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V naših mrzlih jamah 
bi bilo bolj kritično
Reševanje tajskih dečkov iz jame 
so pozorno spremljali tudi sloven
ski jamarski reševalci. Pogovor z 
njihovim vodjem Walterjem Za
krajškom. 

3

GORENJSKA

Edini na svetu  
s šestimi zvezdicami 
Garden Village Bled je kot prvi 
glamping na svetu prejel šest 
zvezdic. Prepričali so s svojim 
konceptom ter unikatnostjo, pove
zanostjo s svojo zgodbo, arhitek
turo in naravnanostjo k trajnos
tnemu razvoju. 
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KMETIJSTVO

Prašiče lovijo tudi ob 
umetni svetlobi 
V Lovski družini Škofja Loka imajo 
veliko težav z divjimi prašiči, zato 
imajo kot eni redkih dovoljenje za 
nočni lov ob umetnih virih svetlo
be, poleg tega pa še podaljšano 
lovno dobo na divje svinje. 

12

GG+

Kekčeva pot v svet 
Če želijo ljudje zares spoznati Slo
venijo, morajo poznati tudi Kekca, 
prijaznega, pogumnega in vesele
ga pastirčka, priljubljenega otro
škega junaka iz knjige Josipa Van
dota. Društvo Naše gore list je 
knjigo Kekec in Pehta izdalo tudi v 
angleškem jeziku.

15

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, nastajale bodo plohe 
in nevihte. Jutri in v  
nedeljo bo delno jasno s 
spremenljivo oblačnostjo. 

12/25 °C
jutri: spremenljivo oblačno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Mateja Rant, Marjana 
Ahačič, Aleš Senožetnik

Ljubljana – Splošno maturo 
je letos v spomladanskem 
roku na 834 šolah po Slo-
veniji opravljalo 6248 kan-
didatov, od tega se je v go-
renjski regiji splošne ma-
ture udeležilo 619 kandida-
tov. Maturantov, ki so prejeli 
spričevala s pohvalo, kar po-
meni, da so dosegli od 30 do 
34 točk, je 271 (lani 260) in 
prihajajo s 47 gimnazij iz 34 
krajev, med njimi z Jesenic, 

iz Kamnika, Kranja in Škofje 
Loke. Najvišji možni splošni 
uspeh je letos doseglo deset 
kandidatov, med njimi Mar-
tin Rihtaršič iz Gimnazije 
Škofja Loka ter Ana Medved 
in Mitja Roglič iz Gimnazije 
in srednje šole Rudolfa Mai-
stra Kamnik.

Od 5589 kandidatov, ki so 
uspešno zaključili četrti le-
tnik gimnazije in so splo-
šno maturo opravljali prvič, 
jih je izpite uspešno opravilo 
5235 ali 93,67 odstotka. 

Na Gorenjskem trije diamantni

Martin Rihtaršič / Foto: Gorazd Kavčič Ana Medved / Foto: Aleš Senožetnik Mitja Roglič / Foto: Aleš Senožetnik

V srednjih šolah so v sredo podelili 
letošnja maturitetna spričevala. Maturo je v 
spomladanskem roku uspešno opravilo skoraj 94 
odstotkov kandidatov, deset jih je doseglo najvišji 
možni uspeh.

42. stran

Mateja Rant

Bled – Promet po severni 
blejski obvoznici naj bi po 
načrtih stekel že preteklo so-
boto, a je bilo pred tem treba 
odpraviti še nekaj pomanj-
kljivosti, ki so jih odkrili ob 
petkovem tehničnem pre-
gledu. Odstranitev ovir na 
obvoznici si je v torek dopol-
dne v družbi župana Janeza 
Fajfarja ogledal tudi mini-
ster za infrastrukturo Peter 
Gašperšič.

»To je res zgodovinski do-
godek, gre za uresničene sa-
nje več generacij,« je ob od-
prtju obvoznice poudaril žu-
pan, ki ga veseli, da bodo s 
tem rešili nevzdržne pro-
metne razmere v vasi Grad. 
Tudi minister Gašperšič je 

poudaril, da je nova razbre-
menilna cesta velika pri-
dobitev za Bled, s katero so 
omogočili lažji dostop do 

Blejskega gradu, olajšala bo 
tudi pot proti Gorjam in Po-
kljuki. Spomnil je, da so pro-
jekt začeli uresničevati leta 

2014, ko v državnem prora-
čunu za to ni bilo denarja, 
zato je Občina Bled sama za-
čela postopke in priprave na 
gradnjo. »V zadnjem obdo-
bju nam je sredstva za izved-
bo tovrstnih projektov uspe-
lo močno povečati. Obvoz-
nico na Bledu smo spozna-
li kot enega ključnih projek-
tov, da zagotovimo ustrezne 
pogoje za razvoj turizma ter 
večjo prometno varnost in 
višjo kakovost življenja na 
Bledu.« Novozgrajeni del 
ceste je vreden 4,2 milijona 
evrov, od tega je občina za-
gotovila dvesto tisoč evrov. 
Uradno bodo po napovedih 
župana cesto odprli 9. sep-
tembra, do takrat pa morajo 
urediti še kolesarske steze in 
končati dela v okolici.

Proti Pokljuki po obvoznici
Na Bledu so v torek vendarle dočakali sprostitev prometa po severni razbremenilni cesti.

Župan Janez Fajfar in minister Peter Gašperšič na novi 
obvoznici, po kateri je promet stekel v torek. / Foto: arhiv občine

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Potem ko je ne-
davno precej prahu dvigni-
la odločitev nadzornega sve-
ta Darsa, ki v začetku junija 
ni dal soglasja za začetek po-
stopka javnega razpisa za iz-
biro izvajalca del za dokon-
čanje manjkajočega dela 
mengeške obvoznice, so na 
ponedeljkovi seji Darsovi 

nadzorniki vendarle prižgali 
zeleno luč za dokončanje ce-
ste. Kot so sporočili z Darsa, 
so se za to odločili na osnovi 
ustne argumentacije uprave 
družbe. Strokovna komisija 
za izvedbo javnega naročila 
bo tako »v čim krajšem mo-
žnem času« pripravila razpi-
sno dokumentacijo za javno 
objavo. 

Nadzorniki vendarle izdali 
soglasje za obvoznico
Nadzorni svet vendarle dal soglasje k dokončanju 
mengeške obvoznice.

49. stran
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Knjigo prejme FRANCKA BAJDE iz Smlednika.

Matevž Pintar

Festival čokolade ni le ku-
linarično ali turistično do-
živetje, temveč postaja tudi 
vse bolj mednarodno pre-
poznavna turistična znam-
ka, ki združuje dogajanje za 
različne okuse od kulinari-
ke do zabave in športa. Ob-
čane Radovljice smo spra-
ševali, ali so ponosni na ta 

slovenski kulinarični festi-
val. V Kropi se odvija že peti 
Festival gledališča. Letošnja 
rdeča nit so predstave slo-
venskih avtorjev. Obisk 
vseh prireditev je brezpla-
čen. Sodelujoče smo vpra-
šali tudi, ali menijo, da bo 
festival pripomogel k večje-
mu obisku kraja.

Velika večina, 94 odstot-
kov vprašanih je ponosnih 

na Festival čokolade, s Festi-
valom niso zadovoljni štirje 
odstotki vprašanih, dva od-
stotka nam na vprašanje nis-
ta znala odgovoriti.

Da bo Festival gledališča 
pripomogel k večjemu obi-
sku Krope, je prepričanih 
osemdeset odstotkov so-
delujočih, 11 odstotkov jih 
meni, da k temu ne bo pri-
pomogel, devet odstotkov 

vprašanih je ostalo neopre-
deljenih.

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

Domačini ponosni na Festival čokolade

To je nekoliko več kakor 
lani, ko jih je bilo uspešnih 
93,45 odstotka, so pojasnili 
v Državnem izpitnem cen-
tru. Neuspešnih je bilo 354 
kandidatov ali 6,33 odstotka, 
lani je bilo neuspešnih 6,55 
odstotka kandidatov. V pov-
prečju so dosegli 20,06 toč-
ke. Kandidati lahko v treh 
dneh po objavi rezultatov na 
Državni izpitni center odda-
jo zahtevo za vpogled v izpi-
tno dokumentacijo. Najka-
sneje naslednji dan po opra-
vljenem vpogledu v izpitno 
dokumentacijo lahko vložijo 
obrazložen pisni ugovor na 
način izračuna izpitne oce-
ne ali obrazložen pisni ugo-
vor na oceno, državna komi-
sija za splošno maturo pa o 
ugovoru odloči v šestdesetih 
dneh po prejemu pisne vlo-
ge. Pisne izpite v jesenskem 
roku splošne mature bodo 
kandidati opravljali med 24. 

in 31. avgustom, do 5. sep-
tembra pa bodo šole izvajale 
tudi ustne izpite. Z rezulta-
ti jesenskega izpitnega roka 
splošne mature bodo kan-
didate v šolah seznanili 17. 
septembra.

Na Gimnaziji Kranj je ma-
turo uspešno opravilo 97,5 
odstotka kandidatov, od tega 
je bilo devet zlatih maturan-
tov. Sedma generacija dija-
kov je opravljala tudi medna-
rodno maturo, na kateri jim 
je uspelo še izboljšati lanski 
rezultat. Mednarodno matu-
ro je uspešno opravilo 22 di-
jakov, od tega deset z odliko. 
Nina Žumer in Jože Gašper-
lin sta dosegla 44 točk in 
jima je le točka manjkala do 
vseh točk na mednarodni 
maturi, je razložila koordi-
natorica mednarodne matu-
re na Gimnaziji Kranj Nata-
ša Kne. Na Gimnaziji Fran-
ceta Prešerna Kranj matu-
re ni opravil le en dijak, rav-
nateljica Mirjam Bizjak pa 

je posebej izpostavila uspeh 
Lane in Gaje Jarc, letošnjih 
zlatih maturantk, ki sta svo-
je šolanje usklajevali tudi z 
vzporednim šolanjem na 
Konservatoriju za glasbo in 
balet v Ljubljani. Na Gim-
naziji Škofja Loka je maturo 
uspešno opravilo 94,2 od-
stotka dijakov, med njimi je 
bilo devet zlatih maturantov. 
Martinu Rihtaršiču je uspe-
lo zbrati vse možne točke. 
Na Gimnaziji in srednji šoli 
Rudolfa Maistra Kamnik je 
maturo opravilo 97,8 odstot-
ka dijakov. Med petimi zlati-
mi sta Ana Medved in Mitja 
Roglič zbrala vse točke. Na 
Gimnaziji Jesenice se je na 
spomladanski rok mature 
prijavilo 55 dijakov, uspešno 
jo je opravilo dobrih 90 od-
stotkov, letos so imeli tri zla-
te maturante.

Poklicno maturo je na 145 
srednjih šolah in organiza-
cijah za izobraževanje odra-
slih letos skupaj opravljalo 

8061 kandidatov, od tega 
6927 dijakov in 1134 osta-
lih. V gorenjski regiji je po-
klicno maturo opravljalo 
638 kandidatov. Od 7626 
kandidatov, ki so poklicno 
maturo v celoti opravljali 
prvič, je preizkus uspešno 
opravilo 7024 kandidatov 
ali 92,11 odstotka (lani 93,15 
odstotka). Maturantov, ki so 
na poklicni maturi dosegli 
najvišji možni uspeh, je 84, 
med njimi Nika Brlec, Mar-
tin Griljc, Kaja Jamšek, Do-
men Kocbek, Neža Kržan, 
Dominik Lenarčič, Gal Mla-
denović, Tadej Pernuš, La-
risa Premk in Anja Smreč-
nik, ki so se izobraževali na 
eni od srednjih šol oziroma 
organizacij za izobraževa-
nje odraslih v gorenjski re-
giji. Vseh zlatih maturantov 
letošnjega spomladanskega 
izpitnega roka je 337, priha-
jajo pa z 79 srednjih šol in 
organizacij za izobraževa-
nje odraslih.

Na Gorenjskem trije diamantni
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Tako kot mu na-
laga zakon je župan Obči-
ne Jezersko Jurij Rebolj te-
den dni po tem, ko je prejel 
pobudo za razpis naknadne-
ga referenduma o odloku o 
spremembi meje med na-
seljema Zgornje Jezersko 
in Kamniška Bistrica, spre-
jel odredbo o določitvi obraz-
ca podpore volivca in roka za 
zbiranje podpisov. Določil je 

obrazec za podporo z oseb-
nim glasovanjem in rok za 
zbiranje podpisov volivcev 
za podporo zahtevi za raz-
pis naknadnega referendu-
ma. Ta rok je v skladu z za-
konodajo določen od 4.  sep-
tembra do 9.  oktobra letos. 
Naknadni referendum ve-
lja za območje celotne Obči-
ne Jezersko, občinski svet pa 
mora razpisati referendum, 
če to zahteva najmanj pet od-
stotkov volivcev v občini. 

Spomnimo: župan je 3. 
julija prejel pobudo za raz-
pis naknadnega referendu-
ma o odloku o spremembi 
meje med naseljema Kam-
niška Bistrica in Zgornje Je-
zersko, na katerem naj se 
odloča o vprašanju: »Ali ste 
za to, da se uveljavi Odlok o 
spremembi meje med nase-
ljema Kamniška Bistrica in 
Zgornje Jezersko, ki ga je 
občinski svet Občine Jezer-
sko sprejel na seji 26. junija 

2018?« Pobudo mu je izro-
čil pobudnik Primož Muri, 
podkrepljena je bila s pod-
pisi 147 Jezerjank in Jezerja-
nov. Sprememba odloka, po 
kateri bi se Jezersko odreklo 
500 metrom meje z Avstrijo 
v korist občine Kamnik, da bi 
ta mejila na Avstrijo, bi omo-
gočila, da bi osrednja sloven-
ska regija mejila na Avstrijo 
in bi tako lahko lahko črpa-
li več evropskega denarja iz 
čezmejnih projektov. 

Zbirali bodo podpise proti spremembi meje
Na Jezerskem sprejeta odredba o obrazcu podpore zahtevi za razpis referenduma o spremembi meje

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Marija Volčjak

Že v torkovi številki Go-
renjskega glasa smo vas ob-
vestili, da je prišlo do napake 
pri izpisu položnic za plačilo 
naročnine na Gorenjski glas 
za mesec julij in da ste ne-
kateri dobili po dve položni-
ci. Medtem so pri EPPS ugo-
tovili, da je do napake prišlo 
pri 893 naročnikih, včeraj so 
vam poslali obvestilo z opra-
vičilom in priložili novo po-
ložnico, da ne bi bilo težav 
pri plačevanju naročnine. 

Čeprav je plačilni rok 31. 
julij 2018, ste medtem po-
ložnico nekateri že plačali in 
dobili smo nekaj sporočil, da 
ste imeli pri tem težave. Zato 

vas prosimo, da pokličete 
našo naročniško službo na 
telefonsko številko 04/201 
42 41 (ob delavnikih med 7. 
in 15. uro), kjer bodo preve-
rili, ali so bili zneski pravil-
no knjiženi. Prosimo vas, da 
pokličete, saj bomo skupaj 
najlažje odpravili vse more-
bitne napake. 

Če imate v banki urejeno 
direktno bremenitev (traj-
nik), teh težav nimate, saj 
bankam podatke sporoča-
mo sami, zato imajo pravil-
ne podatke, iz EPPS prejme-
te le pisna obvestila. 

Za neljubo napako se vam 
EPPS, d. o. o., Ljubljana op-
ravičuje in vas prosi za razu-
mevanje. 

Podvojene položnice
V poštni tiskarni EPPS so ugotovili, da je bilo 
napačno izpisanih 893 položnic, včeraj so vam 
poslali nove, da pri plačilu naročnine ne bi bilo 
težav.

Aleš Senožetnik

Kamnik – Eden najpomemb-
nejših kamniških zavodov os-
taja brez vodstva. Približno 
leto in pol pred iztekom man-
data je namreč odstopila Bo-
žena Peterlin, direktorica Za-
voda za turizem, šport in kul-
turo Kamnik. Peterlinova, ki 
je mandat nastopila v začet-
ku leta 2016, je odstopila iz 
osebnih razlogov, kaj konkre-
tno jo je privedlo do te odlo-
čitve, pa ni želela komentira-
ti. Po dvomesečnem odpove-
dnem roku, ki se izteče z 31. 
avgustom, jo bo pot ponovno 
vodila v gospodarstvo.

»Odstop direktorice sre-
di mandata oziroma dob-
ro leto pred koncem man-
data gotovo ni nekaj, kar bi 

nas veselilo, a njeno odloči-
tev je treba spoštovati. Vesel 
sem, da je bila gospa Peterlin 
v Kamniku in naredila veli-
ko dobrega za kamniški turi-
zem, o čemer pričajo tudi re-
zultati. Odločila se je za dru-
go pot,« je odstop direktori-
ce zavoda komentiral Igor 
Žavbi, kamniški podžupan, 
ki po odhodu Marjana Šar-
ca opravlja funkcijo župana. 
Na potezi je tako svet zavo-
da, ki bo najverjetneje v krat-
kem objavil razpis za novega 
direktorja. Kot dodaja Žav-
bi, bi bilo ob ugodnem pote-
ku postopkov povsem mogo-
če, da bi že septembra dobili 
novo vodstvo, v nasprotnem 
primeru pa bo najverjetneje 
imenovan vršilec dolžnosti 
direktorja.

Odstop direktorice
Božena Peterlin odhaja z mesta direktorice 
Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Škofja Loka – Jutri, 14. julija, ob 20. uri bo na Cankarjevem 
trgu koncert mladih ameriških glasbenikov. V okviru turneje 
Red Tour v goste prihaja skupina American Music Abroad. Red 
Tour predstavlja 125 izvrstnih mladih glasbenikov, ki sestavlja-
jo simfonični orkester, jazz band, komorni orkester in pevski 
zbor. Skupaj zastopajo kar 34 ameriških srednjih šol in fakultet 
iz zveznih držav New Jersey in New York. Igrali bodo vse od 
klasične glasbe, glasbe z broadwajskih odrov, ameriške ljudske 
glasbe in glasbe sodobnih ameriških skladateljev. 

Koncert skupine American Music Abroad



3Gorenjski glas
petek, 13. julija 2018 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

T eorija in praksa. Teori-
ja ali praksa. Nakljan-
ci ali Naklanci? Kaj je 

pravilno? V praksi zagotovo 
Naklanci. Teorija s pravopi-
som, znanost utemeljuje bese-
do Nakljanci. Vam pa iz živ-
ljenja povem, da se pogosto sre-
čujem z domačini in da me ve-
liko njih vsakič znova in čeda-
lje večkrat opominja, da nikoli 
niso bili Nakljanci in da naj za 
božjo voljo ta vsiljeni in mote-
či j že nehamo zapisovati. Kar 
se krajevno govori in uporab-
lja krajevno zapisano, tako 
je najbolj prav, sem bila pri-
jazno opozorjena ravno pred 
kratkim. Denimo so zapisi o 
Znamenitih Naklancih in ne 
o Znamenitih Nakljancih ...

Vprašanje je še kako aktu-
alno, v to se je poglobil tudi 
krajevni zgodovinar Damijan 
Janežič in dilemo naslovil v 
Jezikovno svetovalnico Inšti-
tuta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU. Njego-
ve iztočnice so obširno zastav-
ljene, med drugim opozarja: 
»Lektorji danes uporab ljajo 
pravila veljavnega pravop-
isa. S kakšno utemeljitvijo 
so strokovnjaki na Inštitutu 
Naklancem dodali sporni j 
(Nakljanci) ne vemo. Dobro 
pa vemo, da se ob vsaki novi 
publikaciji med Naklanci 
vnamejo polemike o sporni 
črki.« Pojasnjevalo je več jezi-
koslovcev, njihovih odgovorov 
tu ne moremo zapisati, ker 
so predolgi, so pa v Jezikovni 
svetovalnici dostopni vsako-

mur, ki ga njihove utemeljitve 
zanimajo. Naj povzamem le: 
»Vprašanje, ki ste ga poslali 
v Jezikovno svetovalnico, je 
večplastno, saj z dilemo, ka-
tera oblika prebivalskega ime-
na naselja Naklo je v sodobni 
jezikovni rabi najbolj upravi-
čena, odpirate tudi problem 
sprejemljivosti lokalnih oz. na-
rečju bližjih oblik v knjižnem 
jeziku nasploh. Strokovnjaki 
za vprašanja poknjiženja kra-
jevnih in stanovniških imen se 
pri tovrstnih vprašanjih znaj-
dejo med dvema konceptoma: 
po eni strani se zavedamo, da 
je lokalna raba merodajna, saj 
omogoča prebivalcem poistove-
tenje z imenom, po drugi stra-
ni pa se v slovenščini narečne 
oblike dogovorno knjižijo, saj 
želimo delovati v splošnonor-
mativnem smislu povezoval-
no in nadregionalno.« So pa 
njihovi odgovori nakazali, da 
bi lahko sčasoma za pravilno 
obliko šteli tudi Naklanci, brez 
j. Ampak, veste, vsakdanje 
življenje se odvija tu in zdaj, 
v vsakdanjih stikih z ljudmi. 
Kot mi je pred dnevi rekla do-
mačinka: »Gorenjski glas je 
naš časopis in v svojem časo-
pisu želimo, da smo Naklanci 
in ne Nakljanci, ker menimo, 
da je tako edino pravilno.« In 
pri Gorenjskem glasu, ki delu-
je tudi v tej sredini že več kot 
sedemdeset let, smo se odločili, 
da jim prisluhnemo, ker imajo 
naši bralci vedno prav. Kar ne 
pomeni, da žalimo znanost – 
in upam, da to razumete. 

Nakljanci ali Naklanci?

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Kranj – Drama z mladimi taj-
skimi nogometaši, ki so 23. 
junija zaradi močnega de-
ževja in poplav ostali ujeti 
v jami, se je v torek srečno 
končala. V obsežni medna-
rodni reševalni akciji, ki je 
potekala pred očmi vse sve-
tovne javnosti, so namreč od 
nedelje do torka rešili prav 
vseh dvanajst dečkov, starih 
od 11 do 16 let, in njihove-
ga trenerja. Potek reševanja 
so pozorno spremljali tudi 
slovenski jamarski reševal-
ci, ki so poleg medijskih ob-
jav razpolagali tudi z nekate-
rimi notranjimi informaci-
jami s strani britanskih po-
tapljačev, ki so se vključili 
v reševanje, je po koncu re-
ševanja povedal Škofjelo-
čan Walter Zakrajšek, vod-
ja Jamarske reševalne služ-
be Slovenije. 

»V torek smo si verjetno 
oddahnili prav vsi, ki smo 
tako ali drugače spremlja-
li reševalno akcijo. Zame je 
šlo za pravi čudež z zdra-
vstvenega vidika, saj po zna-
nih informacijah z nobenim 
od dečkov ni nič hujšega. K 
srečnemu razpletu je pripo-
moglo več faktorjev. Prvič – 
gre za mlade športnike, Taj-
ce, ki so navajeni manj jesti, 
zato se vsa hrana pretvarja v 
mišice, kar jim je pomagalo 
preživeti prvih devet dni, da 
so jih sploh našli in so preje-
li prvo hrano. Poleg tega je 
bila temperatura v jami zelo 

ugodna – med 20 in 22 sto-
pinjami Celzija. Če bi se to 
zgodilo pri nas, kjer je v ja-
mah na Krasu okoli osem 
stopinj Celzija, v sredogorju 
okoli šest, v visokogorju pa 
med nič in dvema stopinja-
ma, bi tako dolgo čakanje na 
prvo pomoč v obliki hrane 
in oblačil terjalo zelo hude 
posledice. Že v jamah oko-
li Kranja bi se oseba, oble-
čena samo v majico in krat-
ke hlače, v enem dnevu zna-
šla v kritičnem stanju,« pra-
vi Zakrajšek, ki mu je zelo 
žal, da je reševanje terjalo 
tudi smrtno žrtev med po-
tapljači. Med pripravami na 
končno akcijo je namreč za-
radi pomanjkanja kisika ob 
vrnitvi iz približno štiri ki-
lometre dolge jame umrl 
38-letni tajski potapljač. 

Slovenski jamarski reše-
valci so sicer tudi sami raz-
mišljali o možnosti, da bi 
se pridružili reševalni akciji 

na Tajskem, in sicer s pet-
najstčlansko odpravo pota-
pljačev in podpornega ose-
bja iz ekipe za reševanje izza 
sifonov in enote za hitre in-
tervencije, vendar se zaradi 
previsokih stroškov za to na 
koncu niso odločili. »Ker pa 
imamo kot edini v Evropski 
uniji mednarodno licenco 
za reševanje iz jam, bi nas na 
Tajsko najverjetneje na stro-
ške Bruslja poslali, če bi Taj-
ska zaprosila za mednaro-
dno pomoč, česar pa ni sto-
rila,« je pojasnil Zakrajšek. 

Samo reševanje dečkov in 
njihovega trenerja je poteka-
lo podobno, kot so si ga za-
mislili slovenski jamarski 
reševalci. »Tudi mi bi otroke 
opremili z obraznimi dihal-
nimi maskami in jih reševali 
enega po enega. Razmišljali 
smo, da bi otroke spravili na 
nosila, da jim ne bi bilo tre-
ba plavati. Glede na dimen-
zije prehodov bi bilo takšno 

reševanje tudi izvedljivo,« je 
razložil sogovornik. Kot se je 
razkrilo v sredo, so podobno 
storili tudi mednarodni re-
ševalci na Tajskem. Sprva 
so sicer razlagali, da sta vsa-
kega otroka spremljala po 
dva potapljača, pri čemer je 
bil otrok na prvega pripet in 
je plaval za njim, kot zadnji 
pa je plaval drugi potapljač, 
ki je nosil dodatno jeklen-
ko s kisikom in nadziral ot-
roka. Po končani akciji pa 
je tajski premier razložil, da 
so vse otroke, ki so jim pred 
tem dali zdravila proti anksi-
oznosti, pred reševanjem za-
vili v nosila.

»Kot je znano, so fantom 
dali pomirjevala, kar je ra-
zumljivo, saj jih je bilo tako 
najlažje rešiti. Ponesrečen-
ce, ki bi plavali s potapljači, 
je sicer treba pripraviti do 
tega, da povsem sledijo na-
vodilom in slepo zaupajo re-
ševalcem, na to pa jih je tre-
ba tudi predhodno priprav-
ljati. Pri otrocih sicer hitre-
je pridobiš visoko stopnjo 
zaupanja, medtem ko je to 
pri odraslih, ki imajo v sebi 
že vrsto zavor, precej tež-
je doseči. Tajski dečki so si-
cer zelo potrpežljivo in brez 
panike čakali na svojo re-
šitev, pri čemer je zelo po-
membno vlogo zagotovo od-
igral tudi njihov trener, ki so 
mu očitno zaupali,« po kon-
cu ene najdaljših in najzah-
tevnejših mednarodnih re-
ševalnih akcij iz jam še meni 
Zakrajšek.

V naših mrzlih jamah bi 
bilo bolj kritično
Reševanje tajskih dečkov iz jame so pozorno spremljali tudi slovenski jamarski reševalci. Njihov vodja 
Walter Zakrajšek pravi, da bi dolgo čakanje v hladnih slovenskih jamah terjalo hujše posledice. 

Walter Zakrajšek, vodja Jamarske reševalne službe Slovenije
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Ana Šubic

Kranj – V petih tednih bodo 
na letovanja, imenovana Po-
čitnice Biserov, odpeljali več 
kot 200 otrok in mladostni-
kov iz vse Slovenije. Prihaja-
jo iz družin, ki jim med le-
tom pomagajo z material-
no pomočjo, vključujejo pa 
tudi otroke s posebnimi po-
trebami in tiste, ki so dožive-
li večjo psihično stisko, de-
nimo smrt staršev, razveze, 
različne zlorabe … Letovanja 
za otroke prirejajo že 24 let, 
povpraševanje pa je vsako 
leto veliko večje od njihovih 
zmožnosti, so pojasnili na 
Slovenski karitas. Letovanja 

v največji meri financira-
jo s sredstvi Fundacije za fi-
nanciranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij, 
preostalo pa prispevajo ško-
fijske in župnijske karitas ter 

donatorji. Za izvedbo upora-
bljajo prostore portoroške 
župnije. Tudi tokrat bodo za 
prijetno vzdušje skrbeli šte-
vilni animatorji in vodite-
lji. Otrokom bodo teden na 
morju polepšali z obiski zna-
nih osebnosti, kulturnim in 
zabavnim programom …  

Slovenska karitas izvaja 
tudi počitnice socialno ogro-
ženih družin v Sončni hiši 
nad Portorožem. V deve-
tih tednih bo vanje vključe-
nih več kot osemdeset dru-
žin. Na tej lokaciji organizi-
rajo še letovanja za socialno 
ogrožene starejše, v šestih 
tednih jih razveselijo oko-
li 120.

Na morje več kot dvesto Biserov
V ponedeljek bo Slovenska karitas začela z letovanji socialno ogroženih otrok v Portorožu.

V okviru Počitnic Biserov bo na letovanje v Portorož odšlo 
več kot dvesto otrok in mladostnikov. / Foto: arhiv Slovenske karitas
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Maša Likosar

Bohinjska Bela – Slovenska 
vojska je letos že osemnaj-
stič organizirala vojaški ta-
bor, ki je namenjen dijakom 
in študentom, starejšim od 
osemnajst let. Udeležbo na 
taboru je v celoti financira-
lo Ministrstvo za obrambo 
in jo ponuja kot enkratno ter 
neponovljivo izkušnjo vo-
jaškega življenja. Tokrat je 
bilo sedeminšestdeset ude-
ležencev, od tega kar dvajset 

deklet. Višji štabni vodnik 
ter glavni podčastnik učne 
čete šole za častnike Aleš 
Cvetek pojasni, da je interes 
iz leta v leto večji. »Vedno je 
prijavljenih več, kot jih lah-
ko sprejmemo. Zdi se, da se 
mladi zavedajo velike doda-
ne vrednosti vojaškega tabo-
ra za življenje. Vsi udeležen-
ci tabora so predhodno var-
nostno preverjeni in morajo 
uspešno opraviti zdravniški 
pregled, nekateri odpadejo, 
ker slednjega ne opravijo.« 

Mlade vojaški tabor pri-
tegne predvsem zaradi vse-
bin, ki so zelo avanturistič-
no in družabno usmerjene. 
Tabor poteka štirinajst dni, 
prvi teden v Vojašnici Bo-
štjana Kekca na Bohinjski 
Beli, kjer spoznajo osnove 
plezanja, orientacije, stre-
ljanja in temeljne veščine, 
s katerimi lahko nadaljuje-
jo terensko usposabljanje v 
osrednjem slovenskem vo-
jaškem vadbišču na Počku. 
Tu so izvedli kompleksno 
vajo z manevrskim streli-
vom, patruljiranje, pomika-
nje po bojišču. Na Počku je 
potekal tudi VIP-dan, ko so 
udeležence obiskali častni-
ki, visoke in civilne osebe.  

Udeleženci so se v okvi-
ru voda hkrati popolnoma 
spoznali z osebno opre-
mo in oborožitvijo vojaka, 
postrojitvijo z in brez orož-
ja, z vojaškimi navadami in 
vljudnostmi, orientacijo na 
zemljišču in izvedbo orien-
tacijskega pohoda, pripravo 
na izvedbo in izvedbo stre-
ljanja z različnimi orožji, 
postopki vojaka na bojišču, 
ročnimi radijskimi napra-
vami, osnovami gorništva, 

premagovanjem vodne ovi-
re. Program je bil popestren 
tudi s študijsko ekskurzi-
jo, družabnimi in športni-
mi srečanji ter s prikazom 
bojnih sredstev in sistemov 
Slovenske vojske. »Vstaja-
nje je ob petih zjutraj in ta-
koj sledi telovadba, dvakrat 
na dan morajo tudi počis-
titi prostore za seboj, zara-
di tega zna biti tabor za ne-
katere kar velik izziv, ker 
niso navajeni takega psi-
hofizičnega napora. Poskr-
beli smo tudi za sprostitev, 
raftali smo po Savi Dolinki 

in se popeljali s helikopter-
jem,« razloži štabni vodnik 
Aleš Cvetek in in nadaljuje: 
»Ob uradnem zaključku vsi 
udeleženci prejmejo potrdi-
lo, da so uspešno opravili ta-
bor. To je lepo priznanje in 
večen spomin.« 

Namestnik vodja tabora 
nadporočnik Jure Repina ob 
koncu pojasni, da je bila le-
tos motivacija udeležencev 
zelo visoka. »Najhuje jim je, 
da bi se kdo poškodoval in bi 
moral oditi. Plezanje v ska-
lo in streljanje je za nekatere 
vrhunec tabora. Ključno je, 

da z našo pomočjo ponotra-
njijo, da je orožje orodje in 
le skupaj s človekom posta-
ne orožje.« Doda še, da se 
tabora vedno udeleži skupi-
na mladih, ki pridejo preve-
rit način življenja vojaka, saj 
razmišljajo v vojaškem pok-
licu in zaposlitvi v Slovenski 
vojski. »Opažamo sicer pa-
danje interesa za poklic vo-
jaka, a dejstvo je, da v vojski 
potrebujemo motivirane lju-
di. Zavedati se moramo, da 
je občutek služenja domo-
vini in njeni varnosti nepre-
cenljiv.«

Mladim vcepi disciplino, red in pripadnost
Danes se končuje osemnajsti vojaški tabor, ki je namenjen mladim, ki so se želeli seznaniti z življenjem in načinom dela vojaka. Udeleženci so doživeli pravo 
vojaško usposabljanje, vojaško disciplino, red in pripadnost.

Na strelišče Mačkovec so nekateri udeleženci prvič rokovali z orožjem. / Foto: Primož Pičulin

Kandidat za poveljnika voda in inštruktor na vojaškem 
taboru Mitja Rovšek, namestnik vodja tabora nadporočnik 
Jure Repina in višji štabni vodnik in glavni podčastnik učne 
čete šole za častnike Aleš Cvetek / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Mošnje – Prostovoljno ga-
silsko društvo Mošnje je 
sredi junija pripravilo tri-
dnevno praznovanje, s ka-
terim so obeležili visoki ju-
bilej, 120-letnico delovanja 
društva.

»Društvo je bilo ustanov-
ljeno 28. avgusta 1898 kot 
Gasilno društvo v Mošnjah. 
Že na ustanovni seji so na-
ročili ročno brizgalno na če-
tverokolnem vozu in potreb-
no gasilno orodje, prva vaja 
s to opremo pa je bila izve-
dena 15. februarja 1899,« je 
povedal predsednik društva 
Brane Meglič. »Prvi požar 
so gasili 17. aprila istega leta 
v Globokem in leta 1900 za-
čeli graditi gasilski dom. 
Prvo motorno brizgalno so 
mošenjski gasilci dobili leta 
1928, leta 1969 pa so pro-
dali konjsko vprego, ki so jo 
naslednje leto nadomestili s 
prikolico za novo motorno 
brizgalno znamke Rosenba-
uer,« je nanizal pomembne 
in zanimive dogodke iz zgo-
dovine društva.

Stari gasilski dom so leta 
1988 adaptirali, delo so ve-
činoma s prostovoljnim de-
lom opravili člani. »Z novi-
mi zahtevami in posodablja-
njem društva smo se sooči-
li s pomanjkanjem prostora, 
in ker na starem domu pove-
čanje ni bilo več izvedljivo, se 
je porodila ideja o novem ga-
silskem domu. Zgradili smo 
ga večinoma z lastnimi sred-
stvi, le del je sofinancirala 

občina,« je še povedal Meg-
lič. Lani je društvo kupilo še 
novo, sodobno opremljeno 
vozilo GVGP-2, ki omogo-
ča hitrejše in kakovostnejše 
posredovanje, primerno pa 
je za vožnjo po zahtevnih te-
renih. Za vozilo je nekaj več 
kot dve tretjini sredstev pri-
spevala gasilska zveza oziro-
ma Občina Radovljica, tretji-
no, nekaj več kot štirideset ti-
soč evrov, pa društvo.

Kot je povedal povelj-
nik PGD Mošnje Dušan Je-
lovčan, društvo trenutno šte-
je 120 članov, ki prihajajo ve-
činoma iz Mošenj, pa tudi 
Globokega in Otoka. Ima-
jo 34 rednih operativnih ga-
silcev, 15 pa je tudi aktivnih 
veteranov, ki so zelo uspeš-
ni na tekmovanjih, in tudi 
dejaven podmladek, tako da 
se za prihodnost gasilstva v 
Mošnjah ni bati.

Visok jubilej mošenjskih gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Mošnje letos praznuje stodvajsetletnico delovanja. Jubilej so obeležili z 
meddruštveno gasilsko vajo, tekmovanjem gasilcev veteranov, slovesnostjo s podelitvijo priznanj ter 
slovesnim mimohodom gasilcev in gasilske tehnike.

Župan Radovljice Ciril Globočnik, poveljnik Dušan Jelovčan in Uroš Štefelin pred novim 
gasilskim vozilom.

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V sklo-
pu prizadevanj za okolju pri-
jaznejši promet in prometno 
razbremenitev jezerske skle-
de, so se v Turističnem dru-
štvu Bohinj skupaj z občino 
in društvom upokojencev in 
društvom invalidov odločili, 
da bodo starejšim občanom 
in invalidom v Bohinju po-
nudili pomoč. Tako nudijo 
prevoz z električnim avtomo-
bilom za obiske zdravnika ali 
nujnejše opravke z njihovimi 
izbranimi vozniki. Pravila, 

pogoje in podrobnejše infor-
macije o organiziranih pre-
vozih z električnimi avto-
mobili lahko dobite na sple-
tnih straneh občine in Turi-
stičnega društva ter v Dru-
štvu upokojencev Bohinj-
ska Bistrica oziroma na kon-
taktni številki: 051 648 624. 
Do brezplačnega prevoza 
so upravičeni člani Društva 
upokojencev Bohinjska Bi-
strica in člani društva Inva-
lid Bohinj, ki si sami ne mo-
rejo zagotoviti prevoza ter 
imajo prijavljeno stalno bi-
vališče v občini Bohinj.

Organiziran prevoz 
starostnikov in invalidov
Organiziran prevoz z električnim avtomobilom za 
tiste, ki si prevoza za obisk zdravnika ali nujnejše 
opravke ne morejo privoščiti.
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razpisuje prosto delovno mesto  

STROKOVNI SODELAVEC ZA VODENJE  
PROCESOV ODPADNIH VODA (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• VI. stopnja strokovne izobrazbe naravoslovne smeri
• najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
• organizacijske sposobnosti,
• zahtevnejše uporabniško znanje računalništva,
• vozniško dovoljenje kategorije B.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave s kopijami 
zahtevanih  dokazil o izpolnjevanju pogojev  pošljejo v 15 dneh 
po objavi na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljan-
ska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava na razpis«.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Maček v žaklju je po-
letni projekt Knjižnice dr. 
Toneta Pretnarja, namenjen 
je mladim in odraslim z na-
menom dvigniti bralno kul-
turo uporabnikov in ponu-
diti kakovostno branje. Knji-
žničarji po lastni presoji iz-
berejo knjige, ki jih ponudi-
jo v projektu, zavijejo po dve 
knjigi skupaj glede na kate-
gorijo bralcev. Uporabnik, 
ki si izposodi tak paketek, ne 
ve, kaj nese domov. Prepri-
čan pa je lahko, da je predla-
gano branje vredno branja. 
Večletna vodja tega projekta 
je Martina Klemenčič.

Še preden se zaključi Dru-
žinsko branje, ki ima svo-
je korenine v kranjski knji-
žnici in je namenjeno bra-
nju otrokom v družinskem 
okolju, se začnejo Poletav-
ci (projekt je razvila Mestna 
knjižnica Ljubljana). »Po-
letavci so poletni bralci. Ker 
knjižnice še kako želimo, da 
bi otroci dobro brali in se za-
vedali, kako velikega pome-
na je branje, smo obiskali vse 
osnovne šole v občini in po-
vabili k branju otroke med 
sedmim in 12. letom. Otrok 
v treh poletnih mesecih izbe-
re trideset dni, v katerih bere 
vsak dan, karkoli. Lani se je 
projektu spodbujanja branja 
pridružilo 79 otrok, od 10. 
junija, ko so se začeli letošnji 

Poletavci, pa smo vpisali že 
72 mladih bralcev, kar kaže, 
da se branje lepo prijemlje,« 
je povedala Sabina Šolar, ki 
koordinira projekt.

»Bralna pismenost ima 
svojo predbralno fazo. V 
času, ki ga najmlajši preživ-
ljajo še doma, jim že starši 
kažejo prve kartonke in jih 
z ritmom in rimo pomirjajo 
in obdajajo z zvoki in barva-
mi. Prav kmalu vstopimo v 
to predbralno obdobje vrtci 
in knjižnice. V tržiški obči-
ni vrtci in knjižnica zgledno 
sodelujemo med seboj, saj 
se zavedamo nujnosti po-
vezave v dobrobit otrok. Bi-
bliotekarji večkrat na leto 
obiščemo prav vse skupi-
ne vrtcev; srečanje s pravlji-
co, tematsko knjigo, knjižno 

in knjižnično vzgojo imenu-
jemo Knjižnica na obisku. 
In potem gre obisk v drugo 
smer, to pa je vrtec na obisku 
v knjižnici. Za bogastvo bra-
nja, zgodb in znanja ni treba 
biti bogat, treba je prestopiti 
prag knjižnice in osvobodi-
ti bogastvo izza platnic. Le-
tos sta Sabina Šolar in Nejc 
Perko naredila že 26 obi-
skov,« je povzela direktori-
ca knjižnice Marinka Ken-
k-Tomazin. A to še ni vse. 
Med letom imajo v knjižni-
ci tedenske ure pravljic, knji-
žni kviz pod vodstvom Vale-
rije Rant Tišler po osnovnih 
šolah (v tem šolskem letu so 
rešili kar 446 kvizov), knji-
žno čajanko za devetošolce 
pod mentorstvom Eve Mar-
šič, zaključek bralne značke 

za osnovnošolce, zabavno 
angleščino za predšolske ot-
roke, berejo tudi s Tačkami 
pomagačkami ... »Za osmo- 
in devetošolce pa pripravi-
mo tudi dogodek v Kultur-
nem centru Tržič. Maja smo 
gostili izjemna dr. Igorja Sa-
ksido in raperja Roka Terka-
ja s Kla kla klasiko,« je dejala 
direktorica knjižnice.

Vsakoletnim petošolcem 
pripravijo tudi uro o izre-
dnem rojaku, po katerem 
knjižnica nosi ime, Tone-
tu Pretnarju in jim podari-
jo Zgodbe o Tonetu. Poči-
tniške delavnice za otroke 
pa so letos tematske, tema-
tika zdravilnih rastlin jih po-
veže s knjižničnim strokov-
nim gradivom, za katerega 
prirast skrbi Špela Jerala. 

Knjižni maček v žaklju
Zaposleni v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču ne ostajajo za svojimi zidovi, ampak s svojim 
gradivom in programom vstopajo tudi v vrtce, šole, dom za starejše občane, varstveno-delovni center, 
v vaseh pa z bibliobusom omogočajo dostop do gradiva, branja, znanja. Bralna pismenost pa se začne 
že v najzgodnejših letih ...

Sodelavci Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič

Marjana Ahačič

Jesenice – Svet zavoda Splo-
šne bolnišnice Jesenice je 
dosedanjega direktorja Ja-
neza Poklukarja, doktorja 
medicine, soglasno imeno-
val za direktorja bolnišnice 
še za naslednje mandatno 
obdobje štirih let. Imenova-
nje mora potrditi še pristoj-
ni minister. Janez Poklukar 
jeseniško bolnišnico vodi 
od leta 2014, ko je bil juni-
ja imenovan za vršilca dolž-
nosti, avgusta pa je nasto-
pil svoj prvi redni štiriletni 
mandat. »Središče prizade-
vanj v novem mandatu je in 
bo še vedno bolnik, za kate-
rega pa je moč zagotoviti op-
timalno zdravljenje le ob za-
dovoljnem zdravstvenem 
delavcu, zato bomo energi-
jo usmerjali v širjenje orga-
nizacijske in strokovne kul-
ture zavoda, spodbujali stro-
kovni razvoj zaposlenih in 
izvajali izobraževanja za po-
dročje komunikacije, kako-
vosti in organizacijske kli-
me,« je ob imenovanju dejal 
Janez Poklukar. Njegovi cilji 
bodo, je napovedal, usmer-
jeni v izvajanje projektov, 
kot so projekt nove bolni-
šnice za potrebe akutne bol-
nišnične oskrbe, vzposta-
vitev invazivne angiološke 

diagnostike ter interventno 
angiološko in angiokirur-
ško zdravljenje, vzpostavitev 
centra za abdominalne bo-
lezni, projekt enote za mož-
gansko kap, razvoj urološke 
dejavnosti in diagnostike in 
vzpostavitev mikrobiološke-
ga laboratorija za lastne pot-
rebe, ob tem pa še nadgra-
dnja sistema vodenja kako-
vosti, raziskovalna dejav-
nost, razvoj tehnologije, op-
timizacija bolnišničnih ka-
pacitet in razvojne usmeri-
tve v organizaciji dela ter re-
alizacija vseh ostalih strate-
ških ciljev in projektov iz le-
tos sprejete Strategije Splo-
šne bolnišnice Jesenice do 
leta 2025.

Janezu Poklukarju 
nov mandat

Janezu Poklukarju je svet 
zavoda Splošne bolnišnice 
Jesenice namenil še drugi 
direktorski mandat. 
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Obnova ces-
te skozi središče Kranjske 
Gore se v teh dneh počasi 
zaključuje. Kot pravi župan 
Občine Kranjska Gora Ja-
nez Hrovat, so z obnovo do-
segli tako boljšo funkcional-
nost prometa kot lepši videz 
središča kraja. Z zaključkom 
obnove pa se spreminja tudi 
prometni režim. Promet si-
cer ostaja dvosmeren, a ga 
umirjajo s tako imenovano 
modro cono.

»Cilj spremenjenega re-
žima je, da statično ploče-
vino spravimo ven iz sre-
dišča kraja, tako da bodo 
dnevni obiskovalci trgo-
vin in lokalov lahko priš-
li do svojih storitev, kar je 
bilo doslej skoraj nemogo-
če. Prav zato z zaključkom 

obnove vzpostavljamo pove-
čano tako imenovano mod-
ro cono, ki bo zdaj obsega-
la parkirni režim ne le pred 
trgovsko-poslovno stavbo, 

ampak vse območje ceste 
od žičnic do hotela Prisank. 
Parkiranje bo tu dovoljeno 
dve uri ob uporabi parkir-
ne ure,« je povedal župan 

Hrovat. »V naslednjih leti 
se bo režim širil tudi na dru-
ge parkirne površine v obči-
ni. Sicer pa se zavedamo te-
žav s pomanjkanjem parki-
rišč v občini; na dolgi rok 
jih bomo ustvarjali v smislu 
strategije, ki je bila že nare-
jena pred leti in predvideva 
širitev parkirišč tako z gara-
žno hišo kot z zagotavlja-
njem dodatnih parkirišč v 
smeri Podkorena.«

Zaključek obnove ceste 
skozi Kranjsko Goro

V teh dneh se zaključujejo obnovitvena dela na cesti skozi središče Kranjske Gore. 
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Tržič – Občina Tržič se je kot 
ustanoviteljica Zdravstvene-
ga doma (ZD) Tržič prijavi-
la na javni razpis ministrstva 
za zdravje za sofinanciranje 
nakupa vozila za prevoz ur-
gentnega zdravnika. »Vozilo 
urgentnega zdravnika mora 
biti na voljo 24 ur na dan vse 
dni v letu v brezhibnem teh-
ničnem stanju, saj v prime-
ru odsotnosti reševalnih vo-
zil predstavlja dodatno vozi-
lo za prevoz medicinskega 

osebja in opreme v primeru 
intervencij oziroma večje ali 
množične nesreče,« so po-
jasnili na občini. Za nakup 
novega vozila, so še dodali, 
so se odločili tudi zaradi po-
večanega obsega dela. Vred-
nost vozila z vso potrebno 
medicinsko, informacijsko 
in telekomunikacijsko opre-
mo ter ustrezno signalizaci-
jo po oceni znaša dobrih 33 
tisoč evrov. ZD Tržič ima za 
ta namen ta čas na voljo dve 
vozili, prvo je letnik 2008, 
drugo pa 2013.

Vozilo za urgentnega 
zdravnika
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Vilma Stanovnik

Kranj – V Civilni iniciativi 
(CI) za zeleno Stražišče te 
dni znova protestirajo, saj se 
ne strinjajo s predvidenim 
projektom kanalizacije v in-
dustrijski coni Laze. 

Kot pojasnjujejo na kranj-
ski občini, bosta v prvi fazi 
zgrajeni kanalizacijsko 
omrežje in črpališče v indu-
strijski coni, v drugi fazi pa je 
predvidena izvedba priklopa 
črpališča na obstoječe kana-
lizacijsko omrežje. Trenu-
tno je že izdelana projektna 
dokumentacija za PGD in 
pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje – ki pa še ni pravno-
močno – za prvo fazo. Vzpo-
redno je potekala tudi iz-
delava projekta za izvedbo, 
na podlagi katerega se tre-
nutno pripravlja razpisna 

dokumentacija, na podla-
gi te pa bo izveden razpisni 
postopek za izbiro izvajalca. 
Če v postopku razpisa za iz-
bor izvajalca ne bo prišlo do 
nepričakovanih zapletov ali 
zamud, je v zadnji tretjini le-
tošnjega leta in prvi četrtini 

prihodnjega leta predvidena 
tudi izgradnja kanalizacij-
skega omrežja v okviru prve 
faze. Izgradnja druge faze je 
predvidena v letu 2020 ozi-
roma po pridobitvi vseh pot-
rebnih zemljišč, na katerih 
je predvidena gradnja. Šele 

po zaključku obeh faz bo na-
mreč možen tudi dejanski 
priklop na kanalizacijsko 
omrežje in s tem zmanjša-
nje nastajanja domnevne 
okoljske škode. 

Na občini prav tako doda-
jajo, da mora vsak gospo-
darski obrat že zdaj zagoto-
viti ustrezen način čiščenja 
industrijske odpadne vode 
skladno z veljavno zakono-
dajo, ki velja na območju, 
kjer ni zagotovljena kanali-
zacija. Pri posodabljanju in 
dogradnji kanalizacijskega 
sistema bo omrežje zgraje-
no z mehanizmi za kontro-
lo meritev in ugotavljanja 
onesnaževalca z industrij-
skimi odpadnimi vodami. 
Prav tako bo vsak priklop 
na kanalizacijsko omrežje 
izveden pod pogoji uprav-
ljavca omrežja, kjer bodo 

natančno definirani zahteve 
in pogoji za priklop.

Skrbi jih možnost 
katastrofe

»Ljudje v tem delu Straž-
išča so večinsko proti poce-
ni ''flikanju'' zadev, ki jih je 
v preteklosti nepremišljeno 
povzročila občina sama,« v 
imenu CI za zeleno Straži-
šče pravi Marko Špolad in do-
daja, da projekt kanalizacije, 
kot so si ga zamislili na ob-
čini oziroma župan Boštjan 
Trilar, ni okoljsko vzdržen. 

»To meni tudi mednaro-
dna okoljevarstvena orga-
nizacija Alpe Adria Green. 
Vzrokov je več, glavni pa so, 
da ni poskrbljeno za meteor-
ne vode. Prav tako ni predvi-
dena mala čistilna naprava, 
kar je bil naš osnovni pogoj 

za predviden poseg. V in-
dustrijski coni med drugim 
delujeta podjetji za prede-
lavo odpadkov Ekol in Eko-
rel. Prav tako je tam livarstvo 
Blisk in pekovsko podje-
tje Don Don. Ob katastrofi 
tipa Kemis bi se lahko zgo-
dilo onesnaženje neslute-
nih dimenzij,« pravi Špolad 
in dodaja, da se ljudem na 
priključnih ulicah (Ješetovi 
in Bavdkovi) veča nevarnost 
izliva fekalnih voda v kleteh, 
saj kanalizacija tod ne deluje. 

»Zato pada vrednost nepre-
mičnin in prav zaradi Laz že 
tako borna življenjska raven 
Strašanov,« pravi Špolad in 
pojasnjuje, da se bo dodatno s 
predvidenim posegom ogro-
žal bogat bazen s podtalnico. 
»Problem ne bo rešen, pač pa 
razširjen,« se bojijo v Civilni 
iniciativi za zeleno Stražišče.

V Stražišču se bojijo okoljske katastrofe
V Civilni iniciativi za zeleno Stražišče se ne strinjajo s predvidenim občinskim projektom kanalizacije v Lazah, saj pravijo, da ni okoljsko vzdržen.

Tudi te dni so opazili in slikali oljne madeže.
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Marjana Ahačič

Ljubljana – Ministrstvo za 
okolje in prostor je konec 
maja z zunanjimi izvajalci 
– Veterinarsko fakulteto in 
Fakulteto za strojništvo Uni-
verze v Ljubljani ter podje-
tjem Studio okolje – skleni-
lo pogodbo, na podlagi kate-
re bodo omenjene instituci-
je pripravile strokovne pod-
lage za vzpostavitev sistema 
za obvladovanje obremenje-
nosti zunanjega zraka z ne-
prijetnim vonjem.

Kot so sporočili iz oko-
ljevarstvene organizacije 
Alpe Adria Green (AAG), so 
prepričani, da bo projekt us-
pešno izveden, pridobljeni 
rezultati pa bodo temelj za 
pripravo uredbe o motečih 
vonjavah, za katero si Alpe 
Adria Green prizadeva že od 
leta 2013, ko so s posebno pe-
ticijo zahtevali ureditev tega 
področja. 

Kot je povedal predsednik 
Alpe Adria Green Vojko Ber-
nard, na območju gorenjske 
regije dobijo največ pritožb 
zaradi neprijetnih vonjav od 
ljudi, ki živijo v bližini več-
jih podjetij v Radovljici, na 
Jesenicah in v Škofji Loki. 
»Največ pritožb dobimo od 
sosedov Elana iz Begunj, 

Acronija z Jesenic, Knaufa v 
Škofji Loki ... Težave najprej 
poskusimo reševati z medi-
acijami med prebivalci in 
povzročiteljem smradu, če 
to ne uspe, povzročitelja pri-
javimo inšpekcijskim služ-
bam. Preventivno se, če dvo-
mimo, da bo nova napra-
va oziroma obrat povzročal 
smrad, prijavimo kot stran-
ski udeleženec v postopek za 
pridobivanje okoljevarstve-
nega soglasja, ki ga izdaja 
Agencija RS za okolje,« je 
pojasnil Bernard. 

»Moteče vonjave so pose-
ben problem onesnaževa-
nja zraka, ki ga predstavljajo 

emisije plinov, katerih kon-
centracije v zraku sicer niso 
visoke, a tudi pri nizkih kon-
centracijah delujejo mote-
če. Te spojine najpogoste-
je predstavljajo netoksično 
onesnaženje zraka. Ker je to-
lerančni prag človeka zaradi 
motečih vonjav pogosto pre-
koračen, se ob čezmernih 

obremenitvah ljudje pritoži-
jo. Moteče vonjave namreč 
delujejo na počutje negativ-
no, saj zmanjšujejo delov-
no sposobnost in povečujejo 
dovzetnost za obolevanja,« 
pa pojasnjujejo strokovnja-
ki, ki bodo pripravili podla-
ge za vzpostavitev sistema 
za obvladovanje obremenje-
nosti zunanjega zraka z ne-
prijetnim vonjem. 

Obremenjenost okolja z 
vonjem, kot še navajajo, me-
rijo na različne načine, eden 
od njih je tudi metoda an-
ketiranja krajanov, ki živi-
jo na izpostavljenih obmo-
čjih, kjer se čuti neprijeten 

vonj, ki prihaja od različnih 
dejavnikov. »Anketni vpra-
šalnik vključuje vprašanja 
o intenzivnosti vonja, prije-
tnosti oziroma neprijetnosti 
vonja, pogostosti pojavlja-
nja vonja, času dneva, v ka-
terem se pojavljajo ''epizo-
de'' vonja. Z izvedbo ankete 
želimo ugotoviti motnjo in 

določiti zanesljivost meto-
de, njeno natančnost in ve-
ljavnost. Določitev kvantita-
tivnih standardov kakovosti 
zraka, ki so namenjeni zaš-
čiti prebivalstva pred vplivi 
motečih vonjav, so temelj za 
pregledne in enotne predpi-
se,« še pojasnjujejo. Vzpo-
redno z izvajanjem meto-
de anketiranja bo na določe-
nem področju potekalo tudi 
preverjanje drugih metod 
za ocenjevanje celotne obre-
menitve okolja z motečimi 
vonjavami. Primerjava re-
zultatov različnih metod bo 
ob drugem strokovnem gra-
divu temelj strokovnih pod-
lag v pripravi. Rok za dokon-
čanje projektne naloge je 
slabi dve leti. 

Kot so sporočili iz organi-
zacije Alpe Adria Green, se 
je anketiranje sicer že zače-
lo, a Gorenjska doslej še ni 
prišla na vrsto. »Odziv šir-
še javnosti, zlasti krajanov, 
je izredno pozitiven, nika-
kor pa ne bi mogli reči za 
javne institucije. V nasled-
njih mesecih bodo naključ-
ni krajani dobili anonimne 
ankete, ki jih bodo morali iz-
polniti. Možnost izpolnjeva-
nja je elektronski način ali 
pa ročni. Anketa je popolno-
ma anonimna.«

Tudi obremenjenost z 
vonjem je mogoče izmeriti
Država je vendarle naročila pripravo raziskav, na podlagi katerih bo vzpostavljen sistem za 
obvladovanje obremenjenosti zraka z neprijetnim vonjem oziroma pripravljena uredba o motečih 
vonjavah. Na Gorenjskem največ pritožb od ljudi, ki živijo v bližini večjih podjetij.

»Ker je tolerančni prag človeka zaradi motečih vonjav 
pogosto prekoračen, se ob čezmernih obremenitvah 
ljudje pritožijo. Moteče vonjave namreč delujejo 
na počutje negativno, saj zmanjšujejo delovno 
sposobnost in povečujejo dovzetnost za obolevanja.«

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Z več pripom-
bami so svetniki občine 
Preddvor sprejeli dopol-
njeni osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za središče 
Preddvora. Z načrtom se že 
dolgo ukvarjajo, saj je bil za 
središče kraja narejen tudi 
konservatorski načrt, bila so 
usklajevanja z zavodom za 
varstvo kulturne dediščine, 
pripravili so delavnico z la-
stniki, trenutno pa je načrt v 
fazi javni obravnavi.

Predmet prostorskega na-
črta so parkirišča v središ-
ču kraja, obnova objektov 
in novogradnje, vključen je 
tudi grad s parkom. Predvi-
deno je tudi, da bi se znova 
vzpostavilo nekdanje keglji-
šče. Ob župnišču naj bi zra-
sel nov objekt. Grad bodo 

prenovili v skladu s kultur-
no dediščino, z notranjega 
dvorišča naj bi pregnali par-
kirane avtomobile. Doku-
ment dopušča novogradnje 
zahodno od trgovine. Župan 
Miran Zadnikar je dodal, da 
naj bi OPPN predvidel tudi 
obvezno priključitev stavb 
na sistem daljinskega ogre-
vanja na biomaso. Občinska 
stavba in dom krajanov naj 
bi dobili dvigali. Prometna 
ureditev naj bi bila prijazna 
pešcem, ob čemer se je poja-
vil dvom, ali bo to sploh mo-
goče ob dejstvu, da skozi sre-
dišče Preddvora poteka cesta 
proti vsem ostalim krajem v 
občini. Toda dobili so odgo-
vor, da je v prihodnosti pred-
videna tudi obvoznica, ki bi 
razbremenila promet skozi 
središče. Ta naj bi se začela 
v Tupaličah in potekala sko-
zi industrijsko cono. 

Načrt za ureditev 
krajevnega središča 
V Preddvoru so obravnavali občinski podrobni 
prostorski načrt za središče Preddvora.

V postopku je občinski podrobni prostorski načrt za 
središče Preddvora. / Foto: Gorazd Kavčič
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V Švici takoj zaposlimo
 

sodelavca 
za strežbo m/ž
(Service-Mitarbeiterin)

Pogoj so delovne izkušnje in 
znanje nemščine. 

Mesečna plača 4.000,00 švicarskih 
frankov + 600,00 švicarskih 

frankov dodatkov. 

Nudimo vam tudi 
lepo dvosobno stanovanje. 

Prosimo, javite se nam na:

ahlmann@bluewin.ch
Restaurant Bruggtobel 

Heidenerstr.1 • CH-9437 Marbach
www.bruggtobel.ch 
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Mateja Rant

Kranj – V Sloveniji je po tre-
nutnih podatkih, s katerimi 
razpolagajo v društvu Ekolo-
gi brez meja, okrog deset ti-
soč divjih odlagališč. Na Go-
renjskem imajo po besedah 
Katje Sreš iz omenjenega 
društva na seznamu prib-
ližno sedemsto neočiščenih 
lokacij. »V resnici jih je za-
gotovo manj, saj jih večina v 
zadnjih letih ni bila prever-
jenih.« Od zadnjega čišče-
nja Slovenije v letu 2012 je 
sicer po njenih besedah nas-
talo tudi nekaj deset novih 
odlagališč. Tako kot drugod 
po Sloveniji tudi na Gorenj-
skem po prostornini prevla-
dujejo gradbeni odpadki, 
največ odlagališč pa je v do-
linskem delu v bližini nase-
lij, je še pojasnila Katja Sreš. 
Čiščenja divjih odlagališč se 
bodo v društvu letos skupaj 
s številnimi partnerji lotili 
pod geslom »Še zadnjič«. 

V sklopu letošnje akcije 
Očistimo Slovenijo, ki jo bodo 
pripravili 15. septembra, bodo 
obenem posodobili in s sta-
njem ob vodotokih dopolni-
li Register divjih odlagališč, 
ki je kot prvi in edini tovrstni 

register v Sloveniji nastal leta 
2010 s sistematičnim popi-
som v okviru projekta Očisti-
mo Slovenijo v enem dnevu! 
V zadnjih osmih letih je bila 
po podatkih društva očišče-
na tretjina vseh odlagališč, a v 
naravi še vedno ostaja več kot 
230 tisoč kubičnih metrov od-
padkov oziroma kot so bolj sli-
kovito ponazorili – 92 olim-
pijskih bazenov ali 77 veli-
kih dvoran postojnske jame 
ali 19 trboveljskih dimnikov. 
Največja težava so gradbe-
ni odpadki, ki predstavljajo 
skoraj polovico vseh odpad-
kov na divjih odlagališčih. »V 

povprečju se moramo od slo-
venskih šol do prvega divjega 
odlagališča sprehoditi le štiris-
to metrov,« opozarjajo v dru-
štvu. Med razlogi, zakaj pri-
haja do divjega odlaganja od-
padkov, v društvu navajajo fi-
nančne prihranke, neučin-
kovit nadzor, premajhno in-
formiranost in ozaveščenost 
ter pomanjkanje sodelovanja 
med pristojnimi in zainteresi-
rano javnostjo. Tako odloženi 
odpadki, opozarjajo v društvu, 
predstavljajo grožnjo okolju 
in ljudem, saj pogosto vse-
bujejo nevarne snovi, ki lah-
ko prodrejo tudi v podtalnico 

in nepovratno onesnažijo vire 
pitne vode. Posledice divjega 
odlaganja se tako ne odražajo 
samo na kopnem, ampak tudi 
v vodah. Samo nadzor nad to-
vrstnim odlaganjem odpad-
kov ne bo dovolj, še dodajajo, 
saj dejanja dveh milijonov po-
sameznikov na lokalni in re-
publiški ravni nadzira 150 in-
špektorjev, zato je po njiho-
vem nujno tudi osveščanje. 
Obenem še poudarjajo, da 
mora ravnanje z odpadki pos-
tati enostavno za občane, saj 
je ta čas »kritino skoraj cene-
je položiti kot odložiti v zbirni 
center«.

Največ je gradbenih odpadkov
V Sloveniji je v registru divjih odlagališč kot neočiščenih še vedno označenih prek osem tisoč odlagališč, 
odstranjevanja katerih se bodo znova lotili v okviru akcije Očistimo Slovenijo 2018. 

Največja težava na divjih odlagališčih so gradbeni odpadki. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Bled – Garden Village Bled 
si je pridobil šest zvezdic na 
podlagi 150 kriterijev, raz-
deljenih v šest področij, to 
so unikatnost, krajinska ar-
hitektura, trajnostna poli-
tika, celostna ponudba, po-
samične nastanitve in za-
posleni, ter ocene mednaro-
dnih strokovnjakov World of 
Glamping. Znamka World 
of Glamping, ki so jo lansi-
rali pred tremi tedni, je si-
cer plod slovenskega zna-
nja in izkušenj ter sistema-
tično in profesionalno ure-
ja področje glampinga ozi-
roma glamuroznega kampi-
ranja, ki velja za enega naj-
hitreje rastočih in razvija-
jočih se produktov v global-
nem turizmu. Glampingi 
bodo tako po novem razvr-
ščeni po jasnih in transpa-
rentnih kriterijih, pojasnju-
jejo pri Slovenski turistični 
organizaciji. 

»Garden Village Bled je 
kot prvi na svetu prejel šest 
zvezdic od sedmih možnih, 
saj gre za odličen primer 

inovativnosti v povezavi z 
ekološko usmerjenostjo,« 
je ob podelitvi zvezdic na 
Bledu poudarila direktorica 
Slovenske turistične organi-
zacije Maja Pak. Po besedah 
ustanoviteljice in lastnice 
blagovne znamke World of 
Glamping Maje Dimnik bi 
Garden Village Bled, čeprav 
se nahaja v bližini turistič-
no oblegane destinacije, 

zaradi svoje originalnosti in 
unikatnosti kjerkoli na sve-
tu pomenil vrhunec glam-
ping ponudbe v svetovnem 
merilu. »Drugačnega ga po-
leg unikatnih detajlov, kot 
so restavracija, skozi katero 
teče potoček in v kateri ras-
te trava na mizah, lesenih 
ključev, dvižnih stopnic do 
poročne hiške, savne v obli-
ki ptičjega gnezda, ribnikov 

pod šotori, lastnega rastli-
njaka in naravnega biotopa 
delajo tudi štirje različni tipi 
nastanitev ter sadni in zele-
njavni vrtovi, zasajeni po ce-
lotnem resortu, katerih plo-
dove si gostje lahko prosto 
naberejo,« je pojasnila Maja 
Dimnik in dodala, da njego-
va zgodba in koncept teme-
ljita na dejstvu, da se je na 
tej lokaciji nekdaj nahajala 

vrtnarija, ki je bila podla-
ga za načrtovanje. »Gar-
den Village Bled sledi temu 
konceptu, ga nenehno raz-
vija in dopolnjuje, obenem 
pa skrbi za okolje in trajno-
stni razvoj.« 

Gostom v Garden Village 
Bled nudijo edinstveno do-
živetje preživljanja prostega 
časa v naravi, je razložil vod-
ja resorta Garden Village 
Bled in restavracije Vrtnari-
ja Bogdan Capuder. »Dode-
ljenih šest zvezdic nam po-
meni potrditev pravilnosti 
naše vizije, ki je usmerjena 
v oblikovanje visokokakovo-
stnih doživetij za zahtevne-
ga gosta, hkrati pa spodbu-
ja vrednote, kot so zdravo 
življenje, spoštovanje vse-
ga živega, prijaznost do na-
rave in drugih ljudi, biva-
nje v sožitju z naravo, skup-
no preživljanje časa z druži-
no, medgeneracijsko druže-
nje in druženje z vrstniki,« 
je pojasnil Capuder in dodal, 
da poudarek dajejo tudi sa-
mooskrbi s hrano, uporabi 
obnovljivih virov in razvoju 
sonaravnega turizma.

Edini na svetu s šestimi zvezdicami
Garden Village Bled je kot prvi glamping na svetu prejel šest zvezdic. Prepričali so s svojim konceptom ter unikatnostjo, 
povezanostjo s svojo zgodbo, arhitekturo in naravnanostjo k trajnostnemu razvoju.  

Garden Village Bled se po novem ponaša s šestimi glamping zvezdicami. / Foto: Gorazd Kavčič

Stražišče – Na Baragovem trgu v Stražišču, kjer je vsak drugi 
petek v mesecu tržnica, bo danes med 17. in 21. uro potekala 
Stražiška tržnica. Obeta se pestra ponudba letošnje zelenjave, 
vedno bogato ponudbo tržnice pa bodo tokrat popestrili mali 
pivovarji, ki pripravljajo festival piva.

Stražiška tržnica in festival piva

Stara Fužina – V javnem za-
vodu Triglavski narodni park 
(TNP) že več let v delo na 
terenu vključujejo tudi pro-
stovoljce. V teh dneh prip-
ravljajo prostovoljske akcije 
na območju Bohinja, pri 
katerih sodelujejo različne 
skupine skavtov predvsem 
iz Belgije in Francije. »Pro-
stovoljci opravljajo okoljska 
in družbeno koristna dela, 
s katerimi pomagajo lokalni 
skupnosti pri delih v naravi in 
različnih vzdrževalnih delih 
ter s tem prispevajo k varo-
vanju narave,« pojasnjujejo 
v javnem zavodu TNP. Akcije 
pripravljajo v sodelovanju s 
Taborniško zvezo Slovenije, 
krajevno skupnostjo Stara 
Fužina - Studor, Turizmom 
Bohinj, Občino Bohinj, Režij-
skim obratom Bohinj in Smu-
čarsko-skakalnim klubom 
Bohinj. Ob tem so v javnem 
zavodu TNP še pojasnili, da 
je lani v različnih prostovolj-
skih akcijah sodelovalo več 
kot sto prostovoljcev, ki so 
skupno opravili več kot 2200 
ur prostovoljnega dela. Letos 
pričakujejo približno 150 pro-
stovoljcev. »Njihov trud in 
opravljeno delo pomenita ve-
lik prispevek lokalnemu oko-
lju in skupnosti, saj večina 
turističnih krajev v poletnih 
mesecih ne premore dovolj 
rok za dela, ki so za podobo 
kraja in tudi varstvo narave 
nujna.« 

Prostovoljci v Bohinju
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Kranj – »Prostovoljci v Med-
generacijskem centru Kranj 
smo 3. julija organizirali po-
hod skupine tridesetih otrok 
po ulicah Kranja. Pred tem 
smo jih pripravili in jim ob-
razložili, kako pomembno 
je, da mimoidoče pozdravi-
jo, saj še posebno odraslim to 
veliko pomeni. S pozdravom 
si namreč polepšamo dan.« 
Takole zanimivo pobudo 
najprej razloži prostovoljec 
v Medgeneracijskem centru 
Kranj Milan Bahić. Zgodilo 
se je vse prej od pričakova-
nega. Bahić je dejal, da se je 
sicer nekaj odraslih odzvalo 
z vidnim navdušenjem, ve-
čina mimoidočih pa pozdra-
vov otrok ali ni slišala, kar je 
malo verjetno, oziroma na 
pozdrave otrok niso reagira-
li oziroma v svojem odzdra-
vu niso bili iskreni. Razoča-
rani so bili prostovoljci kot 
otroci, ki so po pohodu po-
vedali, da sploh ne bodo več 
pozdravljali na ulici. »Veli-
ko truda bo potrebnega, da 
bom prepričal otroke, da je 
to bilo prvič in da če bomo 
vztrajali, se bodo tudi ljudje 

tega navadili in odzdravili. 
Si lahko zamislite, kako bi 
prav najmlajši dosegli pri-
jaznejše vzdušje na ulicah 
naše lepe občine Kranj?« je 
poudaril Bahić, ki razmišlja 
naprej: »Občina smo ljudje 
prav vseh generacij, ki so si 
čedalje bolj odtujene. Ravno 
ta odtujenost povzroča obču-
tek, kako je vse narobe, in sli-
šati je samo jokanje, stoka-
nje, kritiziranje vsega mogo-
čega in rojstvo besedne zve-
ze ''Ah, ta generacija''. Sku-
paj z opisi, ki niso primerni 

za objavo ... A za vzgojo ot-
rok odgovarjamo odrasli – 
današnja mlada generaci-
ja je odraz nas samih, druž-
benih in medsebojnih od-
nosov.« Odrasli smo po Ba-
hićevem pravzaprav tisti, ki 
si bomo morali povrniti za-
upanje otrok. 

Milan Bahić deluje kot pro-
stovoljec tudi v domovih sta-
rejših, društvih, vrtcih ... »V 
otrocih spodbujam tisto ne-
zavedno, z njih želim poteg-
niti intuicijo. Včasih obliku-
jemo z glino, rišemo, izdelke 

kdaj razstavimo,« je pojasnil 
Bahić, ki septembra v Med-
generacijskem centru Kranj 
pripravlja prostovoljni pro-
jekt za odrasle pod naslo-
vom S pozdravom se prič-
ne pogovor in še marsikaj. 
Podnaslov projekta je Pre-
bujanje in uporaba nezaved-
nih sil, duhovno vodilo pro-
jekta pa družina kot največ-
ja družbena vrednota. Ome-
nimo nekaj vsebin, ki jih bo 
vodil: Spoznajmo se medse-
bojno in skupinsko, Nič ni 
tako, kot je videti, Pomen in 
doseganje duševnega miru, 
Pogovor zdravi, Možganska 
sprostitev in počitek, Odpus-
timo tudi sebi – preteklost je 
mrtev čas, Vaje za krepitev 
delovanja notranjih organov 
in skeleta, Spoznavanje učin-
kov bioenergije, Sosed ni tu-
jec in obratno, Zdravilno 
učinkovita meditacija neko-
liko drugače, kot jo poznamo 
... Bahić pravi, da je samouk 
na vseh področjih, v izziv so 
mu tudi inovacije (njegov je 
npr. mini maksi vrt za starej-
še), zanima ga alternativa, ki 
jo razume kot enostavno is-
kanje rešitev v našem mate-
rialnem svetu.

Vse se začne s pozdravom
Večja skupina otrok se je skupaj s prostovoljci sprehodila po ulicah Kranja. Otroci so imeli zelo 
pomembno opravilo: lepo pozdravljati mimoidoče. In kakšen je bil odziv?

Milan Bahić je dejaven tudi kot prostovoljec. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Gre za zelo po-
memben dokument, od ka-
terega je odvisno prihodnje 
upravljanje in oblikovanje 
prostora in ki je v treh letih 
terjal tudi veliko denarja, kar 
okoli sto tisočakov, je na seji 
dejal župan Jurij Rebolj. Po 
obravnavi na občinskem sve-
tu je šel dokument v javno 
razgrnitev, ki poteka julija, 
ko se bo zainteresirana jav-
nost lahko vključila s svoji-
mi pripombami. 19. julija je 
predvidena tudi javna obrav-
nava. Do jeseni, ko se izte-
če sedanji mandat, pa župan 
pričakuje, da bo akt sprejet.

Svetnikom je postopek 
priprave predstavila Man-
ca Jug iz podjetja Locus: 
»Osnovni OPN je bil sprejet 
leta 2015, a že kmalu se je po-
kazala potreba po spremem-
bah. Akt je usklajen tudi z je-
zersko razvojno strategijo, 
enako s strategijo parkiranja. 
Občina je v postopku prejela 
18 pobud občanov, je pa tudi 
nekaj pobud Občine Jezer-
sko za zagotavljanje javnega 
interesa. Jezersko ima veliko 

omejitev zaradi svoje narav-
ne in kulturne dediščine, kar 
je treba pri urejanju prosto-
ra upoštevati.« Jezersko je v 
tem pogledu zelo zaščiteno 
in po besedah Jurija Rebolja 
se ni bati, da bi se z večjim 
vplivom kapitala in željo po 
širitvi turističnih komplek-
sov kraj občutno spremenil.

Kot meni svetnik Jurij Mar-
kič, so v postopku pridobiva-
nja soglasij nosilcev urejanja 
prostora na drugi strani pre-
cej trdi sogovorniki. Manca 

Jug pa pravi, da so pridobili že 
25 tovrstnih soglasij, da je do-
kument že večinoma uskla-
jen, kar gre šteti za uspeh ob 
dejstvu, da so ga vložili janu-
arja letos. Drejc Karničar je 
pohvalil odločitev, da se OPN 
pripravi z novim strokovnim 
sodelavcem, ki stvari pozna 
in zagovarja strokovne inte-
rese in interese lokalne skup-
nosti. Pohvalo je namenil žu-
panu, občinski upravi in stro-
kovnim sodelavcem in pou-
daril, da gre za spremembo 

v dobro vseh prebivalcev. 
Primož Muri pa ocenjuje, 
da so taki dokumenti preveč 
podrobni in zapleteni, več ko 
je pravil, večji je kaos. Kdor 
bo na Jezerskem gradil, mu 
bodo delo bolj otežili kot olaj-
šali, je menil. 

Poleg tega so sprejeli tudi 
spremembo v OPN za ob-
močje hotela Planinka, ki 
novemu lastniku omogoča, 
da objekt nekoliko dozida, 
za kar doslej ni bilo zakon-
ske podlage.

Prostorski načrt v javni obravnavi
Na Jezerskem je občinski svet obravnaval spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 
(OPN), ki je julija javno razgrnjen. 

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V Preddvoru 
je občinski svet nedavno 
obravnaval spremembe in 
dopolnitve občinskega pro-
storskega načrta (OPN), 
osnovni dokument so spre-
jeli pred štirimi leti.

S spremembami želijo re-
šiti čim več pobud občanov 
in hkrati vnesti v dokument 
nekaj popravkov. Postopki 
sprejemanja takšnega doku-
menta so dolgotrajni, dve leti 
je trajalo samo iskanje sogla-
sij nosilcev urejanja prostora, 
pri čemer so morali sprejeti 
veliko kompromisov. Kot so 
na junijski seji povedali stro-
kovnjaki, ki so pripravljali 
prostorski načrt, je bilo vlože-
nih okoli 150 pobud občanov 
in okoli 60 pobud občine, 

upoštevanih pa je približno 
polovica pobud občanov in 
dve tretjini občinskih pobud. 
Med tistimi, ki jih je vložila 
občina, so najbolj izstopajo-
če želja po ureditvi naselbi-
na Slovanov v Bašlju, kopali-
šče na otoku reke Kokre, kjer 
je nekoč že bilo, in ureditev 
parkirišč na Možjanci. Kot so 
še slišali svetniki, bo največ 
širitev stavbnih zemljišč do-
voljenih v vaseh Bašelj, Breg, 
Tupaliče in Možjanca, naj-
več negativnih odgovorov pa 
je za Preddvor. Med drugim 
so bile na tem območju vlo-
žene pobude za Novine, kjer 
si občani že več let želijo gra-
diti, a pobude kot problema-
tične zavračajo kar štirje no-
silci urejanja prostora, so na 
seji pojasnili pripravljavci do-
kumenta. 

Upoštevali polovico pobud 
občanov

Na Jezerskem spreminjajo pred tremi leti sprejet občinski prostorski načrt. /Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Duplje – »Želim, da božja 
beseda ne pride le do naših 
ušes, ampak se dotakne tudi 
našega srca,« je dejal prvo ju-
lijsko nedeljo v Dupljah lju-
bljanski nadškof metropolit 
Stanislav Zore, ko je blagos-
lovil in s tem odprl obnovlje-
no župnišče in gospodarsko 
poslopje.

Na slovesnost so povabili 
tudi nekdanjega dolgoletne-
ga župnika Franca Grahka, 
ki je bil dupljanski dušni pas-
tir 32 let in mu, tako kot nad-
škofu in sedanjemu župnij-
skemu upravitelju Davidu 
Jensterletu, izročili spomin-
sko darilo. Ivan Meglič se je 
v imenu župnijskega pasto-
ralnega sveta zahvalil vsem, 
ki so se trudili in prispevali 
za obnovo cerkve, župnišča 

in gospodarskega poslo-
pja, svečane maše in druže-
nja po njej pa se je udeleži-
lo veliko župljanov. Cerkev 
in prostor pred njo sta bila 
polna kot že dolgo ne. Notra-
njost župnišča je v celoti ure-
jena na novo. Zamenjana 
so vsa okna in vhodna vra-
ta, instalacije so vgrajene na 
novo, tako kot tlaki, stropi in 
opleski. Župnik je dobil pri-
merne prostore za bivanje in 
delo, obiskovalci župnišča, 
cerkve in pokopališča pa tudi 
zunanje stranišče. Propa-
da je rešeno tudi bližnje go-
spodarsko poslopje ter ure-
jeno dvorišče med župniš-
čem in gospodarskim poslo-
pjem. S predhodno ureditvi-
jo oltarnega prostora in ogre-
vanja so bila tako sklenjena 
obširna obnovitvena dela v 
dupljanski župniji. 

Dupljansko župnišče 
obnovljeno
Z blagoslovitvijo obnovljenega župnišča so bila 
sklenjena obsežna in zahtevna obnovitvena dela v 
dupljanski župniji.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore blagoslavlja 
obnovljeno dupljansko župnišče.
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Škofja Loka – Na oglasni de
ski v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka visi obvesti
lo, da je nedopustno nasilje 
bolnikov nad zdravstvenimi 
delavci in da bodo o vsakem 
primeru nasilja obvestili po
licijo. Zakaj takšno sporoči
lo, ali nemara zdravstveno 
osebje v škofjeloškem zdrav
stvenem domu doživlja na
silje pacientov? 

Direktor dr. Aleksander 
Stepanović, dr. med., pojas
njuje: »Razlogov za nasilje 
je nad zdravstvenimi delav
ci gotovo več. Med drugim 
tudi to, da se s korenito zdra
vstveno reformo odlaša v ne
dogled, v zadnjih 25 letih pa 
je mreža na primarni ravni 
ob vse večjih obremenitvah 
praktično enaka. Zaupanje 
v zdravstveni sistem je tudi 
zaradi številnih negativno 
obarvanih prispevkov v me
dijih (pri tem je Gorenjski 
glas med svetlimi izjemami) 
nizko, s tem pa so na preiz
kušnji tudi medčloveški od
nosi med bolniki in zdra
vstvenimi delavci. Zdrav
stvena politika, odločevalci, 
strankarski sistem, ministr
stvo in zavarovalnica so pre
daleč od izkušnje vsakda
njega življenja, da bi se ljud
je poglabljali in iskali od
govornost med odločevalci 

in tvorci zdravstvene politi
ke. Zato bodo prst ali še kaj 
drugega uperili v tiste, ki so 
jim blizu, torej na zaposle
ne v osnovnem zdravstvu, ki 
smo od vseh naštetih za na
stale razmere še najmanj od
govorni in v teh nemogočih 
razmerah delamo po svojih 
najboljših močeh.«

Ničelna toleranca  
do nasilja

Tudi raziskave kažejo, da 
je nasilja nad zdravstvenimi 
delavci vse več, tako je deni
mo  76 odstotkov medicin
skih sester v Sloveniji potr
dilo, da na delovnem mes
tu redno, pogosto ali občas
no zaznava psihično nasi
lje, 60 odstotkov pa je bilo 
redno, pogosto ali občas
no žrtev psihičnega nasi
lja. »Žal je veliko tudi fizič
nega nasilja, kot najbolj dra
stična lahko izpostavim pri
mera, ko sta zdravnik v Izo
li in zobozdravnica v Ljublja
ni podlegla poškodbam, za
danim s strani pacientov. V 
Osnovnem zdravstvu Go
renjske smo nad takim sta
njem zelo zaskrbljeni, saj 
zaposleni v zdravstvu skrbi
mo za zdravje bolnikov in 
je nedopustno, da smo tar
ča njihovih napadov. Zato je 
Strokovni svet OZG na svoji 
seji dne 13. septembra 2016 

sprejel sklep o ničelni tole
ranci do nasilja. V skladu s 
tem sklepom smo tudi obja
vili izjavo, v kateri prosimo 
bolnike za sodelovanje in 
reševanje morebitnih kon
fliktov po mirni poti in po
stopkih, ki so za to predvi
deni. Obvestili smo jih tudi, 
da bomo v primeru nasilne
ga vedenja obvestili polici
jo in ne bomo mogli izvesti 
pregleda bolnika, razen nuj
ne medicinske pomoči v pri
meru življenjske ogroženos
ti nasilnega bolnika,« doda
ja direktor ZD Škofja Loka.

Nihče ne dvigne telefona

Dr. Aleksandra Stepa
novića pa smo tudi vpraša
li o opažanjih, na katera nas 
opozarjajo naši bralci, ki so 
se želeli naročiti na obisk k 
zdravniku, a jim po telefo
nu to kljub večkratnim po
skusom ni uspelo, češ da na 
drugi strani nihče ne dvigne 
telefona. Zakaj takšna neod
zivnost, ki nedvomno pove
čuje tudi nestrpnost bolni
kov do zdravstvenega osebja? 
Je sploh mogoč še kak druga
čen način naročanja, morda 
po telefonski poti?

»Zavedamo se težav pri 
vzpostavi telefonske zveze, 
na to nas opozarjajo tudi re
zultati ankete o zadovoljstvu 
uporabnikov, ki jo izvajamo 

vsako leto,« odgovarja dr. 
Stepanović. »Medicinske se
stre so preobremenjene, saj 
morajo poleg odgovarjanja 
na telefonske klice opravlja
ti še številna strokovna op
ravila, npr. preveze, snema
nje EKG, aplikacije terapije, 
cepljenje in nadzor bolnikov. 
Prav tako skrbijo za urejenost 
ambulante, naročanje ma
teriala, usklajujejo želje bol
nikov in njihovih svojcev ter 
koordinirajo njihovo oskrbo, 
zato jim dela res ne zmanjka. 

Položaj je še posebej pereč v 
času dopustov, ko je treba de
lati na več deloviščih in me
dicinske  sestre nosijo do
kumentacijo ter spremlja
jo bolnike k nadomestnemu 
zdravniku.  Zato se je možno 
razen po telefonu naročiti na 
pregled tudi osebno v ambu
lanti, v specialističnih ambu
lantah pa tudi z eNapotnico 
preko portala eZdravje ali s 
potrdilom o izdani napotnici, 
poslanim po navadni pošti. V 
kratkem načrtujemo uvedbo 

elektronskega naročanja tu di 
v ambulantah družinske me
dicine. Rad bi izkoristil to pri
ložnost tudi za prošnjo bral
cem, naj v času dopustov na
domestnega zdravnika ob
iščejo le v nujnih in neodlo
žljivih primerih, ne pa za re
ševanje kroničnih in admi
nistrativnih težav ali celo za 
'drugo mnenje'. Vodenje 
in urejanje kronične terapi
je bo najbolje opravil izbra
ni zdravnik, ki bolnika do bro 
pozna.«

Zdravstveno osebje doživlja nasilje
Zaradi krize v zdravstvu so na preizkušnji tudi odnosi med bolniki in zdravstvenim osebjem, prihaja celo do nasilja. V Zdravstvenem domu Škofja Loka  
smo na oglasni deski zasledili zapis o nedopustnosti nasilja nad zdravstvenimi delavci in o tem, da bodo o vsakem takšnem dejanju obvestili policijo. 

Na osnovi sklepa o ničelni toleranci do nasilja so v Zdravstvenem domu Škofja Loka 
izobesili izjavo o mirnem reševanju morebitnih konfliktov in o tem, da bodo v primerih 
nasilja pacientov obvestili policijo / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki so 
odprli prvi t. i. pumptrack po
ligon ali kolopark, ki na svo
jih grbinah omogoča kolesar
jem, rolkarjem, rolarjem, vo
znikom skirojev in drugim 
urbanim dvo ali štirikolesni
kom varno vožnjo. Prvi se je 
po uradnem odprtju parka, 
ki so ga uredili poleg površi
ne za skejt, s kolesom zapeljal 
župan Miha Ješe. »Gre za prvi 
park te vrste v Škofji Loki, ki 
smo ga nameravali urediti in 
odpreti že lani, letos pa nam 
je to tudi uspelo. Tu se bodo 
mladi in drugi urbani rekrea
tivci lahko lepo razgibavali,« 
je ob tem dejal župan. Zraven 
je že več let tudi park za skej
terje, v prihodnje pa bodo po
nudbo za urbane rekreativce 
dopolnili še s »telovadnico v 
naravi«, namenjeno vsem ge
neracijam, vse skupaj pa bo 
po županovih besedah dob
ro vkomponirano v tukajšnji 

ambient, kjer bo v nasled
njih letih zrasel tudi nov vrtec 
Kamnitnik.

Projekt je v občini vo
dil podžupan Tine Radinja, 
ki je izrazil zadovoljstvo z 
novo pridobitvijo: »Z novim 
objektom smo dobili potrdi
tev, da imajo urbani športni
ki v Škofji Loki svoj domi
cil. V preteklosti so se s ko
lesarskimi poligoni v Goste
čah in Gotrajtah že trudili za 
te športe, prav tako sta pred 
nekaj leti Matej Hartman 
 Mah in Nejc Ključevšek  
Ključo pred upravno eno
to postavila pumptrack, s či
mer se je izkazalo, kako po
memben je ta šport. Odtlej 
smo razmišljali o postavitvi 
pumtrack poligona in letos 
zamisel uspešno uresniči
li.« Dodaja še, da se ljubitelji 
teh športov v Škofji Loki dru
žijo v dveh klubih, v Društvu 
ekstremnih športov Mungo 
in v Društvu povprečnega 
rolkanja Kesa. 

V Sloveniji je že več poli
gonov, kakršen je novi šk o
fjeloški »kolopark«, kakor 
ga imenujejo, velja pa za 
enega večjih in zahtevnej
ših, je ob odprtju povedal 
Igor Draksler, direktor Za
voda za šport. »Vrednost in
vesticije je znašala 66.780 
evrov. Zanjo smo se prijavili 
na razpis Fundacije za šport, 

ki je naložbo občine sofi
nancirala v znesku 14.682 
evrov,« je povedal Draksler, 
ki se mu zdi umeščenost po
ligona v osrčje nekdanje vo
jašnice zelo dobra lokacija, 
ne le zaradi bližnjega skej
terskega parka, temveč tudi 
zato, ker na tem območju de
luje vrsta škofjeloških dru
štev in klubov. 

Odprli grbinasti poligon za kolesarje
Na območju nekdanje vojašnice v Škofji Loki so odprli nov pumptrack (grbinasti ali tlačni) poligon  
za kolesarje, rolkarje, rolarje, voznike skirojev.

Mladi kolesarji, zaščiteni s čeladami, so se radostno 
zapodili po novem poligonu, kjer je predpisana vožnja  
v eno smer. / Foto: Tina Dokl

Kot je na nedavnem sestan
ku v Mengšu povedal član 
uprave Darsa Vili Žavrlan, 
pričakujejo, da bodo izvajalca 
izbrali predvidoma do konca 
leta, dela pa se bodo začela 
v začetku gradbene sezone 
prihodnje leto, zaključena pa 
naj bi bila v desetih mesecih.

Kot komentirajo na men
geški občinski upravi, se je 

s tem uspešno zaključil niz 
aktivnosti, ki jih je v juniju 
in juliju vodil mengeški žu
pan Franc Jerič. V Mengšu, 
kjer so v primeru, da nadzor
ni svet soglasja ponovno ne 
bi izdal, napovedovali pro
teste, bodo tudi v prihodnje 
budno spremljali postopke v 
zvezi z gradnjo obvoznice in 
se, če bo treba, tudi ustrezno 
odzvali, so sporočili z občin
ske uprave.

Nadzorniki vendarle izdali 
soglasje za obvoznico
31. stran

info@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka  Turizem Ško
fja Loka to poletje zopet vse 
sobote v mesecu juliju in av
gustu organizira brezplač
na vodenja po mestnem je
dru Škofje Loke in ustvar
jalne rokodelske delavnice. 
Udeležence lokalni vodni
ki izpred glavne avtobusne 

postaje v Škofji Loki ob 10. 
uri popeljejo po starem 
mestnem jedru Škofje Loke, 
zaključijo pa v novem krea
tivnem centru Kreativnice 
na Spodnjem trgu v Škofji 
Loki, kjer ustvarjajo na roko
delski delavnici. Vodenja in 
delavnice v poldrugi uri dol
gih ogledov potekajo v angle
škem in slovenskem jeziku. 

Vodijo po poti loške 
ustvarjalnosti
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Igor Kavčič

Kranj – V Galeriji Kranjske 
hiše, ki najmanj dvakrat na 
leto razstavni prostor odpre 
fotografiji, bo vse do sep-
tembra na ogled razstava fo-
tografij članic in članov šti-
rih fotografskih društev in 
klubov, ki delujejo na Go-
renjskem. Svoje moči so za 
razstavo preprostega naslo-
va Srečanje gorenjskih foto-
grafov 2018 združili v Foto-
grafskem društvu Janez Pu-
har Kranj, Foto klubu Trigla-
vski narodni park Bled, Foto 
klubu Tržič in Fotoklubu Je-
senice. Pobudo za skupinsko 
razstavo je lani dal Simon 
Krejan iz kranjskega društva: 
»Fotografi se med seboj poz-
namo in vem, da na Gorenj-
skem deluje več odličnih fo-
tografov, uveljavljenih doma 
in v tujini. Mnogi aktivno de-
lujejo v gorenjskih fotograf-
skih društvih in klubih. Prav 
prijateljstvo in povezovanje 
sta porodila idejo, da v javno-
sti nastopimo skupaj. Rezul-
tat tega je ta razstava.«

V štirih društvih so prip-
ravili notranje selekcije fo-
tografij, v nadaljevanju pa so 
jih skupaj izbrali 28, po se-
dem iz vsakega društva ozi-
roma kluba. Te so v Kranj-
ski hiši razstavili po temati-
ki. Izziv fotografom so bile 
linije in strukture, v Kranju 
pa so fotografije razstavljene 
v sedmih sklopih med seboj 

sorodnih del – od geometrij 
v arhitekturi, struktur v ka-
mnu do linij v naravni in ur-
bani krajini. 

Fotografije iz KD Janez 
Puhar so prispevali Aleksan-
dra Jereb, Aleš Komovec, 
Anuška Vončina, Dare Jaz-
binšek, Simon Krejan, Rok 
Štirn in Vlado Sofronievski, 
barve blejskega kluba za-
stopajo Beno Bregant, Mar-
jan Burgar, Miha Podlogar, 
Miro Zalokar, Marta Grašič, 
Vili Vogelnik in Drago Vog-
rinec, iz tržiškega Foto kluba 
fotografije razstavljajo Alja 
Gladek, Benjamin Goričan, 

Vili Vogelnik, Mark Per, Mi-
lan Malovrh, Špela Kurnik in 
Tomi Križaj, jeseniške foto-
grafe pa predstavljajo Andrej 
Mežik, Gaber Košir, Janez 
Kramar, Janez Vrzel in Pia 
Morič. Na odprtju je Krejan 
poudaril, da je tako povezo-
vanje koristno iz več vidikov, 
tako izmenjave mnenj in iz-
kušenj s področja fotogra-
fije kot tkanja prijateljskih 
vezi med gorenjskimi foto-
grafi kot krepitve fotograf-
ske dejavnosti ter dvigovanje 
nivoja fotografske umetno-
sti. Zbrane je pozdravil tudi 
pred dvema mesecema novo 

izvoljeni predsednik Fo-
tografske zveze Slovenije 
Igor Debevc, ki je med dru-
gim poudaril, da fotografska 
društva in klubi na Gorenj-
skem predstavljajo hrbteni-
co zveze, saj imajo tako tra-
dicijo kot kvaliteto. »Ta pro-
jekt in razstava sta najlepši 
kazalnik, kako se da združi-
ti fotografe različnih društev 
v regiji.« 

Drug teden bodo enako 
razstavo odprli v Galeriji Pa-
viljon v Tržiču, jeseni, v sep-
tembru, v Mercator centru 
na Jesenicah, oktobra pa v 
Hotelu Astoria na Bledu. 

Ko fotografi stopijo skupaj
V Galeriji Kranjske hiše so v sredo odprli skupinsko fotografsko razstavo, na kateri sodelujejo člani 
štirih gorenjskih fotografskih društev iz Kranja, Tržiča, z Bleda in Jesenic. Na štirih razstaviščih bodo 
fotografije skupaj na ogled kar štiri mesece.

Predstavniki štirih fotografskih društev, ki so na razstavi združili moči: (od leve) pobudnik 
Simon Krejan iz Kranja, Beno Bregant z Bleda, Janez Kramar z Jesenic in Pavel Loc iz Tržiča. 
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Igor Kavčič

Ljubljana – Pri Mladinski 
knjigi so predstavili nekaj 
romanov, ki vam bodo kraj-
šali poletne dni. Istočasno 
kot v tujini je tudi pri nas iz-
šel roman angleške avtorice 
Rosie Walsh (doslej je napi-
sala štiri romane pod psev-
donimom Lucy Robinson). 
Pravzaprav ne gre za klasič-
ni »ljubič«, ljubezenski ro-
man, pri katerem bi bralke 
že po nekaj urah pozabile, 
kaj so brale, saj razplet in ko-
nec zgodbe nista predvidlji-
va že od prve strani. Sarah, 
ki vsako leto iz ZDA v doma-
čo Anglijo pripotuje na do-
pust, nepričakovano preži-
vi sedem dni z moškim, ki 
ga komaj pozna in se vanj 
brezglavo zaljubi. Prepriča-
na je, da bo z Eddiejem sku-
paj za vedno, toda ko se za 
nekaj dni ločita, od njega ni 
več glasu. Kljub obljubam. 
Prijatelji ji govorijo, da je šlo 
pač za poletno romanco, ona 

pa se ne more znebiti občut-
ka, da se mu je nekaj zgodi-
lo. Avtorica v romanu, ki vse 
bolj dobiva oblike psiholo-
škega trilerja, bralcu pušča 
nove in nove drobtinice, s 
katerimi se odstira resnič-
na zgodba, ki sega v mladost 
(zdaj se bližata štiridesetim) 
obeh glavnih junakov in ju 
postavlja na dva različna bre-
gova, čeprav nista nič kriva 
za to. Po besedah prevajalke 
Danice Križman nam zgod-
ba zastavlja vprašanje, koli-
ko ljubezen lahko odpusti in 
ali je zaradi nje mogoče ne-
katere stvari preseči.

Roman Otok Kamelij, li-
terarni prvenec nemške av-
torice Tabee Bach v prevo-
du Neže Božič, pa je klasič-
ni ljubezenski roman. V živ-
ljenju in poslu uspešen po-
slovni par je pred preizkuš-
njo. Ona izve, da ji je teta, s 
katero vrsto let ni imela no-
benih stikov, v oporoki za-
pustila propadajočo vrtnari-
jo v Bretaniji. Ona je nad po-
sestvom na otočku in pokra-
jino ob Atlantiku očarana, 

on ima z dediščino drugačne 
načrte. Vrtnarija jima življe-
nje obrne na glavo, sicer pa 
ima vsaka vrtnarija tudi čed-
nega vrtnarja, mar ne?

Aktovka je naslov romana 
ene najbolj priljubljenih so-
dobnih japonskih pisateljic 
Hiromi Kawakami. Roman, 
iz japonščine ga je prevedel 
Iztok Ilc, nas popelje v svet 
japonske kulinarike, kulture 
in običajev. In dlje kot bere-
mo, bolj se nam zdi, da gre 
za ljubezen. Ljubezen med 
Tsukiko, žensko sredi tride-
setih, ki povsem po naklju-
čju sreča svojega nekdanje-
ga profesorja japonščine. Ne 
da bi se dogovorila, se dobi-
vata v nekem bistroju in uži-
vata v hrani in pijači, disku-
tirata o tem in onem, se ga 
kdaj tudi napijeta in pri tem 
spoznavata, da ju povezu-
je kup stvari. Kot je povedal 
prevajalec, je roman zelo at-
mosferičen in hkrati čuten. 
Ni velike akcije, razen na pri-
mer nabiranja gob. Roman 

na neki način tudi govori o 
problemu sodobnega člove-
ka, bolj kot osamljenosti nje-
govi samosti. 

Tu je še letošnji biser-
ček, ki življenje in ljubezen 
obravnava na finski način ali 
bolje rečeno tako, kot ga opi-
suje Arto Paasilinna. Lad-
jar z lepimi stopali je že dva-
najsti prevedeni roman tega 
med Slovenci zelo priljub-
ljenega avtorja. Poseben hu-
mor, živopisni liki in »od-
bite« zgodbe – to je Paasi-
linna. Tokrat piše o Auliusu 
Rävänderju, ki ima na tem 
svetu dva zaklada – vlačilec 
Vulcanis in ženo Liiso. S pr-
vim si služi kruh, z drugo 
krajša noči – in se sam sebi 
zdi najsrečnejši človek na 
svetu. Ampak žena si omisli 
ljubimca in hoče ločitev. 
Možaku se podre svet, a ne 
do konca ... poklice pomoč 
v stiski za nasvet, a pomoto-
ma pokliče pedikerko Ireno. 
Njegova pomota se izkaže za 
srečo v nesreči, posebno ko 
Irene ugotovi, kako lepa sto-
pala ima ladjar Aulis.

Trije »ljubiči«, 
nakar še Paasilinna
Poletje prinaša tudi poletno branje.

Ah, koliko različnih poti ima ljubezen. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Likovno društvo 
Kranj je z več kot štirideseti-
mi aktivnimi člani nedvom-
no eno najbolj dejavnih med 
stanovskimi društvi v Slove-
niji. Pred dobrima dvema 

letoma so se v Galeriji Zveze 
društev slovenskih likovnih 
umetnikov posvetili izrazi-
to prostorsko obarvani temi 
Iluzija in prostor, tokrat pa 
se spuščajo k bolj prvinski 
tematiki, za katero se skri-
va naslov Linija kot nosilec 

podobe. »Linija je lahko 
konstrukcijski element in 
nastopa v preprosti samos-
tojni vlogi, naprednejši po-
dobi obrisa telesa ali prosto-
ra ter kot svetlobni kontra-
stni element. Vsem prime-
rom pa je skupna unikatno 

izrazna afiniteta, ki posre-
duje vzdušje in individu-
alno osebno ter čustveno 
obarvano zgodbo posame-
znika,« je ob razstavi pouda-
rila umetnostna zgodovinar-
ka Melita Ažman. »Dela tok-
ratne razstave kažejo širok 
spekter pristopov, zaznamo-
vanih v risbi, sliki, tako digi-
talni kot tudi klasični grafiki 
in kiparstvu ter instalaciji,«

S svojimi deli se predsta-
vljajo: Tomaž Šebrek, Lučka 
Šparovec, Boge Dimovski, 
Nejč Slapar, Miha Perčič, 
Klementina Golija, Jaka 
Bonča, Klavdij Tutta, Franc 
Bešter, Irena Jeras Dimo-
vska, Maruša Štibelj, Andre-
ja Eržen, Kaja Urh, Jože Er-
žen in Cveto Zlate. Razstava 
bo v Galeriji ZDSLU na Ko-
menskega 8 v Ljubljani na 
ogled še do konca meseca.

Kranjski likovniki »na liniji«
Petnajst umetnikov Likovnega društva Kranj se ta čas s svojimi deli predstavlja v Galeriji ZDSLU  
v Ljubljani na razstavi z naslovom Linija kot nosilec podobe.

Večina avtorjev del na aktualni razstavi v Galeriji ZDSLU v Ljubljani / Foto: arhiv LDK
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Vilma Stanovnik

Bled – Z današnjo popoldan-
sko izdajo startnih številk se 
na Bledu začenja že 12. te-
kaški praznik, ki so organi-
zatorji iz vrst Vitezov dobre-
ga teka poimenovali Nočna 
10ka. Bled bo namreč prep-
lavilo več kot štiri tisoč teka-
čev in zagotovo še enkrat to-
liko obiskovalcev. 

Jutrišnji spored se bo začel 
ob 15. uri, od 16. ure naprej pa 
bodo potekale predstavitve na 
stojnicah in izdaja startnih šte-
vilk. Ob 18. uri je na sporedu 
rekreativni Ozara tek na 1200 
metrov, prav tako bodo pote-
kale Bolje delavnice eko svečk. 

»Na prizorišču bomo pos-
tavili atraktiven prireditve-
ni prostor z zanimivimi raz-
stavljavci, kot so Coca-Cola, 
Nissan, Hervis, Hoka one 
one, Icepower, Vzajemna, 
Goggle, CEP, SKB, Virus, 
Radio 1, Modiana, Chantal 
in RT TRI in drugi. V živo bo 
kot vsako leto igrala skupina 

Joške v'n,« pravijo organi-
zatorji in dodajajo, da bo v 
otroškem kotičku poskrblje-
no tudi za otroško varstvo. 
Otrokom bosta namenjena 
tudi Icepower teka na štiris-
to in osemsto metrov z začet-
kom ob 20. uri, glavna preiz-
kušnja pa bo seveda Nočna 

10ka ob 22. uri. »Start bo v 
centru Bleda na promenadi, 
novost pa so t. i. tempo zajčki 
in še bučnejši navijači. Tem-
perature od 15 do 20 stopinj 
bodo zvečer idealne za tek 
in odlične dosežke. Poseb-
na počitniška darila v daril-
ni vrečki bodo inovativna in 
uporabna. Tekači bodo do-
bili tudi tekaške lučke in va-
bimo vse, da jih med tekom 
tudi uporabijo,« pravijo or-
ganizatorji in dodajajo, da 
bodo letošnjo izvedbo Noč-
ne 10ke popestrili tudi za-
nimivi gostje. Med drugimi 
bodo to predsednik države 

Borut Pahor, vrhunski teka-
či in znani olimpijci Primož 
Kobe, Sonja Roman, Mitja 
Krevs, Janez Mulej, Hele-
na Javornik ter Neja Kršinar 
in Neža Mravlje, obiskala pa 
jih bo tudi vrhunska atletinja 
Maruša Mišmaš. 

Podelitev medalj in nagrad 
je predvidena ob 23.15, sle-
dila pa bosta koncert skupi-
ne Joške v'n in zabava. Brez-
plačno parkiranje je mogoče 
na za to določenih površinah 
v bližini prireditvenega pros-
tora in drugje po Bledu, orga-
nizatorji pa opozarjajo, da se 
držite se navodil redarjev.

Bled bo tekaška prestolnica
Vitezi dobrega teka so že pripravljeni na novo Nočno 10ko z rekordno udeležbo tekačev, med katerimi 
ne bo manjkal predsednik države Borut Pahor. Start bo v centru Bleda na promenadi.

Jutri se na Bledu obeta nov tekaški praznik, ki bo še množičnejši od lanskega. / Foto: Tina Dokl

Nočna 10ka je eden redkih tekov v tem delu Evrope, ki 
je dejansko nočni. Glavni tek – točno deset kilometrov 
dolg krog in pol okoli Blejskega jezera – se začne 
natanko ob 22. uri, ko nastopi trda tema. Reka lučk 
takrat zaokroži po progi okrog jezera in že pogled 
nanje je nekaj posebnega.

Radovljica – Na kopališču pod Oblo Gorico se bo z jutrišnjimi 
dopoldanskimi predtekmovanji začel 42. Mednarodni plavalni 
miting Telekom 2018, ki ga tradicionalno organizira Plavalni 
klub Gorenjska banka Radovljica. Poleg domačih plavalk in 
plavalcev je prijavljenih tudi več kot sto trideset tekmovalk 
in tekmovalcev iz 19 tujih klubov. Tako jutri kot v nedeljo se 
bodo predtekmovanja začela ob 9. uri, finalni obračuni z nas-
topi najboljših osmih s predtekmovanj pa se bodo oba dneva 
začeli ob 18. uri. Izjemi sta disciplini osemsto in tisoč petsto 
metrov prosto, ki se plavata samo v dopoldanskem delu kot 
direktni finale. Svečano odprtje tekmovanja bo jutri, v soboto, 
ob 18. uri.

Plavalci zbrani v Radovljici

Kranj – V Plavalnem klubu Triglav Kranj so ponosni na uspe-
he svoje tekmovalke Tine Čelik, ki je na minulem evropskem 
mladinskem prvenstvu v Helsinkih osvojila tretje mesto v di-
sciplini petdeset metrov prsno in s tem ponovno dokazala, da 
spada v evropski vrh mladih plavalk prsnega sloga. Dobitnici 
bronastega odličja sprejem pripravljajo danes ob 17.30 na 
letnem kopališču v Kranju.

Sprejem odlične Tine Čelik

Aleš Senožetnik

Komenda – Najuspešnejša 
slovenska boksarka Ema Ko-
zin je po septembrski borbi 
v Oklahoma Cityju konec te-
dna v Budimpešti znova pre-
magala Evo Halasi. »Tek-
ma je bila zelo dobra, a na-
porna. Zanjo sem naredila 
235 ur sparinga. Nasprotni-
ca je bila boljša kot v Ameri-
ki, vmes je imela še dve bor-
bi in se tudi taktično dobro 
pripravila,« je vtise na sredi-
ni tiskovni konferenci v Ko-
mendi strnila 19-letna Lju-
bljančanka, najmlajša sve-
tovna prvakinja v zgodovi-
ni profesionalnega boksa, ki 
tako po 14 borbah ostaja ne-
poražena.

Simpatično Evo z vzdev-
kom The Princess sedaj čaka 
izziv kariere. Sprejela je va-
bilo za septembrski nastop v 

zagrebški Areni, ko bo prvič 
v karieri nastopila v višji te-
žnostni kategoriji. »To bo 
nova stopnička, nov izziv, 
zanima me, kako se bom 
znašla v težji kategoriji. Mis-
lim, da sem si zaslužila pri-
ložnost za naslov po verziji 
WBC. Verjamem, da se bom 
še bolje pripravila kot zdaj. 
Iz borbe v borbo sem bolj-
ša in se že veselim dvoboja,« 
pravi Ema, ki nasprotnico še 
čaka, priprave na dvoboj pa 
je začela le nekaj dni po bor-
bi na Madžarskem. »Najprej 
bo največ poudarka na masi, 
čeprav gre samo za štiri kilo-
grame več, se pozna. Posku-
sila bom narediti čim več tre-
ninga z različnimi sparing 
partnerji, kot že doslej,« še 
dodaja Ema Kozin, ki skupaj 
s trenerjem Rudolfom Pav-
linom z optimizmom zre v 
dvoboj, ki jo čaka.

Pred izzivom kariere
Najuspešnejša slovenska boksarka Ema Kozin  
je v sredo v Komendi razkrila, kakšen izziv jo čaka 
septembra.

Ema Kozin se bo septembra borila za naslov v zagrebški 
Areni.

Vilma Stanovnik

Žirovnica – Drugo leto za-
pored je konec junija v alp-
skem delu Slovenije pote-
kala štiridnevna gorskoko-
lesarska preizkušnja Trans 
Juilus. Mlada in maloštevil-
na ekipa Trans Juliusa, ki 
organizira tekmovanje, je 
za 89 tekmovalcev pripra-
vila več kot samo kolesarje-
nje. Po lanskoletni premieri 
tekmovanja so bili tudi letos 
najbolj številni Slovenci, po-
leg njih pa so tekmovali tudi 
predstavniki Hrvaške, Ma-
džarske, Italije, Avstrije, Švi-
ce, Velike Britanije, Danske, 
Nove Zelandije in Nemčije. 

»Trans Julius je nastal 
v želji, da gorsko kolesar-
stvo dobi nekaj posebne-
ga in celovitega. Kolesar-
ji imajo radi naravo, dobro 
kulinariko in se radi druži-
jo,« je povedal Primož Rav-
nik - Figaro, eden od ustano-
viteljev zavoda, ki se na raz-
ličnih področjih trudi doda-
ti svoj kamenček v mozaik 

razvoja gorskega kolesar-
stva pri nas. 

Gorski kolesarji so tekmo-
vanje začeli v Kranjski Gori, 
kjer so se preizkusili na lani 
odprti kolesarski poti Robe 
Twist. Naslednji dan so se 
preselili v Bohinj, kjer jih 
je čakal vzpon proti Soriški 
planini, na Vrh Bače in spust 
prek Bače v Podbrdo. V Bo-
hinjsko Bistrico so se vrni-
li s prilagojenim vlakom za 

kolesa Slovenskih železnic. 
V Bohinju je potekal tudi 

osrednji koncert prireditve 
Trans Julius z mlado slo-
vensko indie rock skupino 
Koala Voice, Bohinjci pa so 
ob tej priložnosti zaprli tudi 
osrednjo tržnico s parkiriš-
čem, za katero si v prihodno-
sti želijo, da bi postala eno 
od novih prizorišč družab-
nih dogodkov. Tekmovalci 
in obiskovalci so v Bohinju 

preizkusili tudi posebno iz-
dajo bohinjskega piva Trans 
Julius, ki so ga zvarili v bo-
hinjski mikropivovarni Lin-
tvern. 

Tretji dan so se tekmoval-
ci podali z avtovlakom proti 
Mostu na Soči, kjer jih je ča-
kala zahtevna etapa iz Tol-
minskega Loma v dolino 
Soče, zadnji dan tekmovanja 
pa so preizkusili enega naj-
mlajših slovenskih kolesar-
skih parkov v Cerknem, kjer 
so jih čakale tri etape, zadnja 
s skupinskim startom, ki ve-
lja za prav posebno doživet-
je med gorsko kolesarski-
mi navdušenci. V vseh štirih 
dneh sta bila najhitrejša na 
spustih dva Slovenca. Nejc 
Huth je po lanski zmagi naj-
višjo stopničko tokrat odsto-
pil Tadeju Razpetu, tretji pa 
je bil Švicar Max Dupois. 

Kot v imenu organiza-
torjev pravi Vesna Stanić, 
je znan tudi že datum tret-
je izvedbe Trans Juliusa, ki 
bo prihodnje leto potekal od 
20. do 23. junija.

Gorski kolesarji na tekmi po Alpah
Ekipa Trans Juliusa je pripravila štiridnevno kolesarsko preizkušnjo, ki so se je udeležili tekmovalci  
iz desetih držav, zmagal pa je Tadej Razpet.

Zmagovalec Tadej Razpet na progi v Kranjski Gori / Foto: Mitja Sodja

Kranj – Nogometaši Triglava se pripravljajo na začetek nove 
sezone. V soboto so odigrali dve prijateljski tekmi. Dopoldan 
so na Dobu nogometaše NK Roltek Dob z zadetkoma Qendri-
ma Hasanaja in Žana Roglja premagali z 2 : 0. Popoldan so 
doma igrali še z Gorico in izgubili z 1 : 3. Zadetek za Triglav 
je dosegel Luka Majcen. V sredo so zaradi obilnih padavin 
tekmo z ekipo Fužinar Ravne Systems odigrali na pomožnem 
igrišču z umetno travo. Zmagali so z 1 : 0, zadel je Tom Žur-
ga. Naslednjo pripravljalno tekmo bodo Kranjčani odigrali v 
nedeljo, ko se bodo pred praznimi tribunami v dopoldanskem 
času pomerili s turškim moštvom Trabzonspor.

Kranjski nogometaši v nedeljo s Turki
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Škofja Loka – Na Gorenj-
skem imajo zadnja leta naj-
več težav z divjimi prašiči v 
lovišču Škofja Loka. Škod 
na kmetijskih zemljiščih 
je iz leta v leto več. Lani so 
jih ovrednotili že za šest ti-
soč evrov, medtem ko jih 
je bilo v celotnem Gorenj-
skem lovsko upravljavskem 
območju za 16.654 evrov 
(izplačila, izdan material in 
ovrednoteno delo). LD Ško-
fja Loka je tako že lani uspe-
lo pridobiti dovoljenje kme-
tijskega ministrstva za noč-
ni lov divjega prašiča ob upo-
rabi umetnih virov svetlobe, 
kar so jim odobrili tudi le-
tos. Poleg tega so jim letos 
za mesec dni podaljšali še 
lovno dobo na divje svinje. 
Predlani so v LD Škofja Loka 
po podatkih starešine Anto-
na Bevka uplenili 45 divjih 
prašičev, lani pa že petdeset, 
kar je največ doslej. Plan jim 
je sicer določal odvzem dvaj-
setih prašičev. Po letošnjem 
jih morajo odvzeti štirideset, 
doslej so jih uplenili že 27.

Poleg LD Škofja Loka ima-
jo dovoljenje za uporabo 

umetne svetlobe za odstrel 
divjih prašičev letos še Lo-
višče s posebnim namenom 
Kozorog Kamnik in vse LD 
Pomurskega lovsko uprav-
ljavskega območja. S po-
močjo umetnih virov svetlo-
be so pri lovu lahko bistveno 
bolj uspešni. Nočni lov div-
jega prašiča je sicer dovoljen 
vsem, a ga je v praksi možno 
izvajati le v dneh pred in po 
polni luni, če je vreme jas-
no in s tem vidljivost dovolj 
dobra.

K uspešnemu lovu 
pripomogel tudi sneg

Škofjeloški lovci ima-
jo tudi kot edini na Gorenj-
skem odločbo za podaljšano 
lovno dobo na divje svinje. 
Ta sicer traja od julija do kon-
ca januarja, v lovišču Škofja 
Loka pa so samice smeli lo-
viti še ves februar. »To se 
nam je obneslo, zato bomo 
zaprosili, da nam jo podalj-
šajo tudi prihodnje leto,« je 
razložil Bevk. Do 15. febru-
arja so imeli zelo uspešne 
love na divje prašiče. K temu 
je pripomogel tudi sneg, v 
katerem jim je lažje sledi-
ti. V prvi polovici februarja 

so odstrelili kar 15 od letoš-
njih 27 uplenjenih prašičev, 
nato pa so zaradi previsoke-
ga snega lov končali.

Od lanskih šest tisoč evrov 
škod so imeli za 4183 evrov 
izplačil, preostalo pa so bile 
delovne ure, ki so jih lov-
ci opravili za odpravo ško-
de na kmetijskih zemljiščih. 
Letos so za ravnanje travne 
ruše namenili že 150 delov-
nih ur. Bevk sicer pričaku-
je, da bo škoda podobna kot 
lani, doslej je prijave poda-
lo že 25 lastnikov zemljišč. 
»Med 59 lovci v naši druži-
ni je štirideset aktivnih. Vsak 

mora na leto opraviti trideset 
delovnih ur, od tega deset na 
vzdrževanju lovskih naprav 
in stez, dvajset pa za odpravo 
škode po divjih prašičih. Po-
leg tega imamo 19 električnih 
pastirjev, s katerimi kmetom 
pomagamo ograditi zemljiš-
ča, a prašiči potem pritisne-
jo na neograjene površine. 
Po koncesijski pogodbi smo 
lovci dolžni kmetom povrniti 
škodo po divjem prašiču, obe-
nem pa smo edini, ki plačuje-
mo koncesijo državi za upo-
rabo gozdnih in kmetijskih 
površin. Država bi morala 
obremeniti tudi druge upo-
rabnike gozda,« meni Bevk.

Skrbijo jih tudi jeleni

Kot pravi, se divji prašiči v 
njihovem lovišču radi zadr-
žujejo – predvsem zaradi obi-
lja kostanja, želoda in žira. 
»Doslej so bili večinoma na 
desnem bregu Poljanščice, 
letos pa se jih je precej pre-
selilo na levo stran te reke, se 
pravi na Lubnik in Gabrško 
Goro. Zdi se tudi, da so se 
malo razbežali v lovišča so-
sednjih družin Križna Gora 
in Selca,« opaža Bevk. Skrbi 
pa ga tudi širjenje jelenjadi, 

ki vse bolj pritiska tudi v nji-
hovo lovišče in bi po njego-
vem v prihodnjih letih znala 
biti še celo večji problem kot 
divji prašič.

Tudi Miran Hafner, vodja 
odseka za gozdne živali in lo-
vstvo v kranjski enoti Zavoda 
za gozdove Slovenije, je po-
trdil, da je problematika div-
jega prašiča v zadnjih letih 
največja v škofjeloškem delu 
Gorenjskega lovsko uprav-
ljavskega območja, pred-
vsem v lovišču Škofja Loka, 
deloma pa tudi v loviščih 
Medvode, Šentjošt, Toško 
čelo in Dobrova. »Letos se z 

večjo prisotnostjo divjih pra-
šičev nakazuje tudi narašča-
joča problematika v Lovišču 
s posebnim namenom Ko-
zorog Kamnik, na območju 
pod Krvavcem (Štefanja gora, 
Šenturška gora), ki pa do se-
daj še ni primerljiva s pro-
blematiko v lovišču Škofja 
Loka,« je razložil. V Gorenj-
skem lovsko upravljavskem 
območju so sicer lani odvzeli 
283 divjih prašičev, kar je 63 
več od načrtovanega. Lanski 
plan odvzema so z 220 letos 
povišali na 250 živali, od tega 
mora biti vsaj petina enole-
tnih in odraslih samic.

Prašiče lovijo tudi ob umetni svetlobi
V Lovski družini Škofja Loka imajo veliko težav z divjimi prašiči, zato imajo kot eni redkih dovoljenje za nočni lov ob uporabi umetnih virov svetlobe, poleg 
tega pa še podaljšano lovno dobo na divje svinje. Lani so uplenili petdeset divjih prašičev, letos že sedemindvajset.

Starešina Anton Bevk Letos so za ravnanje travne ruše namenili že 150 delovnih ur. 

Ana Šubic

Strahinj – »Danes je za našo 
kmetijo poseben dan,« je 
na nedavnem odprtju no-
vega skladišča na Štularjevi 
kmetiji v Strahinju pri Nak-
lem poudaril gospodar Ivan 
Štular mlajši. Kot je pojasnil 
navzočim prijateljem, sose-
dom, sorodnikom, poslov-
nim partnerjem in predstav-
nikom kmetijske svetovalne 
službe, so projekt začeli na-
črtovati že pred petimi leti, 
lansko jesen pa jim je uspe-
lo urediti vso dokumentaci-
jo, tako da so februarja le-
tos začeli z gradnjo. Novo 
skladišče ima 900 kvadra-
tnih metrov uporabne povr-
šine, kar zadostuje za skla-
diščenje slabih dva tisoč ton 
krompirja in čebule. »Koli-
čine smo povečali, trg zahte-
va prisotnost čez celo leto in 
skozi investicijo v novo skla-
dišče smo to rešili,« je raz-
ložil Štular. Investicija jih je 
stala 900 tisoč evrov. 

Njihov največji poslovni 
partner je Mercator, sledi 
Lidl. V imenu Mercatorja je 
Štularjevim za novo pridobi-
tev čestitala vodja blagovne 

skupine za zelenjavo za do-
mači trg Ksenija Gregorčič. 
Kot je poudarila, je vsaka in-
vesticija v nadaljnji razvoj 
domače pridelave zelo po-
membna. Mercator od slo-
venskih dobaviteljev odku-
pi za približno pol milijar-
de evrov blaga letno. Zado-
voljstvo kupcev po besedah 
Gregorčičeve zagotavljajo 
samo v sodelovanju z doba-
vitelji. »Zato je, dragi Štu-
larjevi, vaš uspeh tudi naš 
uspeh in se z vami iskreno 

veselimo te investicije in na-
daljnjega sodelovanja,« je še 
dejala Gregorčičeva, ki se je 
Štularjevim pridružila tudi 
pri rezanju traku ob simbo-
ličnem odprtju novega skla-
dišča. Pri tem so sodelova-
le vse tri generacije: poleg 
gospodarja še njegova žena 
Alenka, otroci Jaka, Miha 
in Manca ter starša – mama 
Slavka in ata Ivan, sicer nek-
danji župan Naklega.

Štularjevi obdelujejo se-
demdeset hektarov lastnih 

in najetih površin. Pred dvaj-
setimi leti so opustili gove-
dorejo in se povsem usme-
rili v poljedelstvo. Imajo dol-
goletno tradicijo pridelova-
nja krompirja. Trenutno jim 
uspeva na petdesetih hektar-
jih, čebula na štirinajstih. In 
koliko pridelajo na teh povr-
šinah? »To je povsem odvis-
no od leta. Tržnega krompir-
ja je približno 1500 ton, če-
bule pa 300 ton,« je odvrnil 
gospodar. Pridelujejo sicer 
tudi pšenico.

Velika pridobitev za Štularjevo kmetijo
Na Štularjevi kmetiji v Strahinju so zgradili skladišče za skoraj dva tisoč ton krompirja in čebule. 

Novo skladišče so z rezanjem traku simbolično odprle vse tri generacije Štularjevih in 
predstavnica Mercatorja Ksenija Gregorčič (druga z leve). / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov vabi na kmeč-
ki praznik in srečanje kmetov iz Avstrije, Slovenije, Italije, Ma-
džarske in Hrvaške, ki bo v nedeljo, 22. julija, ob 11. uri v Galiciji 
pri Podkanjskem slapu v Avstriji. Kranjska območna enota Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije bo organizirala brezplačen 
prevoz na srečanje. Prijave zbirajo na telefonski številki 04 280 
46 24 do četrtka, 19. julija, oz. do zapolnitve avtobusa.

Na srečanje kmetov petih dežel

Ana Šubic

Kranj – Pod okriljem kmetij-
sko-živilskega sejma AGRA, 
ki bo konec avgusta v Gor-
nji Radgoni, so že predsta-
vili rezultate treh mednaro-
dnih ocenjevanj kakovosti. 
Med prejemniki priznanj 
za mleko in mlečne izdel-
ke tokrat ni Gorenjcev, so 
se pa dobro odrezali na oce-
njevanju mesa in mesnih iz-
delkov. Žirovsko mesarstvo 
Oblak je prejelo zlate me-
dalje za ocvirke v masti, go-
renjsko zaseko, posebnico z 
vrtninami, prekajeno šun-
ko in suhe ocvirke ter sedem 
srebrnih medalj. Mesarstvu 
Čadež z Visokega pri Kra-
nju so dodelili zlati medalji 
za gorenjsko zaseko in pre-
kajeni svinjski hrbet ter šest 
srebrnih medalj. Želodček 
s kašo je zlato medaljo pri-
nesel Kmetiji Hribar iz Pre-
doselj, ki se je razveselila 

še treh srebrnih medalj. Pi-
ščančjereja Galjot iz Lahovč 
je prejela zlato medaljo za 
domačega piščanca, Meso 
Kamnik pa za mortadelo An-
ton in njeno različico z oli-
vami, čevapčiče in dve vrsti 
kamniških odščipancev, po-
leg tega pa še sedem srebr-
nih medalj. Na ocenjevanju 
sokov, brezalkoholnih pijač 
in embaliranih vod so pod-
jetju Voda 902 iz Stahovice 
dodelili naziv šampiona za 
vodo z okusom bezga, veliko 
zlato medaljo za vodo z oku-
som zelenega jabolka in zla-
to medaljo za vodo z okusom 
pomaranče in limone ter še 
tri srebrne medalje. Dragica 
Štirn s Suhe pri Predosljah 
je prejela veliki zlati meda-
lji za zeliščni sirup ingver in 
njegovo različico brez doda-
nega sladkorja ter srebrno 
medaljo, podjetje Vipi z Bre-
zij pa zlato medaljo za mot-
ni jabolčni sok. 

Priznanja tudi Gorenjcem
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Kranj – Sredi junija je v 
vodstvu Elektra Gorenjska 
prišlo do zamenjave. Dose-
danjega predsednika upra-
ve mag. Bojana Luskov-
ca, ki se namerava v letoš-
njem letu upokojiti in os-
taja zaposlen v upravi pod-
jetja, je zamenjal dr. Ivan 
Šmon, MBA. Novi predse-
dnik uprave je poklicno pot 
začel v Elektru Gorenjska, 
kasneje je delal na ministr-
stvu za gospodarstvo ter na 
SODO, v gorenjsko elekt-
rodistribucijsko podjetje pa 
se je vrnil maja 2013 kot po-
močnik predsednika upra-
ve. Od januarja do junija le-
tošnjega leta je bil izvršni di-
rektor Organizacijske enote 
storitve informatike.

Dr. Ivan Šmon, katerim 
ključnim nalogam se boste 
posvetili v tem štiriletnem 
mandatu?

»Prva naloga je zagotovo 
sprejem nove strategije, v ka-
teri bomo bistveno večji po-
udarek dali skupini Elektro 
Gorenjska. Delamo v smeri 
večjega izkoriščanja medse-
bojnih sinergij. Razlogov za 
tako odločitev je več, zagoto-
vo je eden glavnih ta, da nam 
bo nova regulacija v nasled-
njih treh letih priznane stro-
ške donosa znižala za prib-
ližno 3,7 milijona evrov. Če 
povem preprosteje, bo za to-
liko nižja priznana omrežni-
na, ki je glede na našo de-
javnost regulirana in je naš 
glavni prihodek. Kaj so raz-
logi za tako odločitev regu-
latorja, ne vemo, a ta izpad 
bomo skušali pokriti iz dru-
gih naslovov. Drugi razlog 
za večji poudarek na celotno 
skupino Elektro Gorenjska 
je nova evropska zakonoda-
ja, ki je v postopku spreje-
manja in uvaja trg storitev 
prožnosti.«

Kaj se skriva za to pro-
žnostjo?

»EU želi spodbujati razvoj 
obnovljivih virov, zato na-
merava obvezati operaterje, 
da bomo ob načrtovani ši-
ritvi omrežja morali najprej 
preučiti možnosti, ali lah-
ko težave v omrežju reši-
mo drugače – z alternativni-
mi viri. Na primer, da novo 
transformatorsko postajo, 
ki je potrebna zaradi zago-
tovitve večjih moči, nado-
mestimo z drugimi, fleksi-
bilnimi viri električne ener-
gije, kot na primer s hranil-
nikom energije, elektrarno 
in prilagajanjem odjema. Te 
storitve, če bodo ekonom-
sko upravičene, so tržne in 
jih bomo morali kupovati 

na trgu, lahko tudi v hčerin-
skem podjetju, ki se ukvarja 
s tržnimi produkti.« 

Tudi letos boste za dividen-
de namenili celoten lanski 
bilančni dobiček v višini sko-
raj 2,42 milijona evrov. Vaš 
predhodnik je večkrat izra-
zil željo, da bi se na račun 
večjih vlaganj v infrastruk-
turo za dividende namenja-
lo manj dobička. Kakšno je 
vaše stališče?

»Seveda si tudi sam že-
lim, da bi lahko investici-
jam namenili čim več de-
narja, a zavedam se, da mo-
ramo po drugi strani zados-
titi tudi vsem pričakovanjem 
delničarjev. Dividende 0,14 
evra na delnico bomo si-
cer kot edino distribucijsko 
podjetje izplačali že v juliju, 
kar nam omogoča dobro li-
kvidnostno stanje in zelo 
uspešno poslovanje v letu 
2017.«

Ko že omenjate – kako ste 
poslovali lani?

»Po številnih finanč-
nih kazalnikih, na primer 
po gospodarnosti, doda-
ni vrednosti, čistem dobič-
ku in poslovnih prihodkih 
na zaposlenega, kar nekoli-
ko odstopamo od drugih di-
stribucijskih podjetij. Pod-
jetje Elektro Gorenjska je v 
letu 2017 ustvarilo 39,6 mi-
lijona evrov prihodkov, čis-
ti dobiček pa je znašal 7,16 
milijona evrov. Vsi finančni, 
ekonomski in tehnični ka-
zalniki so bili lani boljši kot 
v predhodnih letih. Takšno 
poslovanje želimo nadalje-
vati, če stvari dobro delujejo, 
je tudi povsem nesmiselno, 
da bi jih bistveno spreminja-
li. Za lansko leto sta značil-
ni tudi rast distribuirane ele-
ktrične energije ter poveča-
na potreba po konični moči 

zaradi večje intenzivnosti 
gospodarstva ter večje upo-
rabe toplotnih črpalk. Od-
jem električne energije se je 
povečal kar za 3,3 odstotka. 
Lani smo tudi končali veči-
no strateških projektov, za-
čeli z implementacijo no-
vega geografskega informa-
cijskega sistema in sistema 
za podporo delu na terenu, 
pridobili standard kakovosti 
ISO/IEC 27001:2013 – sis-
tem vodenja varovanja infor-
macij ter zaključili razvojni 
projekt INCREASE, katere-
ga cilj so sodobne rešitve za 
povečanje integracije razpr-
šenih virov v distribucijskih 
omrežjih.«

Nenehno vlaganje v omrež-
je je ob naraščajoči porabi 
električne energije zagotovo 
nujno. Katere večje investi-
cije boste izvedli letos?

»Plan investicijskih pro-
jektov za leto 2018 zna-
ša približno 16 milijonov 
evrov, kar je malenkost več 
kot lani. Več kot polovico 
denarja bomo namenili šir-
jenju in ojačitvi omrežja, 
predvsem srednje- in niz-
konapetostnega omrežja. 
Zgradili bomo več kot 130 
kilometrov novih kabelskih 
povezav. V zadnjih letih se 
namreč intenzivno posve-
čamo tudi gradnji podze-
mnega kabelskega omrež-
ja. Skupaj ima družba Ele-
ktro Gorenjska največji de-
lež omrežja v podzemeljski 
kabelski obliki v Sloveniji, ta 
znaša 73 odstotkov. Zgradili 
bomo tudi 25 novih transfor-
matorskih postaj. Med večje 
predvidene projekte sodi iz-
gradnja ustrezne elektroe-
nergetske infrastrukture z 
energetskim objektom RTP 
Brnik za novo industrij-
sko cono ob Letališču Jože-
ta Pučnika. Končna ocena 

investicije znaša 4,5 milijo-
na evrov. Začeli bomo gradi-
ti novo 110-kilovoltno GIS-
stikališče v Škofji Loki. Inve-
sticijo, ocenjeno na pet mi-
lijonov evrov, bomo zaklju-
čili v letu 2020. Letos bomo 
končali tudi rekonstrukcijo 
35-kilovoltnega daljnovoda 
med Jesenicami in Kranj-
sko Goro, začeto leta 2010. 
Naj še omenim, da smo le-
tos končno prejeli zeleno 
luč za izgradnjo dvosistem-
skega 110-kilovoltnega dalj-
novoda med Kamnikom in 
Visokim, ki je skupna inve-
sticija z Elektrom Ljublja-
na. Ocenjujemo, da bomo v 
letu 2019 prejeli gradbeno 
dovoljenje.«

Med večletne projekte sodi 
tudi menjava klasičnih štev-
cev z elektronskimi. Kako 
daleč ste z njihovo menjavo?

»Naš cilj je, da bi bili v letu 
2021 vsi uporabniki na Go-
renjskem opremljeni z na-
prednimi merilnimi siste-
mi. Trenutno ima že več kot 
polovica uporabnikov na-
meščene elektronske štev-
ce. Uporabnike z novimi 
števci vključujemo tudi v da-
ljinski sistem vodenja. Z da-
ljinskim sistemom vodenja 
bodo vsi uporabniki plače-
vali električno energijo po 
dejanski porabi, medtem ko 
zdaj mnogi še vedno plačuje-
jo mesečni pavšal. Ob uved-
bi GDPR so se pojavili tudi 
nekateri pomisleki glede ob-
delave osebnih podatkov, 
zbranih z daljinskim odči-
tavanjem. Našim uporabni-
kom zagotavljam, da spoš-
tujemo veljavno zakonoda-
jo, tudi na področju varstva 
osebnih podatkov uporabni-
kov. S podatki ravnamo za-
konito in varno.« 

V skupini je tudi hčerinsko 
podjetje Gorenjske elektrar-
ne. Kako ste zadovoljni z nji-
hovim poslovanjem?

»Poslovni rezultati Go-
renjskih elektrarn so pre-
cej vezani na vodnatost po-
sameznega leta. Lanski so 
tako nekoliko nižji od rezul-
tatov v letu 2016, razlog pa 
je bil v rekordno nizki vod-
natosti. Še vedno pa njihovo 
poslovanje ocenjujemo kot 
uspešno. Celotni prihodki 
družbe so v letu 2017 znaša-
li štiri milijone evrov, dobi-
ček pred obdavčitvijo pa oko-
li 439 tisoč evrov. Njihove in 
svoje poslovne rezultate že-
limo še izboljšati preko že 
omenjenega tesnejšega so-
delovanja v skupini. Gorenj-
ske elektrarne se več usmer-
jajo tudi v inženiring, kar 
bo zmanjšalo njihovo odvi-
snost od narave.«

Odjem elektrike se povečuje
Elektro Gorenjska je lani posloval zelo uspešno, ugotavlja novi predsednik uprave dr. Ivan Šmon. 
Odjem električne energije se je povečal kar za 3,3 odstotka.

Dr. Ivan Šmon, novi predsednik uprave Elektra Gorenjska 
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Kranj – Na ponedeljkovi 
skupščini kranjske Hranil-
nice Lon, ki je od pomladi 
v fazi preoblikovanja v ban-
ko, so delničarji s tesno veči-
no za novega člana nadzor-
nega sveta imenovali Anto-
na Ropa, nekdanjega pred-
sednika vlade in enega od 
direktorjev Evropske inve-
sticijske banke. Skupščina 
je sicer pričakovano mini-
la v duhu boja za lastniško 
prevlado, zato ni preseneče-
nje, da sta na Ropovo ime-
novanje izpodbojno tožbo 
že napovedala dva delničar-
ja – Astrea Investicije Ena in 
Alea Iacta, slednja naj bi iz-
podbijala celo vse sprejete 
sklepe skupščine, med dru-
gim tudi izglasovano razre-
šnico upravi in nadzorne-
mu svetu. Obema delničar-
jema je sicer Banka Sloveni-
je tik pred izvedbo skupšči-
ne odvzela glasovalne pravi-
ce zaradi usklajenega delo-
vanja. Skupaj namreč prese-
gata kvalificiran delež, a ni-
mata dovoljenja regulatorja 
za povečanje deleža. 

Alea Iacta je sicer želela za 
novega nadzornika imeno-
vati Francija Žmavca, ker pa 
je bilo malo verjetno, da bo 
njen predlog prejel zadostno 
podporo ostalih delničarjev, 
ga je poskušala pred skup-
ščino umakniti, vendar so 
bili na skupščini podani kar 
trije nasprotni predlogi. Del-
ničarji so tako najprej glaso-
vali o imenovanju Ropa, in 
kot rečeno je bil ta nasprotni 
predlog družbe Zlata doba 
s tesno večino tudi potrjen. 
Družba Alea Iacta je bila si-
cer neuspešna tudi s predlo-
gom spremembe statuta, 
ki bi omogočila povečanje 

kapitala Lona. Delničarji 
prav tako niso potrdili na-
sprotnega predloga Vseslo-
venskega združenja malih 
delničarjev (VZMD), ki se je 
od prvotnega predloga raz-
likoval le v tem, da pri mo-
rebitni dokapitalizaciji ne bi 
bila izključena prednostna 
pravica obstoječih delničar-
jev. Skupščina se je seznani-
la še z lansko bilančno izgu-
bo Lona v višini 2,53 milijo-
na evrov, ki bo ostala nepo-
krita in se bo prenesla v nas-
lednje leto. 

Kranjski Lon je v zadnjih 
mesecih doživel kar nekaj 
sprememb v lastniški struk-
turi, kar je sprožilo boj za 
lastniško prevlado v druž-
bi. Na eni strani stoji tabor 
na čelu s Sergejem Racma-
nom in z Jožetom Kojcem 
oz. družbama Alea Iacta in 
Astrea Investicije Ena, ki 
sta nezadovoljna s poslova-
njem Lona in si zato priza-
devata za zamenjavo pred-
sednika uprave Jake Vadnja-
la in predsednika nadzorne-
ga sveta Janka Medje (nek-
danji prvi mož NLB). Drugi 
blok, ki je na tokratni skup-
ščini »zmagal«, se je obliko-
val okoli sklada Kylin Prime 
Group. Irski sklad s sede-
žem v Švici je z nedavno do-
kapitalizacijo pridobil 17,28 
odstotka Lona, a je po po-
ročanju Siola pred skupšči-
no približno polovico deleža 
prodal drugim lastnikom. 
S tem je svoj lastniški delež 
zmanjšal pod dovoljen prag 
desetih odstotkov oz. na 8,21 
odstotka, s čimer je ohranil 
glasovalne pravice. Kylin 
Prime Group je sicer pred 
tednom dni Banko Sloveni-
je zaprosil za pridobitev do-
voljenja za povečanje deleža 
nad petdeset odstotkov. 

Rop novi 
nadzornik Lona
V boju za lastniško prevlado v kranjskem Lonu je 
na ponedeljkovi skupščini delničarjev prevladal 
tabor okoli sklada Kylin Prime Group. Za novega 
nadzornika so imenovali nekdanjega premierja 
Antona Ropa. 

Danica Zavrl Žlebir

Tržič - Občina Tržič je tudi 
letos pripravila javni razpis 
za dodelitev spodbud za ra-
zvoj podjetništva in gospo-
darstva v občini. Letos sta 
bila zaključena že dva ukre-
pa, in sicer Ukrep C – spod-
bujanje promocije in prodo-
ra na tuje trge in Ukrep F – 
spodbujanje sobodajalstva. 
Pet vlagateljev bo skupno 
prejelo 14 tisoč evrov iz na-
slova spodbujanja promo-
cije in prodora na tuje trge, 
pet vlagateljev od enajstih 

prijavljenih pa dobrih 29 
tisočakov za spodbujanje 
sobodajalstva. Skupno je 
bilo sicer oddanih šestnajst 
vlog. Najvišji možen de-
lež sofinanciranja, deset ti-
soč evrov, sta prejela podje-
tje Magnocor  za postavitev 
glamping parka pod polici-
jo in Igor Zupan, nosilec do-
polnilne dejavnosti na kme-
tiji, ki bo uredil nov apart-
ma v pritličju skoraj tristo 
let stare hiše v Lomu pod 
Storžičem. S prejemniki 
sredstev so ta teden že pod-
pisali pogodbe.

Spodbude podjetnikom
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Bled – V Blejskem jezeru so 
včeraj našli truplo 31-letnega 
hrvaškega državljana Rena-
ta Babića iz Dubrovnika, ki 
so ga svojci pogrešali že od 
ponedeljka. Ko to poročamo, 
ogled kraja najdbe utoplje-
nega Hrvata še poteka, zato 
ugotovitve kriminalistov o 
okoliščinah njegove smrti 
še niso znane. Policijska 

uprava Kranj je v ponede-
ljek zvečer prejela obvestilo, 
da svojci pogrešajo 31-letne-
ga hrvaškega državljana Re-
nata Babića. Gorenjski poli-
cisti so v kasnejšem obvesti-
lu o iskanju pogrešanega 
Dubrovničana zapisali, da 
so ga nazadnje videli v pone-
deljek, ko je kot potnik v av-
tobusu okoli 13. ure izstopil 
na Bledu, od takrat pa se ni 
več oglasil nikomur. 

V Blejskem jezeru našli 
truplo Hrvata

Simon Šubic

Mengeš – Včeraj zjutraj, bilo 
je okoli 7. ure, se je v Mengšu 
zgodila prometna nesreča, v 
kateri je umrla 71-letna vozni-
ca. Policija še ugotavlja, ali je 
šlo za nesrečo ali za dogodek, 
odgovor pa naj bi dali rezul-
tati obdukcije na Inštitutu za 
sodno medicino v Ljubljani. 

Po ugotovitvah policistov 
je 71-letna voznica osebnega 
vozila Škoda vozila po lokal-
ni cesti iz smeri Pri bajerju 
proti Loki pri Mengšu. V le-
vem ovinku je peljala narav-
nost po makadamskem par-
kirišču, kjer je nato s spre-
dnjim delom vozila trčila 
v žičnato ograjo in steber. 
Umrla je na kraju trčenja. 

Voznica v trčenju umrla

Simon Šubic

Voklo – Na avtocestnem poči-
vališču Voklo v smeri Ljublja-
ne na gorenjski avtocesti sta v 
torek zjutraj neznana moška 
pristopila do oškodovanke. 

Eden jo je zgrabil za roko, 
drugi pa ji je v tem času iz de-
narnice vzel denar. Po deja-
nju sta se moška odpeljala z 
osebnim avtomobilom. Po-
licisti o kaznivem dejanju še 
zbirajo obvestila.

Rop na počivališču 

Simon Šubic

Kranj – V okviru nacionalne 
akcije za večjo varnost moto-
ristov, ki je potekala prejšnji 
teden, so slovenski policisti 
v poostrenih nadzorih nad 
motoristi in tudi drugimi 
udeleženci v prometu kon-
trolirali skupno 2270 moto-
ristov. Odredili so 1146 alko-
testov, od teh je bilo 39 po-
zitivnih. V nadzorih so ugo-
tovili skupno 516 kršitev ce-
stnoprometnih predpisov 
in iz prometa zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola, vo-
žnje brez vozniškega dovo-
ljenja ali ker vozilo ni bilo 
tehnično brezhibno izločili 
39 motoristov. V poletnem 
času se število motoristov 

na cestah zelo poveča, a lepo 
vreme pogosto botruje laž-
nemu občutku varnosti, 
zato so vozniki manj previd-
ni. Ko svoje dodajo še vroči-
na, gneča, utrujenost, ki pos-
labšajo zbranost, je nesreča 
hitro tu, opozarjajo na gene-
ralni policijski upravi. Poli-
cisti vse motoriste in druge 
voznike opozarjajo, naj vo-
zijo previdno. Ostali vozniki 
naj se zavedajo, da so moto-
risti zaradi ozke silhuete po-
gosto slabše vidni. Pri pre-
miku vozila naj se zato dob-
ro prepričajo, da imajo pros-
to pot, predvsem pa naj bodo 
spoštljivi do vseh prometnih 
udeležencev, ki sodijo v ka-
tegorije šibkejših ter ranlji-
vejših.

Na alkotestu padlo skoraj 
štirideset motoristov

Kokra – V sredo okoli 18. ure 
si je v Kokri pri izdelavi opaža 
za škarpo oseba hudo poš-
kodovala roko. Nesreča se je 
zgodila pri uporabi skobelj-
nika. Preddvorski gasilci so 
osebo oskrbeli do prihoda 
reševalcev. 

Nesreča pri delu

Simon Šubic

Kranj – Radovljičan Alaga Pa-
jić je bil v torek na kranjskem 
okrožnem sodišču zaradi po-
skusa uboja nekdanje žene, 
ki ga je konec aprila storil v 
stanju bistveno zmanjšane 
prištevnosti, pogojno obso-
jen na tri leta zapora s pre-
izkusno dobo petih let. Obe-
nem mu je sodnica Marjeta 
Dvornik na predlog tožilstva 
izrekla tudi ukrep varstve-
nega nadzorstva z navodi-
lom dveletne prepovedi na-
mernega približevanja svoji 
žrtvi na razdaljo do sto me-
trov. Sodba še ni pravno-
močna, a ni pričakovati, da 
se bo obramba nanjo pritoži-
la, saj je obtoženi krivdo priz-
nal na predobravnavnem na-
roku, ob tem pa ni oporekal 
kaznovalnemu predlogu, ki 
ga je za takojšnje priznanje 
krivde podal okrajni državni 
tožilec Jože Čeru. »Žal mi je, 
da sem to storil,« je bil kra-
tek Pajić, ki zadnja leta živi 
v Nemčiji, kjer prejema soci-
alno pomoč, zato ga je sodiš-
če oprostilo plačila stroškov 
sojenja. 

Pajić je nekdanjo ženo na-
padel konec aprila v stanova-
nju v enem od stanovanjskih 
blokov v Radovljici. 

Najhujše preprečil sosed

Gorenjski policisti so po 
njegovem prijetju sporoči-
li, da je osumljenec po pre-
piru hudo pretepel nekda-
njo ženo in ji na ta način po-
skušal vzeti življenje, a mu 
je izvršitev dejanja preprečil 
občan, ki je nasilje zaznal. 
Tako Pajić kot njegova žrtev 
sta bila v dogodku poškodo-
vana. Kot smo tedaj poroča-
li, naj bi se Pajić na nekdanjo 
ženo spravil, ker se mu z njo 
ni uspelo dogovoriti o pro-
daji stanovanja. Na sodišču 
pa smo izvedeli, da motiv za 

napad ni bil samo premo-
ženjske narave, ampak tudi 
zaradi bolestnega ljubosu-
mja. Tožilec je ob tem pojas-
nil, da je kaznivo dejanje sto-
ril v stanju bistveno zmanj-
šane prištevnosti, na kar so 
poleg bolestne ljubosum-
nosti vplivala tudi možgan-
ski tumor in zdravila, ki jih 
obtoženi jemlje. 

Tožilec obtožencu očital 
brezsrčnost

Obtoženi je sicer po zatr-
jevanju tožilstva nekdanjo 
ženo v stanovanju fizično 
napadel 25. aprila. Pretepal 
jo je z roko, pestjo, uporabil 
je tudi avtomobilski ključ. Ko 
je padla, jo je vlekel za lase, 
z napadom pa ni prenehal, 
tudi ko je pobegnila iz stano-
vanja na hodnik, kjer jo je do-
hitel in še naprej tepel, dok-
ler ga ni ustavil sosed. Nek-
danja žena je pri tem utrpe-
la pretres možganov ter po-
škodbe po glavi in zgornjem 
delu telesa. »Ni mogoče 

prezreti brezsrčnosti, s kate-
ro je izvrševal nasilje nad bi-
všo ženo, ki mu je vsa leta nu-
dila tudi prenočišče na nje-
govih poteh v in iz Bosne, 
čeprav bi morda raje z njim 
že kmalu po ločitvi prekini-
la vse stike in živela brez nje-
govega vmešavanja v njeno 
življenje,« je dejal tožilec in 
izpostavil tudi obtoženčevo 
globoko nespoštovanje do bi-
vše žene, ki je morala upošte-
vati zgolj njegove želje, med-
tem ko njene zanj niso štele. 
»V takšnem duhu nespošto-
vanja žensk in pod vplivom 
ljubosumja se je surovo zne-
sel nad bivšo ženo, niso ga 
ustavili ne kriki ne poskus 
bega ne kri, razmazana po 
tleh in stenah sobe in hodni-
ka,« je še dejal tožilec, ki je 
kljub temu zaradi takojšnje-
ga priznanja krivde predlagal 
izrek pogojne zaporne kaz-
ni in prepoved približevanja 
nekdanji ženi. Kot je razložil, 
je pri izbiri kazni poleg pri-
znanja in obžalovanja treba 
upoštevati tudi obtoženčevo 

predhodno nekaznovanost 
in njegovo kritično zdra-
vstveno stanje. »Utemeljeno 
se pričakuje, da bo pogojna 
obsodba zadostovala, da ob-
dolženec kaznivih dejanj ne 
bo ponavljal,« je poudaril. 

Obramba za milejšo 
kazen

Pajićev zagovornik Samo 
Mirt Kavšek se je po drugi 
strani zavzel še za milejšo ka-
zen. Poudaril je, da je oškodo-
vanka v fizičnem napadu utr-
pela le lažje poškodbe, njeno 
življenje pa da v nobenem tre-
nutku ni bilo ogroženo. 

Sodnica Marjeta Dvor-
nik je ocenila, da je izrečena 
kazen utemeljena glede na 
težo kaznivega dejanja in vse 
ostale okoliščine. Ob tem je 
obtoženca poučila, da če bo 
svetovalec na službi za pro-
bacijo ugotovil, da namerno 
krši prepoved približevanja 
svoji ženi, mu lahko sodišče 
pogojno kazen prekliče in ga 
pošlje v zapor za tri leta. 

Na prostosti, a se ne sme 
približati nekdanji ženi
Radovljičan Alaga Pajić je konec aprila bivšo ženo surovo pretepel zaradi bolestnega ljubosumja in 
spora glede premoženja. Dejanje je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.

Radovljičan Alaga Pajić je na sodišču priznal in obžaloval fizični napad na nekdanjo ženo, ki 
ga je tožilstvo opredelilo kot poskus uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. 
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Kranj – Na slovenskih so-
diščih bo za mesec dni za-
mrl običajen vrvež. Od 15. 
julija do 15. avgusta so na-
mreč na vrsti sodne počitni-
ce. V tem času sodišča sod-
nih pisanj ne vročajo, pro-
cesni roki pa ne tečejo. Tudi 
če bi bilo v tem obdobju vro-
čeno sodno pisanje, začnejo 
procesni roki teči prvi nas-
lednji dan po izteku sodnih 

počitnic, torej 16. avgusta. 
Delo na sodiščih pa se kljub 
sodnim počitnicam ne usta-
vi povsem. 

V naslednjem mesecu si-
cer na sodiščih praviloma ne 
bodo potekala sojenja in sod-
ne preiskave, a obstajajo izje-
me. Sodišča namreč še vedno 
opravljajo naroke in odloča-
jo v nujnih zadevah. Mednje 
sodijo preiskave in sojenja 

v kazenskih zadevah, v ka-
terih je obdolžencu odvze-
ta ali omejena prostost, ter v 
kazenskih zadevah tujcev, ki 
ne prebivajo v Sloveniji. Med 
nujne zadeve med drugim 
sodijo tudi postopki v zade-
vah zavarovanja, nepravdne 
in izvršilne zadeve v zvezi 
z vzgojo in varstvom otrok 
ter preživninskimi obvezno-
stmi, ki izhajajo iz zakona, 

nepravdne zadeve o pridr-
žanju oseb v psihiatričnih 
zdravstvenih organizacijah, 
menični in čekovni protesti 
ter menične tožbe, spori za 
objavo popravka objavljene 
informacije, popisi zapust-
nikovega premoženja, zade-
ve prisilne poravnave in ste-
čaja ...

Sodišča bodo tudi v nas-
lednjem mesecu ohranila 
običajne uradne ure za ne-
vabljene stranke, za poslo-
vanje v zvezi z javnimi knji-
gami in za vložišča. 

Začenjajo se sodne počitnice
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Zanimivosti
Klobuk je nekdaj veljal za 
statusni simbol, danes je modni 
dodatek. Stran 18

Zanimivosti
Katja Keržič je v sklopu 
mednarodne izmenjave mladih 
kmetov obiskala Kitajsko. Stran 19

Multikulti
Pina Sadar živi v Londonu in dela 
kot svetovalka na britanskem 
ministrstvu.  Stran 20

Marjana Ahačič

Tik pred začetkom poletja 
je društvo Naše gore list izda-
lo eno od pravljic Josipa Van-
dota – Kekec in Pehta – tudi 
v angleškem jeziku. »Zgod-
be o Kekcu je napisal Josip 
Vandot, domačin iz Kranjske 
Gore. Rodil se je leta 1884, v 
času, ko je njegov kraj še ži-
vel starosvetno življenje pas-
tirjev in kmetov. V tem svetu 
so tako zrasle Kekčeve zgod-
be, dragocene predvsem 
zato, ker so vzete iz resnične-
ga življenja v Kekčevi deže-
li,« je v imenu založnika po-
vedala Dušica Kunaver. Pri-
poved o Kekcu in Pehti, ki jo 
prinaša angleški prevod, delo 
Mimi Marinšek Čadež, je le 
ena od številnih Vandotovih 
zgodb o Kekcu. Prvič je bila 
objavljena v reviji Zvonček 

leta 1924 z ilustracijami Iva-
na Erbežnika. Prav te ilustra-
cije prinaša tudi angleški pre-
vod zgodbe.

»Kekec – prijazen, po-
gumen, vesel, prijateljski 
pastirček – je v naši deželi naj-
bolj priljubljen otroški junak 
in pomeni del otroštva vseh 
slovenskih otrok,« je prepri-
čana publicistka Dušica Ku-
naver, zbirateljica ljudskega 
izročila in etnološkega gra-
diva, ki je delo v začetku me-
seca predstavila v slikovitem 
okolju muzejske Liznjeko-
ve hiše v Kranjski Gori. Av-
tor Kekca Josip Vandot se 

je namreč pred 134 leti rodil 
prav v Kranjski Gori, ki je s 
svojo slikovito okolico pred-
stavljala navdih za nastanek 
zgodb o vedrem pastirčku in 
njegovih pustolovščinah. 

»Knjigo smo prevedli zato, 
ker takšnega junaka, kot ga 
imajo naši otroci v Kekcu, v 
evropskem prostoru lahko 
najdemo le še morda v nem-
ški Heidi. In tisto, kar otroci 
tako iskreno zgrabijo, je zago-
tovo zelo pristno. To že lahko 
rečem glede na svoje dolgo-
letne učiteljske izkušnje,« je 
povedala Kunaverjeva. »Gre 
za neizmerno bogastvo ljud-
ske ustvarjalnosti, na podla-
gi katere so nastale Vando-
tove pripovedi. V časih, ko je 
tu ustvarjal Josip Vandot, so 
v mislih tukajšnjih ljudi za-
res živele vile, gozdni in gor-
ski možje in med njimi mo-

dra tudi zeliščarica Pehta, ki 
že s svojim imenom naka-
zuje, da je v neki povezavi s 
prastaro skrivnostno Pehtro 
babo, davno pogansko star-
ko Zimo,« pravi Dušica Ku-
naver.

»Veste, kako izjemne so te 
pripovedi? Naši ljudje so se 
v tistih časih še bali gora. To 
so bila območja, za katera so 
rekli, da se ''tam noben žeg-
nan zvon ne čuje, kamor no-
ben žegnan človek ne stopi'', 
tako so govorili. Šli so, do ko-
der je segala pašnja, kakšen 
lovec morda malo dlje, si-
cer pa so bili ti skrivnostni 

gorski kraji za ljudi tabu! Še 
slavni Valvasor si proti go-
ram niti pogledati ni upal!« 

Naj svet ve, kaj imamo, naj 
Evropa pride k nam in vidi, 
zato poziva Dušica Kuna-
ver in na primeru Vandoto-
ve Pehte opiše bogastvo ljud-
skih verovanj in tradicij v eni 
od najbolj slikovitih gorenj-
skih pokrajin. »Kot kaže, je 
bila Pehta resnično bitje, zeli-
ščarica, ki je tu živela. Pehtra 
baba pa je tisočletja staro po-
gansko bitje. Vandot je očitno 
vso to mitologijo in zgodovi-
no zelo dobro poznal; Pehto 
in Pehtro je v svojih pripove-
dih združil v eno bitje: Peh-
tra, ki predstavlja zimo, je po 
eni strani dobra, ker poljem 
in kmetom omogoča počitek, 
in po drugi huda, ker je takrat 
ljudi pogosto zeblo in so bili 
lačni. Dvojnost zime je Van-
dot prikazal v Pehti: vsi se je 
bojimo kot strašne starke, a 
prav ona je na koncu tista, 
ki prinese zdravila in se tako 
pokaže tudi kot zelo pozitiv-
na ženska.«

Kunaverjeva pravi, da mo-
ramo biti ponosni na svojo 
dediščino in jo samozave-
stno pokazati Evropi: »Ima-
mo najstarejše glasbilo na 
svetu, šestdeset tisoč let sta-
ro piščal. Imamo najstarejše 
vozilo na svetu, pet tisoč let 
staro kolo ... imamo po drugi 
strani še žive tisočletne šege 
in navade. Prav v Podkorenu 
so še leta 1989 fantje jagali 
Pehtro babo, starko Zimo. 
Ljudje, ki so to počeli, so še 
vedno živi, zato še kako lah-
ko rečemo, da je živa tudi ta 
ljudska dediščina. Bodimo 
ponosni nanjo!«

Kekčeva pot v svet
Če želijo ljudje zares spoznati Slovenijo, morajo poznati tudi Kekca, prijaznega, pogumnega in veselega pastirčka, ki je v naši deželi najbolj priljubljen  
otroški junak in predstavlja del otroštva vseh slovenskih otrok, je prepričana Dušica Kunaver.

Dušica Kunaver je na predstavitvi knjige na slikoviti Liznjekovi domačiji v Vandotovi rojstni 
Kranjski Gori navdušeno spregovorila o časih, običajih, ljudeh in vilinskih bitjih, ki so 
Vandotu dali navdih za nastanek njegovih zgodb o Kekcu.

Kekca in njegove pustolovščine poznajo tako rekoč vsi slovenski otroci. Zdaj ga imajo 
priložnost spoznati tudi tisti, ki ne govorijo slovensko.

»Kekec – prijazen, pogumen, vesel, prijateljski 
pastirček – je v naši deželi najbolj priljubljen otroški 
junak in pomeni del otroštva vseh slovenskih otrok.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Pahor mandatarstvo 
ponudil Janši

Predsednik republike Bo-
rut Pahor je včeraj predse-
dniku SDS-a Janezu Jan-
ši kot relativnemu zmago-
valcu zadnjih volitev ponu-
dil kandidaturo za manda-
tarja za sestavo vlade. Jan-
ša mora do prihodnjega če-
trtka odgovoriti, ali s kan-
didaturo soglaša ali ne. Pa-
hor je ob tem predsednike 
ostalih strank prosil, naj iz-
berejo pogovore in vključe-
vanje, tudi če ne bodo šli v 
koalicijo, sicer bi prevlada-
la nestrpnost in izključeva-
nje, česar »pa si ne zasluži-
mo«. Janša je že včeraj parla-
mentarnim strankam poslal 
javno vabilo, z začetkom po-
svetovanj pa bo zaradi poga-
janj za koalicijo okoli LMŠ-ja 
počakal do ponedeljka. SDS 
bo najprej preveril, ali obsta-
ja načelna pripravljenost za 
sodelovanje, šele nato pa, ali 
obstaja tudi možnost prib-
ližno podobnega pogleda na 
ključne izzive. Pogoja bos-
ta morala biti izpolnjena na 
precej več kot 46 glasovih, 
saj koalicije z enim glasom 
večine ni smiselno sestav-
ljati, je ocenil. Šele nato se 
bodo lahko začela dejanska 
koalicijska pogajanja o vse-
bini, je dodal. Pahor je že na-
povedal, da bo v primeru, da 

Janša ali kateri drugi kandi-
dat odkloni kandidaturo za 
mandatarja, državni zbor o 
tem, da nima kandidata, ob-
vestil šele 23. junija, po po-
teku 30-dnevnega roka. S 
tem bi tisti, ki se trudijo za 
oblikovanje politične večine, 
dobili več časa, je razložil. 
Usklajevanje koalicijske po-
godbe šesterice strank pod 
vodstvom LMŠ se je sicer ta 
teden nadaljevalo, v NSi pa 
so se odločili, da samo še do 
ponedeljka čakajo na pravo 
koalicijsko pogodbo, sicer 
se bodo iz pogajanj umakni-
li. Janša sicer kot kandidat za 
mandatarja ne bi mogel ra-
čunati na glas bivše predse-
dnice NSi Ljudmile Novak, 
ki mu je že odtegnila podpo-
ro, ker po njenem mnenju 
politik, ki gradi svojo politi-
ko na delitvah, ne more biti 
predsednik vlade. 

Lažje zaposlovanje tujih 
zdravnikov

Državni zbor je ta teden 
na izredni seji potrdil dopol-
nitve zakona o zdravniški 
službi, ki bodo olajšale zapo-
slitve zdravnikov iz držav zu-
naj EU. Minister za zdravje 
bo namreč odslej v izjemnih 
primerih lahko izdal odloč-
bo, s katero bodo specialisti 
iz tretjih držav, ki imajo po-
sebno strokovno znanje, za-
časno opravljali zdravstvene 
storitve v Sloveniji, ne glede 

na to, kakšen je nivo njiho-
vega znanja slovenskega je-
zika. Zakonskih sprememb 
niso podprli v SNS in Levi-
ci, ker da gre za razgradnjo 
javnega zdravstvenega sis-
tema, medtem ko so se po-
slanci SDS pri glasovanju 
vzdržali. S sprejetim zako-
nom se rešuje predvsem ka-
drovska stiska na področju 
otroške kardiologije Univer-
zitetnega kliničnega centra. 
Tako so iz Službe za kardi-
ologijo Pediatrične klinike 
že sporočili, da sta se jim že 
pridružila zdravnika, speci-
alista pediatra kardiologa iz 
ZDA in EU, ki se za zdaj sez-
nanjata z opremo in procesi 
dela na kliniki, po uveljavitvi 
zakona pa bodo z njima ta-
koj podpisali pogodbi. Tudi 
iz Nacionalnega inštituta za 
otroške srčne bolezni so na-
povedali, da bodo v kratkem 
zaposlili štiri zdravnike, no-
silce dejavnosti, ter enega 
ali dva sodelavca v strokovni 
službi inštituta.

Bodalo z Iga po 33 letih 
spet »doma«

V Narodnem muzeju Slo-
venije so predvčerajšnjim 
predstavili okoli 3600 let 
staro bronasto bodalo z Iga, 
ki je bilo leta 1985 ukrade-
no iz muzeja, zdaj pa je bilo 
po diplomatski poti vrnjeno. 
Ukradeno bodalo je namreč 
Interpol leta 2015 izsledil na 

dražbi v Londonu in o tem 
obvestil slovensko policijo. 
Po besedah direktorica Na-
rodnega muzeja Slovenije 
Barbare Ravnik je bilo leta 
1985 iz muzeja ukradenih 
skupaj 45 primerkov brona-
stodobnega orodja, nakita in 
orožja. Po njenih besedah je 
bila za vrnitev bodala z Iga 
po 33 letih poleg izjemnega 
angažmaja vseh sodelujo-
čih institucij odločilna tudi 
skrbna dokumentacija, s ka-
tero so lahko dokazali, da gre 
za predmet iz njihovega mu-
zeja. Bronasto bodalo izhaja 
iz kolišča pri Igu, ki ga je te-
danji kustos Deželnega mu-
zeja za Kranjsko Dragotin 
Dežman raziskoval v letih 
1876 in 1877. Najdbe iz tega 
kolišča so datirane v sredino 
tretjega tisočletja pr. n. št., 
medtem ko je bodalo, sku-
paj z nekaj drugimi najdba-
mi, za slabo tisočletje mlaj-
še. Bodalo je izjemno tako 
zaradi odlične ohranjenosti 
kot tudi zaradi kombinacije 
klasičnega in redko nastopa-
jočega okrasja, je razložil ku-
stos za prazgodovino v Na-
rodnem muzeju Peter Turk. 
Bronasto bodalo z Iga je bilo 
sicer na londonsko dražbo 
dano kot del zbirke pokoj-
nega britanskega zbiratelja, 
ki je bodalo kupil leta 2005 
na dražbi v New Yorku. Pri 
obeh prodajah so bili v kata-
logu ob bodalu navedeni laž-
ni podatki o izvoru.

Janši teden dni časa
Predsednik republike Borut Pahor je včeraj Janezu Janši ponudil kandidaturo za mandatarja.  
V Narodnem muzeju Slovenije so dobili vrnjeno 3600 let staro bronasto bodalo, ukradeno leta 1985.

Predsednik republike Borut Pahor je kandidaturo za 
mandatarja včeraj ponudil relativnemu zmagovalcu 
junijskih volitev Janezu Janši, ki mora na ponudbo 
odgovoriti do naslednjega četrtka. / Foto: Gorazd Kavčič

Državni zbor je s potrditvijo sprememb zakona o zdravniški 
službi omogočil lažje zaposlovanje zdravnikov iz držav 
zunaj EU. / Foto: Gorazd Kavčič

Bronasto bodalo z Iga, ukradeno leta 1985, so leta 2015 
izsledili na dražbi v Londonu, pred dnevi pa je bilo vrnjeno 
v Slovenijo. / Foto: Tomaž Lauko

Slovenci v zamejstvu (620)

Tamburaši v rožanskem Šentjanžu
Slovensko prosvetno dru-

štvo Šentjanž / St. Johann 
v Rožu, ki je pred dvema le-
toma praznovalo 110 let de-
lovanja, se lahko pohva-
li z vrsto odlično izvedenih 
in dobro obiskanih priredi-
tev v K&K centru v nekdanji 
ljudski šoli. Pred štirinajsti-
mi dnevi sta na vrtu centra 
nastopili legendi slovenske 
in avstrijske glasbene scene 
Vlado Kreslin in Willi Rese-
taris, ki sta navdušila blizu 
1000 obiskovalcev. 

V soboto, 7. julija, popol-
dne pa je bil v šentjanškem 
centru 17. Tamburaški fe-
stival, ki sta ga skupaj orga-
nizirala domače kulturno 
društvo in Slovenska pros-
vetna zveza. Od petih po-
poldne, ko se je festival za-
čel, do poznega večera je bil 
prireditveni prostor zase-
den, saj festival ni le glasba, 

ampak tudi sproščeno dru-
ženje ob pijači in jedači, ki 
ga spremlja pričakovanje, 
kdo bo dobil glavni dobitek 
tradicionalnega srečelova. 
Letos je bila glavna nagrada 
motorna kosilnica. Nastop v 
Šentjanžu je napovedalo 8 
tamburaških skupin, med 
katerimi so bile vse najbolj 
znane koroške skupine. Na 
oder jih je stopilo sedem, saj 
je bolgarska folklorna sku-
pina Pendari Vienna odpo-
vedala nastop. Osrednji go-
stje so bili Prifarski muzi-
kanti, ki praznujejo letos 

30-letnico igranja in petja. 
Povedali so, da je to njihov 
prvi nastop med Slovenci v 
Rožu in da se počutijo odlič-
no. Po uradnem delu festi-
vala so igrali in peli še dolgo 
v noč. Poleg »Prifarcev« so 
iz Slovenije v Šentjanžu na-
stopili še tamburaši Kultur-
nega društva Ivan Kaučič 
iz Ljutomera, s Koroške pa 
skupini Starabanda in Mla-
di tamburaši iz Hodiš in 
Škofič, ki jim strokovno po-
maga znani slovenski tam-
buraški zanesenjak Damir 
Zajec iz Kranja, tamburaški 

orkester Tamika iz Železne 
Kaple, tamburaši iz Loč in 
domačini Šentjanški tam-
buraši. Med občinstvom 
niso bili le Rožani, ampak 
tudi ljubitelji tamburic iz 
drugih delov Koroške. Iz so-
sednjih Sveč sta prišla tudi 
diplomat Valentin Inzko in 
njegova soproga Bernarda 
Fink Inzko. 

Že sedaj ste vabljeni na tri 
prireditve, ki bodo v nedeljo, 
22. julija. Ob 18. uri se bo v 
Svečah začel tradicionalni 
slikarski teden. Ob 10. uri bo 
pri cerkvi v Kortah tradicio-
nalni blagoslov, ob 11. uri pa 
se bo v Galiciji pri Podkanj-
skem slapu z mašo začel 17. 
Kmečki praznik. Več o teh 
prireditvah prihodnji petek.

Prifarski muzikanti med nastopom na festivalu v Šentjanžu

Jutri, 14. julija, ob 20. uri se bo pri bazenu v Železni 
Kapli začela Poletna noč. Igrali bodo Veseli Begunjčani. 
V nedeljo, 15. julija, ob 9.30 se bo pri Kulturnem 
domu v Pliberku začel 39. pohod po poteh Domnove 
čete na Komelj. V sredo, 18. julija, ob 20. uri pa se bo v 
samostanu v Dobrli vasi začel Gorenjski večer. 

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (24)

Od vezenine do plakata
In še marsikaj drugega 

se skriva v zbirkah novejše 
zgodovine in sodobnosti, ki 
so nastajale skozi štiri deset
letja in za katere skrbim. 
Vse od kultnih industrijskih 
izdelkov do drobnih pred
metov iz vsakdanjega življe
nja, od oblikovalsko izstopa
jočih plakatov do neopaznih 
letakov. Ob številnih in raz
nolikih predmetih je moje 
delo vedno zanimivo in pol
no izzivov. 

Ukvarjam se z zbiranjem 
predmetov, ki pričajo o do
gajanju, dosežkih, razvoju 
in vsakdanjem življenju na 
Gorenjskem od sredine 20. 
stoletja vse do danes. Hkra
ti spremljam in dokumenti
ram dogajanje v današnjem 
času in tako oblikujem zbir
ko sodobnosti. Stalnica mo
jega muzejskega dela je 

raziskovanje posameznih 
zbirk, priprava razstav in ka
talogov predmetov. 

Najštevilnejši in raznoliki 
so predmeti industrijske de
diščine, ki so marsikdaj še 
del našega spomina in pri
povedujejo o ustvarjalnosti 
in delu Gorenjcev v pre
teklem stoletju. Izdelke in 
vzorce gorenjskih tovarn vk
ljučujem na različne razsta
ve, ki stoletje industrializaci
je osvetlijo iz različnih zor
nih kotov. 

V bogati zapuščini tek
stilne panoge ima posebno 
mesto zbirka podjetja Veze
nine Bled in njenih predni
kov. Ob številnih izdelkih 
in vzorcih strojnih čipk in 
vezenin prepoznamo izje
men proizvodni program 
skozi osemdeset let delova
nja tovarne. 

Številna je zbirka plaka
tov, ki so s svojimi sporoči
li odsev časa, v katerem so 
nastali, zato so pomembno 
muzejsko gradivo. Segajo 
vse od političnih do reklam
nih, od plakatov za kultur
ne in športne prireditve do 
obvestil za različne lokalne 
dogodke.

Del zbirke drobnega ti
ska so tudi razglednice, na 
katerih lahko spremljamo, 
kako so številne gradnje, 

industrija in priseljevanje 
v mesta hitro spremenili 
podobo gorenjske pokraji
ne, vse od turističnih krajev 
do manjših vasi. 

Posebej zanimive so zbir
ke, ki nam odstirajo delčke 
vsakdanjega življenja. Pred
meti iz ambulante dr. Bo
židarja Fajdige nam pred
stavljajo bogato poklicno 
in izredno zanimivo oseb
no zgodbo legendarnega 
kranjskega zdravnika, ki je 

zaznamoval življenje v Kra
nju v preteklem stoletju. 

Seveda se v depojih skri
vajo še mnogi drugi zanimi
vi predmeti. Zbirke so zak
ladi muzeja in kustosi smo 
njihovi skrbniki. S tem ko 
predmete postavimo v zgo
dovinski čas in prostor ter 
povemo zgodbe o njihovem 
nastanku, uporabi in pome
nu, odstiramo bogastvo kul
turne dediščine, ki jo hrani
mo v muzeju.

Zbirka izdelkov in vzorcev tovarne Vezenine Bled na razstavi / Foto: M. Rogelj

Miha Naglič

Marc Riboud (1923–2016)

Kdo je bil? »Marc Riboud 
se je rodil v SaintGenisLa
valu pri Lyonu leta 1923. Na 
svetovni razstavi (Expositi
on Universelle) v Parizu je 
leta 1937 posnel svoje prve 
fotografije – z majhnim fo
toaparatom Vest Pocket Ko
dak, ki ga je dobil od očeta za 
14. rojstni dan. Med drugo 
svetovno vojno se je na pla
noti Vercors pridružil od
porniškemu gibanju. Med 
letoma 1945 in 1948 je študi
ral strojništvo na Ecole Cen
trale v Lyonu, tri leta pozne
je pa se je odločil, da posta
ne fotograf.

Leta 1953 je bila v reviji 
Life objavljena njegova prva 
fotografija – pleskar na Ei
fflovem stolpu, zaradi kate
re sta ga Henri CartierBre
sson in Robert Capa povabi
la v agencijo Magnum Pho
tos. Leta 1955 je potoval sko
zi Bližnji vzhod in Afgani
stan do Indije, kjer je ostal 
eno leto. Svoje potovanje 
je nadaljeval proti Vzhodu; 
od Kalkute do Kitajske, kar 
je bil prvi od njegovih mno
gih dolgih obiskov te deže
le. Svojo pot je zaključil na 
Japonskem, ki je inspirirala 
njegovo prvo knjigo Women 
of Japan. Leta 1960 je po tri
mesečnem bivanju v Sov
jetski zvezi pokrival boje 

za neodvisnost v Alžiriji in 
podsaharski Afriki. Med le
toma 1968 in 1969 je kot 
eden redkih fotografov, ki so 
mu dovolili vstop, fotografi
ral tako v Južnem kot v Se
vernem Vietnamu. V osem
desetih in devetdesetih se 
je redno vračal na orient in 
Daljni vzhod, posebej v An
gkor in Huangšan, sprem
ljal pa je tudi naglo in obču
tno spreminjanje Kitajske, 
države, ki jo je opazoval že 
trideset let. Marc Riboud je 
leta 2011 francoskemu mu
zeju za moderno umetnost 
v Parizu (Centre Georges 
Pompidou) doniral 192 ori
ginalnih fotografij, ki jih je 
posnel med letoma 1953 in 
1977. Za svoje delo je prejel 
številne prestižne nagrade; 
njegove fotografije so raz
stavljene v muzejih in gale
rijah v Parizu, New Yorku, 
Šanghaju, Tokiu idr. Marc 
Riboud je umrl v Parizu 30. 
avgusta 2016, star 93 let. 
Osrednji del njegovega ar
hiva bo doniran narodnemu 
muzeju azijskih umetnosti 
Guimet v Parizu. 

Sposobnost ujetja 
trenutka

Po čem je zaslovel? »Fo
tograf francoskega rodu in 
svetovnega slovesa se je v 
zgodovino fotografije za
pisal z nekaterimi ikonič
nimi podobami in v času 

nastanka edinstvenimi fo
tografskimi popotovanji v 
dežele na Daljnem vzho
du, fotografom poprej nedo
stopne. Od Zazouja, igrive
ga pleskarja Eifflovega stol
pa, do mlade ameriške akti
vistke, ki je v protestu proti 
vojni v Vietnamu pred bajo
nete pušk stopila s cvetom 
v roki, prek portretov sve
tovnih voditeljev v odločil
nih zgodovinskih trenutkih, 
do brezimnih posamezni
kov, ki jih je Riboudovo ču
ječe oko opazilo in z empa
tijo, a pogosto z lucidno hu
morno noto zapisalo na foto
grafski film – vse to so foto
grafske podobe, ki so se zapi
sale v naš kolektivni spomin 
in jih razstavljajo ter hrani
jo najpomembnejše galeri
je in muzeji sveta. Vsi po
membni ilustrirani časopi
si so objavili katero njegovih 
fotoreportaž. Marc Riboud 
je bil eden zgodnjih članov 
agencije Magnum Photos – 
četudi se je leta 1979 odlo
čil za samostojno pot, je os
tal zvest predvsem skupnim 
idejam Magnumovih usta
noviteljev, ki so ga leta 1953 
sprejeli medse na način, ki 
mu je pri fotografskem delu 
dopuščal dovolj prostora za 
razvijanje lastnega avtorske
ga izraza. Kar je Riboud iz 
fotoreportaže vzel s seboj, je 
sposobnost ujetja trenutka. 
Vendarle je prav neka, samo 
njemu lastna občutljivost v 

interpretaciji odločilnosti 
tisto, kar danes dela njegove 
fotografije edinstvene. 'Ča
kam na odločilni trenutek. 
Navadno ga zamudim ali se 
mu izognem, ker bolj uži
vam v trenutkih, ki trajajo.'«

Slavljenje očesa

»Nekega dne je Marc 
odkril knjižico, ki jo je iz
dal Robert Morel, z naslo
vom Celebration de l'oeil 
(Slavljenje očesa): povsem 
ga je prevzela. V njej so bili 
predstavljeni recepti okuli
sta iz trinajstega stoletja, ki 
je postal papež, njegovi na
poji in mazila pa so dvesto 
let pozneje ozdravili oči Mi
chelangelu. Na koncu knji
žice je papežokulist zapi
sal: 'Oko je plemenit, okro
gel, žareč organ. Videti po
meni dušni raj.' Marc je mi
sel takoj vzel za svojo: 'vi
deti' je za njegovo dušo po
menilo raj, in ta raj bi zdaj 
radi delili s slovenskim ob
činstvom.« (Vir: promocij
sko gradivo Galerije Jako
pič) Vsem, ki vas je to pisa
nje ganilo, posredujem va
bilo na razstavo, ki je, kot re
čeno, na ogled do 12. okto
bra v Galeriji Jakopič, Slo
venska cesta 9, Ljubljana. 
Razstavo je kurirala Marija 
Skočir v sodelovanju s kura
torko Riboudovega arhiva 
Lorene Durret in Marcovo 
ženo Catherine Riboud.

Po svetu s fotografom
Aktualno in polpreteklo dogajanje na tem svetu lahko podoživite tudi tako, da se na pot podate z deli 
vrhunskega fotografa. Tak je bil Marc Riboud, čigar fotografije so do 14. oktobra na ogled v Galeriji 
Jakopič v Ljubljani …

Marc Riboud, Korčula, 1953. Otroci radovedno opazujejo 
tujce in obiskovalce.

Marc Riboud, Cesta čez prelaz Kiber, Afganistan, 1955. 
»Prelaz Kiber med Afganistanom in Pakistanom sem 
prečkal leta 1955. In ker potujem počasi, mislim, da sem šel 
po desnem pasu.«

Marc Riboud, Washington, 1967. Jan Rose Kasmir, mlada 
ameriška mirovnica, med pohodom na Pentagon 21. 
oktobra 1967, v znak protesta proti vojni v Vietnamu.
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Igor Kavčič

Pred mesecem so na neki 
dražbi v Franciji za 350 tisoč 
evrov prodali klobuk Napo-
leona Bonaparta iz leta 1815, 
ki naj bi bil najden po spopa-
du v kraju Waterloo, kjer je 
izgubil zadnjo bitko. Klobuk 
je sicer nekoliko zdelan in 
brez spodnjega traku in tudi 
dokazov o njegovi istovet-
nosti ni. A vendarle naj bi ta 
veljal za enega od 19 še ohra-
njenih Napoleonovih klobu-
kov. Kot velik ljubitelj klo-
bukov je menda v svoji zbir-
ki imel kar 120 primerkov. 
Pred štirimi leti so za ene-
ga izmed njegovih klobu-
kov iztržili celo 1,8 milijona 
evrov. A ne glede na njihovo 
vrednost smo si lahko edini, 
da se nam v spomin najbolj 
vtisnejo prav tiste Napoleo-
nove podobe, na katerih je 
pokrit z enim svojih značil-
nih dvorogeljnih klobukov.

Tokratna razstava, prip-
ravili so jo v Loškem muze-
ju, nas popelje v »klobuč-
no« preteklost, se ustavi v 
sedanjosti, in nam ponu-
di nekaj namigov za priho-
dnost. Uvodni zgodovinski 
del razstave je pripravila ku-
stosinja Mojca Šifrer Bulo-
vec, v današnji čas in priho-
dnost pa nas povede razsta-
va izvirnih damskih klobu-
kov oblikovalke in umetnice 
Polone Poklukar iz Maribo-
ra. Zakaj o klobukih v Škofji 
Loki? Tovarna klobukov Še-
šir je od leta 1921 dajala kruh 
mnogim Ločanom, njeni iz-
delki pa so bili znani tudi v 
svetu. Zdaj je sicer v stečaju, 
lani so v Loškem muzeju us-
peli rešiti nekaj izdelkov in 
drugih predmetov, ki veljajo 
za izvrstno kulturno dedišči-
no, s Tehničnim muzejem 
Slovenije pa so se aktivirali 

tudi v smeri ohranjanja Še-
širja kot škofjeloške kultur-
ne dediščine. Ampak zgod-
ba klobuka se začne dlje v 
preteklosti.

 

Od enostavnih pokrival 
do modnih klobukov

Osnovna funkcija klo-
buka je zaščita glave pred 
vremenskimi vplivi, uma-
zanijo, delovnimi in dru-
gimi poškodbami. »Ker pa 
klobuk dajemo na glavo, ki 
je po Platonu simbol uni-
verzuma, mikrokozmosa, 
klobuk kot njeno pokriva-
lo simbolizira tudi misel, 
je simbol identifikacije,« 
pove Mojca Šifrer Bulovec 
in dodaja: »Klobuk na glavi 
kaže na položaj posamezni-
ka v družbi. Nosilec z njim 
lahko izraža pripadnost do-
ločeni družbeni, etnični in 
narodni ter verski in poklic-
ni skupini. Signalizira lah-
ko ekonomsko moč in za-
konski stan. Na njegovo 

obliko je skozi stoletja seve-
da vplivala tudi moda.«

Zgodovina in razvoj klo-
buka sta na razstavi pred-
stavljena na časovnici. Av-
torica jo začne z ustoličeva-
nje koroških vojvod v 11. in 
13. stoletju, ko se v virih klo-
buk prvič omenja na sloven-
skem etničnem ozemlju. V 
14. stoletju se klobuk pojavi 
tudi v grbu Slovenske marke 
(jugovzhodna Dolenjska). 
Freske v cerkvah v Crngro-
bu in na Križni Gori iz 15. 
in 16. stoletja nam že postre-
žejo z motivi plemičev – pa 
tudi kmetov – ki nosijo klo-
buke. O različnih oblikah 
klobukov in tudi priložno-
stih nošenja nam v kasnej-
ših stoletjih govorijo tudi 
različne upodobitve na sli-
kah. Konec 17. stoletja se v 
naših krajih pojavi nova ob-
lika klobuka, tako imeno-
vani trirogeljnik, »klobuk 
na tri dežele«, ki se obdrži 
celo 18. stoletje. Iz tega se je 
razvil dvorogeljnik, ki se je 

najbolj uveljavil v času Na-
poleona. To pokrivalo se je 
ohranilo do prve svetovne 
vojne kot slavnostno vojaš-
ko ali uradniško pokriva-
lo. V 19. stoletju se pojavita 
tudi cilinder in klobuk, ime-
novan melona, oba sta tudi 
na ogled na razstavi. Seve-
da so takrat tudi škofjelo-
ške meščanke že nosile vsa-
kovrstne modne klobuke.

Na prehodu iz 19. v 20. 
stoletje so za prosti čas in 
službene potrebe v moško 
modo prihajali mehkejši 
klobuki, imenovani borsali-
no, ki so se obdržali do da-
našnjih dni. Ti imajo na sre-
dini oglavja gubo, krajci pa 
so spredaj zavihani nekoliko 
navzdol. Istočasno so se no-
sili tudi slamniki, primerek 
vidimo tudi na razstavi. 

Šifrer Bulovčeva nas sez-
nani tudi z obrtniki, kot so 
kolbučarji, modistke in sla-
mnikarji, ki so bili povezani 
z izdelavo tekstilnih, klobu-
čevinastih in slamnatih klo-
bukov, spomni pa nas tudi 
na prve industrijske obra-
te za izdelavo klobukov pri 
nas. Že v Prešernovem času 
so začeli izdelovati klobuke 
iz svile, nekoliko kasneje so 
v Domžalah odprli tovarno 

slamnikov, z izdelavo pol-
stenih klobukov pa so nekaj 
let po prvi svetovni vojni za-
čeli v Tovarni klobukov Šešir 
v Škofji Loki. Prav zanimiva 
je reklamna zloženka klobu-
kov ob petdesetletnici tovar-
ne leta 1971, na ogled pa je 
tudi nekaj najbolj zanimivih 
primerkov klobukov, ki so 
jih izdelovali v Šeširju. 

Ker je bil klobuk v prete-
klosti bistveno volj kot da-
nes vpet v vsakdanji način 
življenja, se je izoblikoval 
tudi bonton v zvezi z njego-
vo uporabo. Za dodatek so 
na ogled še narisani klobu-
ki, ki jih nosijo liki iz zname-
nitega stripa Diareja Toma-
ža Lavriča. Nekoliko pomeč-
kanega nosi celo novinar.

Klobuki iz prihodnosti

V drugem prostoru izvirne 
damske klobuke predstavlja 
Polona Poklukar, ki ustvarja 
na področju produktnega di-
zajna in scenskega oblikova-
nja ter ilustracije in prostor-
ske instalacije. Pod lastno 
blagovno znamko obliku-
je nakit, svetila, klobuke … 
Svoja dela je doslej večkrat 
razstavila in zanje bila tudi 
že nagrajena. O klobuku raz-
mišlja kot o mali plastični 
formi z izrazno-sporočilnim 
nabojem, ki se kaže v zlitju z 
namembnostjo – s funkcio-
nalno kvaliteto uporabnega, 
nosljivega predmeta.

Nošenje klobuka je da-
nes bolj redkost kot ne. Na 
odprtju razstave v Gale-
riji Ivana Groharja je bila 

Poklukarjeva edina, ki je no-
sila klobuk. Lastne izdela-
ve. Kaj jo je navdušilo, da je 
začela oblikovati klobuke? 
»Tudi sama sem preseneče-
na, da sem se začela ukvarja-
ti z oblikovanjem klobukov, 
saj sem bila pred tem v pov-
sem drugih umetniških vo-
dah, predvsem kiparstvu in 
grafiki. Šlo je za naključje. 
Za neko modno revijo so me 
prosili, naj oblikujem klobu-
ke. Uspelo mi je izdelati ne-
kaj primerkov, ki so doživeli 
dober odziv. To me je popol-
noma prevzelo, rekla sem si, 
zakaj pa ne, izkoristila svo-
je oblikovalske izkušnje in 
poznavanje različnih mate-
rialov in od leta 2012 jih je 
nastalo še nekaj. Na začetku 
je bilo sicer moje znanje pri 
modeliranju klobukov še ne-
koliko borno, a sta mi delo in 
oblikovanje hitro zlezla pod 
kožo,« pove Poklukarjeva in 
v duhovitem tonu doda, da 
je v njenem početju bržkone 
tudi kanček norosti, saj gre 
za popolnoma nekomercial-
ne produkte, od katerih v da-
našnji družbi in na sloven-
skem trgu seveda ne more 
preživeti.

Da navdih za oblikovanje 
prihaja iz njene notranjo-
sti, same od sebe, brez po-
sebnega napora. »Vse, kar 
se intuitivno poraja pod mo-
jimi rokami, zlahka prebe-
rem kot odmev in presno-
vo nekih oblik in vsebin, 
ki jih poznam iz arhitektu-
re, grafike, kiparstva, ko-
stumografije … iz najrazlič-
nejših historičnih obdobij. 
Moj klobuk je izrazna ce-
lota, je arhitektura, zgraje-
na iz meni lastnih intimnih 
prostorov.« Na tokratni raz-
stavi se predstavlja s celo pa-
leto klobukov, ki imajo, za-
nimivo, tudi imena v espe-
rantu. Da si jih tako lažje za-
pomni, pravi, hkrati pa de-
lujejo tudi nekoliko druga-
če, posebno. Taki tudi so, na 
ogled v Galeriji Ivana Gro-
harja in v nakup na gradu v 
Loškem muzeju.

Nekoč status, danes pa moda
V Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki je na ogled razstava z naslovom » ... a jaz imam po strani klobuk, pa kaj mi vse drugo mar!«, ki je verz iz pesmi Po 
strani klobuk Otona Župančiča, ki nam sporoča, da klobuk ni nekaj kar tako, saj izraža dostojanstvo tistega, ki ga nosi – četudi je ta »le« pesnik. Na dvodelni 
razstavi nas kustosinja Mojca Šifrer Bulovec popelje skozi zgodovino klobuka, oblikovalka Polona Poklukar pa predstavlja svoje izvirne damske klobuke.

Avtorica razstave Mojca Šifrer Bulovec nas popelje v zgodovino klobuka, tudi z nekdanjimi 
izdelki Tovarne klobukov Šešir. / Foto: Igor Kavčič

Prihodnost z izvirnimi damskimi klobuki predstavlja oblikovalka in umetnica Polona Poklukar. 

Cilinder, v naših krajih 
najbolj znan klobuk v 19. 
stoletju / Foto: Igor Kavčič

Za dame, ki prisegajo na ekstravaganco in ščepec domišljije / Foto: Igor Kavčič
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Aleš Senožetnik

Katja Keržič je študent-
ka višješolskega progra-
ma Upravljanje podeželja 
in krajine na Biotehniškem 
centru Naklo ter na Visoki 
šoli za upravljanje podeželja 
Grm v Novem mestu. Živi 
v Vodicah, in kot sama pra-
vi, prihaja s tipične sloven-
ske kmetije, na kateri je za-
poslen oče, mama pa opra-
vlja drugo delo. 

Pred kratkim je bila med 
petsto prijavljenimi Evro-
pejci izbrana za edino slo-
vensko predstavnico mladih 
kmetov na nedavni medna-
rodni izmenjavi na Kitaj-
skem, ki je bila namenjena 
povezovanju evropskega in 
kitajskega kmetijstva, delje-
nju dobrih praks in spodbu-
janju sodelovanja na podro-
čju varovanja okolja in traj-
nostnega kmetijstva.

Kot pravi, so jo na dvote-
denskem obisku presene-
čale številne razlike med 
kmetijami pri nas in na Ki-
tajskem. »Obiskali smo 
večjo kmetijo z osem tisoč 

kravami. Najbolj me je pre-
senetilo, kako napredno 
evropsko tehnologijo upora-
bljajo. Ogledali smo si posto-
pek molže, pri katerem le na 
eni postaji hkrati molzejo po 
sto krav hkrati,« pripoveduje 

o svoji izkušnji in nadaljuje: 
»Zelo hitro se razvijajo, v ne-
katerih pogledih so svetlob-
na leta pred Evropo.«

Po drugi strani pa v tej ve-
liki državi opaža tudi veli-
ka nasprotja. »Ogledali smo 

si tudi nekaj manjših dru-
žinskih kmetij. Na eni so 
se ukvarjali z vzrejo piščan-
cev, a razmere še zdaleč niso 
ustrezale Evropskim stan-
dardom.«

Desetletja komunistične-
ga režima se odražajo tudi 
v kmetijstvu. »Država je 
lastnica zemlje, kmetje pa 
so le najemniki. Težava je, 
da so ti kmetje slabo izobra-
ženi. Če so šli namreč v pre-
teklosti kmečki otroci študi-
rat v mesto, niso bili upra-
vičeni do nasledstva in je 
tako kmetija prešla nazaj v 
upravljanje lokalne oblas-
ti, ki jo je razdelila med dru-
ge kmete. Pomanjkanje iz-
obrazbe se tako odraža tudi 
v načinu kmetovanja, a tudi 
na tem področju se stvari 
spreminjajo.«

Kitajsko kmetijstvo na-
mreč sledi strategiji petle-
tnih načrtov. V preteklih le-
tih so z velikimi kmetijskimi 
podjetji želeli proizvesti do-
volj hrane, da bi lahko nah-
ranili 1,4 milijarde prebival-
cev, v zadnjih letih pa se obra-
čajo tudi k bolj ekološkemu 

kmetijstvu, saj želijo več iz-
važati tudi v Evropo, kjer pa 
so zahteve za ekološko kme-
tijstvo na precej višjem nivo-
ju. »Uporabljajo že različne 
certifikate organske pride-
lave hrane, a ti še vedno ne 
dosegajo evropskih standar-
dov. Vendar se vse več lju-
di predvsem v mestih zave-
da pomena zdrave hrane in 
potrebe po zmanjševanju 
onesnaževanja okolja, tako 
da se tudi na tem področju 
veliko stvari spreminja. To 
je opazno tudi v vsakdanjem 
življenju. Ko smo hodili po 
mestih ali vaseh, smo lah-
ko videli, da večinoma upo-
rabljajo električne skuterje 
za vožnjo po opravkih, veli-
ko uporabijo tudi vetrno in 
sončno energijo.«

Kot pravi Katja Keržič, se 
lahko Evropejci in s tem tudi 
Slovenci marsičesa nauči-
mo od Kitajcev. Življenja in 
dela si ne zapletajo z nepo-
trebnimi birokratskimi ovi-
rami in predvsem poskuša-
jo najti način, da cilje ures-
ničijo. Zelo razširjeno je 
tudi nakupovanje hrane na 

spletu in plačevanje z mobil-
nim telefonom na tržnicah. 
»S spletno prodajo se ukvar-
jajo tudi kmetje v manjših 
vaseh, ne zgolj velika pod-
jetja. Ta način nakupova-
nja je precej bolj razširjen 
kot pri nas. Prav tako na tr-
žnicah vsi plačujejo s pame-
tnimi telefoni, z aplikacijo, v 
kateri imaš shranjeno plačil-
no kartico. S takšnih prime-
rov bi se tudi mi lahko česa 
naučili,« pravi 23-letna Ka-
tja Keržič, ki razmišlja tudi o 
novostih na domači kmetiji.

»Trenutno je naša glav-
na dejavnost pridelava olja 
iz oljne ogrščice. Razmiš-
ljamo pa tudi o drugih ide-
jah, ki bi jih lahko uvedli. V 
prihodnje bi radi proizvaja-
li še več zdravih izdelkov, saj 
želimo prispevati predvsem 
h kvalitetni lokalni ponud-
bi olja. Želim si tudi, da bi 
v nekaj letih prešli na ekolo-
ško kmetijstvo, saj je treba v 
Sloveniji, kjer je vse bolj pri-
znana lokalna ekološka pri-
delava, bolj kot na kvantiteto 
gledati na kvaliteto,« zaklju-
čuje sogovornica.

Od Kitajcev bi se lahko česa naučili
Razlike med Kitajsko in Slovenijo so precejšnje. Ali je med državama mogoče začrtati tudi kakšne vzporednice, smo povprašali Katjo Keržič, ki je v sklopu 
mednarodne izmenjave mladih kmetov obiskala to azijsko državo.

Katja Keržič je junija spoznavala kitajsko kmetijstvo. 
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Jože Košnjek

Podbrezje – Scenarist Jožef 
Perne in režiser David Aha-
čič sta zaslužna, da se je na 
osrednji proslavi v počasti-
tev praznika Občine Naklo, 
na kateri je državno himno 
zapel domačin Marko Kav-
čič, vodila pa sta jo Sara Ki-
dan in Maj Tavčar, na do-
mači oder vrnila deseteri-
ca znamenitih Podbreža-
nov. Nekateri od njih so bili 
v Podbrezjah rojeni, drugi 
pa so se v Podbrezje priseli-
li ali imajo v vasi rodbinske 
korenine. 

Podbreške imenitneže so 
upodobili domači igralci. 
Luka Perne je bil poljski ki-
par in rezbar Peter Žiwobski, 
ki je leta 1772 prišel v Ljublja-
no, od koder so ga nagnali in 
je našel novi dom pri Žagar-
ju v Podbrezjah. Tu je us-
pešno ustvarjal naprej, izde-
lal oltarje tudi za podbreško 
cerkev in se oženil z do-
mačinko Frančiško Zapa-
rin. Slavnega misijonarja 
iz let bolj znanega Frideri-
ka Barage in sadjarja Fran-
ca Pirca, ki je bil podbreški 

župnik dobrih pet let in za-
četnik sodobnega sadjarstva 
v kraju, je zaigral Milan De-
beljak. Marku Kavčiču, glas-
benemu pedagogu in odlič-
nemu pevcu, kar je doka-
zal tudi s petjem državne hi-
mne, so dali pravo vlogo: za-
igral je znanega izdelovalca 
orgel Petra Rojca, ki se je ro-
dil pri Piskaču v Podtaboru. 
Peter je izdelal več kot štiri-
deset orgel, najraje iz smre-
kovega lesa, zraslega v doli-
ni Lešnice. S Podbrezjami 
sta povezana dva znamenita 
učitelja: prvi podbreški uči-
telj iz leta 1845 Andrej Prap-
rotnik, ki je bil tudi pesnik 
in pisatelj, in po vrsti četrti 
učitelj Fran Černilec, ki pa 
ni bil le učitelj, ampak tudi 
organist, poštar in – home-
opat. Če znaš pozdraviti ži-
vali, boš tudi ljudi, so mu 
rekli ljudje. Černilec je živel 
v Podbrezjah 42 let. Andrej 
Praprotnik pa se je leta 1827 
v Podbrezjah rodil in pos-
tal eden največjih zagovor-
nikov izobraževanja otrok v 
slovenščini in pisec šolskih 
učbenikov. In še ena zani-
mivost. V dveh zakonih se 

mu je rodilo 12 otrok! V vlo-
gi Praprotnika in Černilca 
sta se vživela Tone Strlič in 
Jože Skodlar. Milan Lukač je 
igral matematika in avstro-
-ogrskega podmaršala Joža 
Tomšeta, ki si je zaradi spo-
štovanja gorenjskih korenin 
nadel ime plemeniti Savski 
dol. Poročen je bil s Podbre-
žanko Franckovo Jožico. Ro-
jen je bil na Poljšici nad Pod-
nartom, umrl pa je leta 1937. 
Pokopan je na podbreškem 
pokopališču. Slikarka Iva-
na Kobilca, zaigrala jo je 
Dominika Jeglič, je zagoto-
vo zelo slavna Podbrežan-
ka. Na Matjaževem vrtu je 
narisala znamenito Pole-
tje, njena slika Brezmadež-
ne pa krasi taborsko cerkev. 
Ivana Kobilca je bila rada v 
Podbrezjah, saj je bil pri Ble-
ku dom njene matere Mari-
je Škofic. Pesnik in prevaja-
lec Branko Jeglič, ki ga je na 
odru predstavljal Aljoša Ba-
čič, je po krivici preveč po-
zabljen, čeprav je bil izred-
no ustvarjalen sodobnik in 
prijatelj Srečka Kosovela. 
Umrl je leta 1920, star 17 let. 
Njegov oče Andraž, pravnik 

po poklicu, je bil Babčev iz 
Podbrezij. Družina pisate-
lja Karla Mauserja je žive-
la v Matijevčevi kajži. Karel, 
ki ga je upodobil Ivan Bol-
ka, je moral nasilno iz Slo-
venije v svet in je živel in pi-
sal v Clevelandu, kjer je leta 
1977 umrl. V Podbrezjah je 

spoznal Mimi Malenšek, s 
katero sta prebrala vse knji-
ge, ki so jima prišle pod roke. 
Zadnja pa je stopila na oder 
prav pisateljica in prevajal-
ka Mimi Malenšek, ki jo je 
igrala Urša Kavčič. Mimi, ki 
jo je mati, staro tri mesece, 
iz Dobrle vasi na Koroškem 

prinesla očetu v Podbrezje, 
potem pa je ni nikoli več vi-
dela, odraščala v Podbrez-
jah, se šolala in poročila, pre-
selila v Ljubljano in pisala, je 
ostala Podbrežanka do svoje 
smrti leta 2012. Svoji vasi je 
podarila bogato knjižno za-
puščino.

Deset znamenitih Podbrežanov
Na proslavi v počastitev praznika Občine Naklo v Podbrezjah so se domači igralci vživeli v vloge slavnih rojakov, ki so bili rojeni ali pa so živeli v Podbrezjah.

Znameniti Podbrežani s scenaristom predstavitve Jožefom Pernetom in režiserjem 
Davidom Ahačičem / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Spomnim se še kakega vaše-
ga članka v Gorenjskem gla-
su. Tudi po selitvi v Anglijo 
ste še delovali v novinarstvu. 
Kako ste gradili kariero?

»V gimnazijskih in štu-
dentskih letih sem navduše-
no pisala za različne regio-
nalne in nacionalne medije 
ter se več let kalila na Radiu 
Študent. Novinarsko delo me 
je odpeljalo na raznovrstna 
zanimiva potepanja po svetu. 
Dve poletji sem tako v okvi-
ru programa nemške televi-
zijske postaje Deutsche Wel-
le odpotovala v podsaharsko 
Afriko, več let pa sem bila ak-
tivna članica odbora medna-
rodne organizacije European 
Youth Press, kar mi je odprlo 
številne možnosti po Evropi. 
Tudi med doktorskim študi-
jem sem pogosto poprijela za 
novinarsko pero in objavljala 
članke predvsem v angleških 
medijih, trenutno pa mi po-
godba na britanskem mini-
strstvu za digitalnost, kultu-
ro, medije in šport žal ome-
juje tovrstno udejstvovanje v 
medijih.«

V Angliji ste doktorirali iz 
antropologije, že magisterij 
ste delali na Otoku.

»Po zaključenem študiju 
kulturologije z letom izme-
njave v Turčiji sem se odloči-
la za magisterij v tujini. Teo-
retske smernice in metodo-
loški pristopi se razlikuje-
jo od države do države in za 
akademike se mi zdi izpo-
stavljenost različnim nači-
nom dela nadvse pomemb-
na. Pri odločanju univerze 
sem gledala predvsem na to, 
kdo na teh institucijah po-
učuje, malo pa tudi na pri-
znanost univerze. Naposled 
sem se odločila za Durham, 
kjer sem po magisteriju os-
tala tudi na doktoratu. Med 
doktorskim študijem antro-
pologije sem kot asistentka 
tudi redno poučevala na uni-
verzi v Durhamu, predvsem 
politično in ekonomsko an-
tropologijo. V zadnjem letu 
doktorata sem tišino in udo-
bje majhnega in tradicional-
nega študentskega mesta 
na severu Anglije zamenja-
la za kaotičen center Lon-
dona, kjer sem se kot vod-
ja operativnih storitev pri-
družila nevladni organiza-
ciji Victim Support, ki nudi 
pomoč žrtvam nasilja. V ne-
kaj letih v nevladnem sektor-
ju sem izkusila, kako močen 
vpliv imajo zakoni na življe-
nja posameznikov in skup-
nosti, zato sem odločila, da 
kariero usmerim tja, kjer se 

sprejemajo pomembne od-
ločitve in pišejo spremem-
be, ter se zaposlila kot vla-
dna svetovalka.«

Kaj bi povedali o študiju v 
Angliji v primerjavi s slo-
venskim?

»Univerza v Durhamu je 
tretja najstarejša visokošol-
ska ustanova v Angliji, ki 
hkrati velja za eno izmed pe-
tih najboljših univerz v an-
gleškem okolju. Podobno 
kot Cambridge in Oxford 
ima tudi Durham sistem 
rezidenčnih kolidžev, ki so 
središče tako akademske-
ga kot družabnega življenja. 
Vsaj enkrat tedensko se štu-
dentje odenejo v akademske 
plašče, podobne tistim, ki jih 
nosijo čarovniški pripravni-
ki v Harryju Potterju, in se 
udeležijo formalne večerje v 
veliki dvorani kolidža. Tudi 
sicer je univerza preprede-
na s tradicijami in običaji, k 
temu pa pripomore tudi ar-
hitektura univerze – univer-
za ima namreč v lasti nor-
manski grad in katedralo, 
ki sta pod Unescovo zaščito. 
Z univerzo še vedno sode-
lujem, trenutno v vlogi oce-
njevalke dodiplomskih izpi-
tov in nalog. 

Težko bi rekla, ali je študij 
boljši ali slabši. Študij v Bri-
taniji je bolj priznan medna-
rodno, večje vsote denarja, s 
katerimi operirajo univerze, 
hkrati privlačijo večja imena 
ter omogočajo boljše pogoje 
dela in študija. Študenti so, 
vsaj na naši univerzi, zagoto-
vo bolj motivirani za študij, 
manj je nepripravljenosti na 
izpite in ''špricanja''. Štu-
dij v Veliki Britaniji, vsaj na 
naši univerzi, se mi zdi veli-
ko bolj transparenten. Delo 
s študenti na primer ves čas 

ocenjujejo tako profesorji 
kot študenti, izpitne naloge 
pa so popravljene in ocenje-
ne trikrat, poleg dveh oce-
njevalcev z oddelka zaključ-
ne naloge prebere tudi zu-
nanji ocenjevalec. Osebno 
pa vidim veliko slabost bri-
tanskega visokošolskega sis-
tema predvsem v njegovi ek-
skluzivnosti. Visoke šolnine 
in sistem, ki daje prednost 
zasebnemu izobraževanju, 
manj privilegiranim štu-
dentom močno onemogoča 
dostop do elitnih univerz. To 
je zares žalostno in med dok-
toratom sem bila angažirana 
v več programih in organiza-
cijah, ki se zavzemajo za do-
stopnejši študij.«

Iz česa ste doktorirali?
»Moja disertacija se je 

osredotočala na pokrivanje 
muslimanskih žensk v Veli-
ki Britaniji. V luči prepove-
di nošenja naglavnih rut po 
Evropi se tudi v Veliki Bri-
taniji pogovarjajo o mes-
tu muslimanov in musli-
manskih simbolov v družbi. 
Moja etnografska študija je v 
osišče postavila ženke same 
in raziskovala njihove razlo-
ge za nošenje naglavnih ali 
obraznih rut, odnose okolice 
in praktične izzive, njihove 
osebne izkušnje pa sem po-
skusila umestiti v širše bri-
tanske in evropske politične 
okvire.«

Omenili ste že trenutno za-
poslitev na ministrstvu za 
digitalnost, kulturo, medi-
je in šport (Department for 
Digital, Culture, Media and 
Sport), kjer delate kot višja 
politična svetovalka ...

»Moja glavna zadolži-
tev je svetovanje minis-
trom o mednarodnih temah 

s področja medijev in kre-
ativnih industrij. Pogaja-
nja med Veliko Britanijo in 
Evropsko unijo so trenutno 
v polnem teku, tako da sem 
zaposlena predvsem z brexi-
tom ter iskanjem političnih 
in pravnih rešitev za obdobje 
po odhodu iz Evropske uni-
je. Pričakovanja politikov in 
Britancev so visoka, časovni 
okvirji zelo intenzivni, vsak 
korak pa je pod drobnogle-
dom medijev in parlamenta, 
tako da je pritiskov kar veli-
ko. Poleg brexita sodelujem 
tudi v pogajanjih o novih 
evropskih direktivah v Bru-
slju, spremljam ministre na 
debatah in sestankih ter pi-
šem različne analize sektor-
jev, ki jih pokrivam. Hkrati 
predsedujem mreži za druž-
beno mobilnost, ki se zavze-
ma za večjo raznolikost ose-
bja tako na ministrstvu kot 
na področjih, ki jih naše mi-
nistrstvo pokriva. V Angli-
ji igrajo družbeni razredi še 
vedno veliko vlogo in dostop 
do ključnih političnih in 
družbenih funkcij je posa-
meznikom iz manj privile-
giranih okolij pogosto ome-
jen.«

Kakšno je sicer življenje na 
Otoku? 

»V Anglijo sem kot magi-
strska študentka odpotovala 
pred osmimi leti in več kot šti-
ri leta za svoj dom klicala Du-
rham. Severovzhod Anglije 
je čudovit in povsem po kri-
vici pogosto spregledan med 
turisti. Pokrajina je mistična, 
zgodovina razgibana – od Ha-
drianovega zidu do začetkov 
industrijske revolucije – ljud-
je so prijazni in cene dosto-
pnejše od juga. Odkar živim 
v Londonu, se mi je življenje 
precej spremenilo. Čeprav 

sem v London redno zaha-
ja, ko sem živela na severu, 
je bila selitev precej hud šok. 
Prve dni, če ne celo tedne, 
sem se po službi kar umakni-
la v sobo. Kar nekaj časa mi je 
vzelo, da sem se navadila na 
ogromne množice ljudi, zvo-
ke, vonje in bliskoviti ritem 
milijonskega mesta. A Lon-
dona ne bi zamenjala za no-
beno drugo mesto. Pravijo, da 
z obiskom Londona obkrožiš 
cel svet. V Londonu res lahko 
doživiš nešteto kultur v enem 
dnevu – od bengalskih resta-
vracij do italijanske renesanč-
ne umetnosti, od utripa karib-
skih tržnic do kitajskih festi-
valov, vsako sekundo pa naj 
bi se v mestu sočasno govori-
lo kar dvesto različnih jezikov 
– in vse to na kulisi več stoletij 
stare arhitekture. Vsak dan se 
veselim sprehoda v službo, ki 
me popelje po obrežju Tem-
ze, čez Westminstrski most 
in mimo Big Bena na Parla-
mentarni trg, kjer domuje 
naše ministrstvo. 

Kot verjetno vsako drugo 
velemesto pa ima Londonu 
tudi temne strani – od uma-
zanije in revščine do astro-
nomskih cen. V prvi coni, 
kjer trenutno živim, se naje-
mnina enosobnega stanova-
nja s stroški začne blizu dva 
tisoč evrov, kar je tudi za lon-
donske plače veliko.«

Ostajate v Angliji?
»Brexit je prestrašil veli-

ko Evropejcev in tujci se za-
radi negotovosti o prihod-
njem migracijskem sistemu 
množično odseljujejo nazaj 
v Evropo. Sama trenutno ni-
mam načrtov za selitev do-
mov. V Angliji sem zelo za-
dovoljna, tam imam zanimi-
vo službo, prijatelje in par-
tnerja, seveda pa domotožje 
ostaja. Starejši Slovenci, ki 
so v Angliji že desetletja, pra-
vijo, da nikoli zares ne izgine 
… Čeprav Slovenijo še vedno 
dojemam kot svoj dom, zač-
nem po nekaj tednih v Kra-
nju pogrešati svoje angleško 
življenje. Sicer pa mi zdi, da 
je imeti več domov bolj pred-
nost kot slabost. Ničesar ne 
vzamem v zakup, in ko sem 
doma, se veselim druženja z 
družino in prijatelji, enako pa 
sem tudi v Angliji hvaležna za 
stvari, ki jih imam tam. Skup-
nost Slovencev v Londonu je 
precej majhna, tako da sem 
skozi leta spoznala kar nekaj 
londonskih Slovencev. Ob-
časno se udeležim kakšnega 
slovenskega druženja – pred 
kratkim nas je na primer slo-
venski ambasador v Londo-
nu povabil na praznovanje 
dneva državnosti.«

Svetuje britanskim ministrom
Kranjčanka Pina Sadar je v Anglijo kot magistrska študentka odpotovala pred osmimi leti in več kot štiri leta za svoj dom klicala 
Durham. Med doktorskim študijem antropologije je kot asistentka tudi redno poučevala na univerzi v Durhamu. Trenutno je 
zaposlena kot višja politična svetovalka na britanskem ministrstvu za digitalnost, kulturo, medije in šport ter živi v Londonu. 

Pina Sadar / Foto: osebni arhiv

»V nekaj letih 
v nevladnem 
sektorju sem 
izkusila, kako 
močen vpliv 
imajo zakoni 
na življenja 
posameznikov 
in skupnosti, 
zato sem se 
odločila, da 
kariero usmerim 
tja, kjer se 
sprejemajo 
pomembne 
odločitve 
in pišejo 
spremembe, 
ter se zaposlila 
kot vladna 
svetovalka.«

Pina Sadar
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ignac Holzapfel med 
Vodnikom in Prešernom

V Tržiču se je 15. julija 
1799 rodil Ignac Holzapfel, 
ki sodi med najznameni-
tejše Tržičane. Na spletu o 
njem sicer ni mogoče najti, 
ali je bil pesnik ali pisatelj, 
drži pa, da je bil duhovnik, 
ki je, ko je bil mlad, živel v 
zanimivi družbi slovenskih 
študentov. Bil je le eno leto 
starejši od Prešerna in so-
dobnik nekaterih zanimi-
vih mladih kranjskih dija-
kov, ki so živeli v času, ko je 
slovenščina nekako preraš-
čala iz Vodnikove v Prešer-
novo poezijo. 

Holzapfel je sodil v sku-
pino dijakov, ki so hote-
li nadaljevati Vodnikovo 
prizadevanje za uveljavi-
tev posvetne poezije. V le-
tih 1812 do 1818 je obiskoval 

ljubljansko gimnazijo. Te-
ologijo je študiral v letih 
1820–1824. Med drugimi je 
bil tudi sošolec Ireneja Fri-
derika Barage, kasnejšega 
popotnika, slovničarja in iz-
jemnega misijonarja, škofa, 
ki je menda še vedno kandi-
dat za svetnika. Bil je sošolec 
Kosmača, dve leti za Kastel-
cem in eno leto pred Burger-
jem, Finkom, Grabrijanom, 
Svetličičem in Voukom ki so 
se kasneje tudi izkazali na 
različnih področjih.

Vpliv druženja z Bara-
go je povzročil, da ni postal 
janzenistovski rigorist, to je 
zelo strog, nepopustljiv člo-
vek. Druga njegova značilna 
črta je bila, da je vsaj že v bo-
goslovnih letih pripadal tis-
ti skupini kranjskih dijakov, 

ki je osvojila misel, da hoče 
nadaljevati Vodnikovo pri-
zadevanje za uveljavljenje 
slovenske posvetne poezi-
je. Ni izključeno, da je mis-
lil Smole tudi nanj in Grab-
rijana, ko je 24. februarja 
1823 Čopu pisal: »Štedentje 
zméram Kranske pésem ku-
jejo, pa sem zdi, de neč prav-
ga vkupej ne spravjo.«

Holzapfel se sicer s pes-
ništvom nikdar ni posebno 
ukvarjal, le včasih je »kte-
ro, pa le za kratek čas zakro-
žil«. Ko so v letih 1823–1824 
bogoslovci tretjega letnika 
Fink, Burger, Vouk in Svetli-
čič tvorili slovstveno društvo, 
kjer so se vadili v slovenskem 
pisanju ter na skrivnem pri-
rejali slovenski list, ki je v ro-
kopisu krožil med člani, je bil 

v njihovem društvu verjetno 
tudi Holzapfel. Ko je v šol-
skem letu 1824/1825 postalo 
aktualno vprašanje, kako bi 
se tendence skrivnega krož-
ka prenesle v javnost, je imel 
verjetno vlogo posredovalca, 
saj je pridobil Andriolija in 
Ciglerja, da sta 9. septembra 
1824 z njim podpisala pro-
šnjo za slovenski časopis. V 
Kastelčevi ostalini se je ohra-
nilo sedem njegovih pesmi.

Holzapfel je bil kaplan 
v Kamniku od jeseni leta 
1824 do septembra 1825, 
v Preddvoru do septembra 
leta 1827, v Mengšu do 
zime 1829, pri sv. Jakobu 
v Ljubljani do 1834. Bil je 
župnik v Črnomlju do leta 
1848 in nato dekan v Rib-
nici. Bil je tudi ustanovi-
telj in mecen gluhonemni-
ce v Ljubljani ter sodela-
vec Kranjske čbelice.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

  V Kranju se je 10. 7. 1905 rodil operni in koncertni 
basist Marjan Rus. Na okoli tridesetih evropskih 
gledaliških odrih je odpel do 107 basovskih in  
basbaritonskih vlog.

  V Radovljici se je 13. 7. 1836 rodil deželni glavar 
kranjski grof Gustav Thurn-Valsassina.  
Dne 16. 9. 1881 je bil imenovan za deželnega  
glavarja Kranjske, kar je ostal do smrti. 

  V Kranju se je 14. 7. 1914 rodil književnik Albert 
Papler. Napisal je prvo slovensko TV-nadaljevanko 
Večerna šola. Predvajana je bila v letih 1965–1966, 
vendar ni ohranjena. 

  V Kranju se je 15. 7. 1885 rodil načelnik jugoslovan-
skega Sokola Miroslav Ambrožič.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»S Francko si nisem upal 
spregovoriti o tem, da sedaj 
točno vem, kaj se je v tisti 
izbi dogajalo. Zelo mi je bilo 
nerodno. Ona pa tudi ni nič 
več tiščala vame in nobene-
ga namena ni imela, da bi se 
me dotikala. To me je malo 
potolažilo, kajti pod nobe-
nim pogojem me ne bi več 
spravila v svojo posteljo. Na-
gonsko sem vedel, da oba 
veva, koliko je ura, a sva se 
obnašala, kot da ne veva, kaj 
se nama mota po glavi ...«

Stene v sobi, v kateri se po-
govarjava, se šibijo pod težo 
številnih fotografij. Vame 
zrejo predvsem ženski obra-
zi, kajti one so bile tiste, ki 
so mu večji del življenje kro-
jile vsakdan. Pokaže mi, ka-
tera je bila Francka, Lenčka, 

Zofka. Vse tri so imele na 
glavi rute. Resno so zrle v fo-
toaparat, nobena od njih se 
ni smejala. Prvi sin Bojan, ki 
ga je spočel še ne petnajstle-
ten, je danes sivolas gospod. 
Z očetom se zelo dobro razu-
me, velika prijatelja sta. Ime-
la sta srečo, da sta uspela naj-
ti pravo priložnost, ko sta se 
lahko pogovorila o okolišči-
nah, ki so botrovale, da je bil 
otrok sploh spočet. 

»Ni bilo lahko, saj me je že 
od mladih nog klical stric. A 
je bil pameten fant, kasne-
je je doštudiral, se prikopal 
do doktorata in pomembne 
službe, tudi dobro se je po-
ročil. Njegovi trije sinovi so 
prav tako zelo pametni, us-
pešni, dobro se razumemo. 
Vesel sem, da mladim ni 
nerodno govoriti o pregre-
hah staršev. Vsaj ne tako kot 
nam. Ob moji sedemdese-
tletnici so mi pripravili pre-
senečenje: naredili so rodov-
nik, ki je upošteval tudi ma-
mino sorodstvo. Skoraj bi 
pozabil povedati, da so bili 
vnuki tisti, ki so se dokopali 
do podatkov, kdo je ona sploh 
bila. Francka je sicer vedela, 
a je molčala, ker se je bala, da 
bi jo pobrisal k njenim. Žal 
tudi ženska, ki me je rodila, 
ni dočakala svobode. Četudi 
njeno ime krasi spomenik 
padlim borcem, se je o nje-
ni smrti govorilo marsikaj. 
A danes teh zgodb ne bom 
pogreval, prvič zato, ker do 
ženske, ki me je spravila na 

svet, ničesar ne čutim, dru-
gič pa zato, ker tudi tisti, ki 
so ji pomagali, da je umrla, 
ne živijo več. Bila pa je zelo 
nesrečna ženska, odrašča-
la je v nasilju, nasilje je po-
tem tudi sama iskala in prek 
njega tudi dočakala svoj ko-
nec. A to so bili takšni časi, 
da je bil človek prepuščen sa-
memu sebi. Zlasti se ni dob-
ro pisalo ženskam, ki so se 
spozabile. Pogosto se je go-
vorilo, da so imeli spolni na-
gon samo moški. Ni bilo čis-
to tako. Tudi Francka, moja 
druga mama, ga je imela 
obilo. A ga je zadovoljevala 
na skrivaj. Ker se ji je zdelo, 
da bom molčal, da ne bom 
razglašal naokoli, me je je-
mala v posteljo, ko sem bil 
še otrok. Ko se mi ni niti sa-
njalo, kaj točno je to, kar sva 
počela. Pozneje je bila precej 
radodarna do različnih oseb: 
lovci, geometri, električarji, 
ki so napeljevali elektriko …

Lenčka se je pogosto po-
govarjala z Reksijem, na-
šim psom. Pa sem mis-
lil, da samo nekaj blebe-
če in nisem polagal pozor-
nosti na tisto besedičenje. 
Ko sem prišel od vojakov, 
je bilo drugače: prisluhnil 
sem ji. V teh samogovorih, 
ki jim ni bilo videti ne kon-
ca ne kraja, je povedala mar-
sikaj. Ne le o Francki, tudi 
o meni ni ''šparala'' besed. 
Prasica, kurba, večni ogenj 
v peklu in podobne reči so 
se ji stalno usipale iz ust. 

Spominjam se, da sem ne-
koč ujel na ušesa novico o 
smrti neke ženske z vasi. 
Menda da je zmrznila v sne-
gu. Na dan, ko je bil potem 
pogreb, sem slišal Lenčko, 
ko je ''govorila'' z Reksijem, 
da je to žensko sin privezal z 
verigo ob drevo, ki je raslo za 
hlevom. Da je zato zmrzni-
la, ker se ni mogla rešiti iz 
lednega objema. Nekaj me-
secev kasneje se je izkazalo, 
da je imela prav: prišli so mi-
ličniki in fanta odpeljali. 

Moja usoda se je v letih, 
ki so sledila, zasukala v čis-
to drugo smer, kot sem mis-
lil. Ko je leta 1968, kmalu 
po obisku iz Amerike, umr-
la Lenčka, sva v hiši ostala 
sama s Francko. Izogibala 
sva se drug drugega kot hu-
dič križa. Potem se je odšla 
še ona. Preselila se je k neke-
mu mizarju, ki mu je umrla 
žena. S seboj je vzela Boja-
na, kar mi je bilo čisto prav. 
Žal je bil fant name zelo na-
vezan. Kar naprej se je vračal 
in mi pomagal pri delu. Po-
časi sem ga tudi jaz vzljubil.

Leta 1970 sem spoznal 
Brigito. Takrat sem že de-
lal v tovarniški menzi, kje 
sem bil glavni kuhar. Ker 
je imela doma težave z oči-
mom (tepel jo je in zalezo-
val) sva se po treh mesecih 
znanstva poročila. A le civil-
no, ker ni bila krščena niti 
ni imela ostalih zakramen-
tov. Bila je zelo pridna in de-
lavna. Pri hiši zemlje ni bilo 

ne vem koliko, podedoval 
pa sem velik gozd. Takrat se 
še nisem zavedal, da imam 
v rokah pravo bogastvo. 
Hišo sva precej obnovila, 
pod streho sva naredila tri 
otoške sobe, a kaj ko otrok 
ni in ni bilo. Vedel sem, da 
krivda ne leži na meni. Žal ji 
nisem mogel razlagati svo-
jih in Franckinih skrivnos-
ti. Brigita me je sprva poti-
hem, potem pa vedno bolj 
na glas in tudi zelo jezno 
krivila, da je bil zakon ja-
lov. Začela sva se prepira-
ti, tudi udaril sem jo. Kaj 
sem pa hotel drugega, saj 
je s strupenim jezikom to-
liko časa opletala okoli mo-
jih ušes, da mi je prekipe-
lo. Tolažbo sem začel iska-
ti pri Zinki, mladem dekle-
tu, ki je pomagalo v kuhinji. 
Naneslo je tako, da je zano-
sila prvič, ko sva počela tiste 
reči. Odkrito priznam, da je 
nisem imel rad, saj sem pri 
njej iskal bolj kot ne zato-
čišče pred strupom, ki ga je 
doma stresala Brigita. Niti 
slutil pa nisem, da se bom 
znašel v tako vročem ''šmor-
nu'', ki sem si ga sam zaku-
hal. Zinka seveda ni mogla 
držati jezika za zobmi. Ko 
se ji ni še čisto nič pozna-
lo, je začela nositi nosečni-
ške obleke. Saj se spomnite, 
kakšne so takrat bile: kot šo-
torska krila! Vsem je pove-
dala, kdo je oče otroka, ki ga 
je nosila! Bilo je samo vpra-
šanje časa, kdaj bodo govo-
rice prišle Brigiti na ušesa! 
Ni bilo prijetno, ko se je to 
zgodilo. Skočila sva si v lase, 
se zmerjala in pljuvala drug 
po drugem. Naslednji dan 
je pospravila svoje stvari 
ter se odselila k teti. S seboj 
je odpeljala tudi kuhinjsko 

opremo, ki je bila njena. 
Čez kakšni dve leti sem iz-
vedel, da je spoznala druge-
ga in tudi zanosila z njim. 
Ko je rodila, si ni mogla kaj, 
da mi ne bi poslala dopisni-
ce, na katero je zapisala, naj 
me usoda pošteno tepe za-
radi mojih grehov.

Naj povem, da tudi z Zin-
ko nisva prišla skupaj. Neka-
ko so najini odnosi, ki niso 
bili prepleteni z ljubeznijo, 
zvodeneli. Sem pa za hčer-
ko plačeval in tudi obiskoval 
sem jo, saj se njena mami-
ca ni nikoli poročila. Pa ne 
vem, zakaj ne.

Uradno, po vseh pravilih, 
pred župnikom, sem se po-
ročil precej kasneje, ko sem 
že imel 37 let. Moje kuhar-
ske veščine so postale znane 
daleč naokoli. Začeli so me 
vabiti na vse konce in kraje. 
Organiziral sem kuharske 
tečaje, na katerih se je trlo 
lepih, zanimivih in tudi pri-
pravnih žensk. Nekatere so 
prihajale zaradi iskrene že-
lje, da se naučijo česa nove-
ga, druge so se nam pridru-
žile zato, ker so se doma dol-
gočasile. Spoznal sem Sinjo, 
bila je poročena z nekim ofi-
cirjem JLA, ki pa jo je zavrgel 
kot umazano cunjo, ko so ga 
premestili na drugi konec 
nekdanje Jugoslavije. Imela 
je dve hčerki, zelo lepi dekli-
ci, obiskovali sta balet, igra-
li klavir. Skupnih otrok nis-
va imela, sva pa skupaj preži-
vela 21 prelepih let. Potem je 
umrla za rakom. In od takrat 
naprej sem sam. Je pa res, 
da imam žensko družbo še 
zmeraj rad! Bolj kot s stasom 
jih privabim z dobro večerjo. 
V kuhinji sem še vedno moj-
ster, da mu ni para!«

(Konec)

Bi se Bog smejal ali jokal?, 2. del

Ženske so ga imele rade

usode



petek, 13. julija 201822

Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Zakaj torej ostaja Josipina 
Turnograjska še vedno obro-
bje slovenskega zgodovinske-
ga spomina, ko bi morala tvo-
riti njegov osrednji del? Za-
kaj se v današnjih časih slo-
venski narod, ki bi se moral 
ponovno vprašati o pomenu 
in vlogi slovenske nacional-
ne identitete, ne ozre po nje-
nih pogledih in prepričanjih? 
Zelo jasno je namreč zapisala 
bolgarskemu prijatelju K. D. 
Petkoviču nacionalno idejo: 
»O da bi naša mlada 'Slava' 
razcvetela se tako, ko se nje 
sestra, slavna Gerčka, da bi 
šinel u nje spijoče sinove 'ža-
rek nebeški', da bi se zavedali 
svojih moči, svoje naloge, da 
bi u bratskoj slogi se zbliža-
li bolj - dovršenosti cilju sve-
tomu! To moja želja, to želja 

vsakoga pravoga 'slavjana'!« 
Josipina je torej želela ljudi 
prepričati, da so vsi, ne gle-
de na socialni sloj, svobodni 
pripadniki slovenskega naro-
da. Po njenem mnenju si na-
cionalno zavest o pripadnosti 
slovenskemu narodu Sloven-
ci, zlasti kmetje, lahko obliku-
jejo z ohranjanjem običajev, 
šeg in navad, učenjem slo-
venskega jezika, branjem li-
terature v slovenščini, s spo-
znavanjem zgodovine sa-
mega naroda in njegovega 
ozemlja. Skozi njeno literar-
no ustvarjanje se poudarja 
pomembnost zavesti, da po-
sameznik pripada državi, do-
movini in je vzgojen v duhu 
ljubezni do svojega jezika. 
Vsak posameznik z nači-
nom svojega življenja kreira 
in vpliva na oblikovanje naci-
onalne identitete, zato mora 

biti vedno aktiven člen druž-
be in si ne sme dovoliti, da je 
pasiven, saj to vodi posredno 
v sprejemanje tujega pritiska 
in s tem se dopušča izginja-
nje slovenske narodne zaves-
ti. Če pa človek nima domo-
vine, je v svojem duhu mrtev, 
mrtva je tako tudi njegova 
osebna identiteta, saj je naci-
onalna identiteta sestavni del 
osebne. To misel je leta 1852 
še podkrepila: »Namesto 
toga pak zmiraj moramo z ža-
lostnim sercem gledati, kako 
malo še razumejo Slovenci 
'kako i kam'! Kradejo si sami 
srečno napredovanje, jedni o 
nerazumlenju svoje naloge, 

drugi o sebičnosti itd.! Ža-
lostno mi serce, da mi ta za-
vest, da jo moram izreči! Ali 
tako je! Manjka jim še 'žarka 
iz neba'! Bog naj jim ga da! Da 
bi se mogli spolniti moji 'uzo-
ri' zastran 'Slavjanov' - druga-
če bi bilo.'« (Str. 51)

To je odlomek iz razpra-
ve Mire Delavec Touhami, ki 
si že dolgo prizadeva za vrni-
tev svoje rojakinje Josipine v 
slovensko duhovno življenje. 
Leta 2004 je o tem govorila 
na Glasovi preji, 1. 6. 2018 
pa na simpoziju, čigar knji-
žna izdaja je zdaj na voljo. Jo-
sipina nam sporoča: »Kdor 
dušno živi, ne umrje!«

Nove knjige (442)

Josipina Urbančič Turnograjska

Josipina Urbančič Turnograjska, zbornik, uredila 
Mira Delavec Touhami in Franc Križnar, Mače pri 
Preddvoru, 2018, 156 strani

Vročica pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu je, še posebej pri naših južnih 
sosedih, v teh dneh na vrhuncu, tako da so ostale športne panoge večinoma na stranskem 
tiru. Pa vendar, kar dokazuje fotografija z nedavne tekme skakalcev za celinski pokal pod 
Šmarjetno goro, pravi navijači – in navijačice – ostajajo zvesti svojim športnim idolom tudi 
v času izven glavne sezone. V svoj objektiv – pogled in spomin – jih skušajo ujeti daleč od 
spektakla in množic: ta trenutek pripada le njim. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Malo je gorskih vrhov, ki 
bi se imenovali po ženskah. 
Eden izmed vršacev masi-
va Engelhörner v bernskem 
kantonu v bližini zelo turi-
stičnega kraja Grinewald se 
imenuje po Gertrude Bell, 
znameniti Angležinji, ro-
jeni 1868 v plemiški dru-
žini enega največjih takra-
tnih industrialcev. Zgodbo 
njenega življenja smo vide-
li pred nekaj leti, ko so vrte-
li film Puščavska kraljica z 
Nicole Kidman v glavni vlo-
gi. Bila je zelo dobra, a Ger-
trudino življenje je bilo pri-
kazano v stilu Hollywooda. 
Ukvarjalo se je predvsem 
z njenimi tremi nesrečni-
mi ljubeznimi. V viktori-
janski Angliji je bil običaj, 

da si dekleta, potem ko jih 
predstavijo v visoki družbi, 
vsaj v treh sezonah plesov 
in zabav najdejo zakonske 
partnerje. Gertrude, vedo-
željna in ambiciozna, ki je 
kot ena redkih končala štu-
dij zgodovine na oxfordski 
univerzi, še preden je iz-
polnila dvajset let, ni bila te 
sreče. Ko pa se je zaljubila 
v mladega diplomata, ki je 
bil zaradi hazardiranja do 
grla zadolžen, so bili star-
ši proti poroki. A Gertrude 
se je vendar poročila, mož 
pa je po neki nesreči kma-
lu umrl. Samostojna, izred-
no bistra, talentirana za je-
zike in samozavestna, ka-
kor je bila, se je odpravila 
na Orient, ki jo je s svojo le-
poto zasvojil že ob prvem 
potovanju v Teheran. Ena 
njenih knjig ima naslov: 
Bila sem hči Arabije. Celo 
v moškem svetu si je pri-
dobila spoštovanje pogla-
varjev različnih plemen na 
območju Mezopotamije. Iz 
njene obsežne zapuščine je 
mogoče razbrati, da je bila 
svetovna popotnica, pisate-
ljica, prevajalka, pustolov-
ka, raziskovalka, dobra ar-
heologinja, posredovalka, 
alpinistka v švicarskih Al-
pah. Gertrudspitze, viso-
ko 2833 m, je v ženski op-
ravi osvojila 1901 z vodni-
koma, bratoma Ulrich. Te-
koče je govorila arabsko pa 
tudi perzijsko. Puščavo, ki 
jo je v moškem sedlu neš-
tetokrat prejezdila, je ljubi-
la in spoštovala. Po navadi 
jo je spremljal samo služab-
nik in nekaj vojakov. Zaradi 

dobrih zvez s plemenski-
mi voditelji je njen politični 
vpliv močno zrasel. Postala 
je sodelavka angleške tajne 
službe in uspešna vohun-
ka. Ko sta Anglija in Fran-
cija delili razbitine propad-
lega Osmanskega cesar-
stva, je Gertruda postavi-
la mejo Iraka in si prisluži-
la naziv mati Iraka. Po letu 
1921 je njena zvezda začela 
temneti. Za stalno se je na-
selila v Bagdadu in postala 
prva direktorica muzeja, ki 
ga je ustanovila. Leta 1926, 
12. julija, pa jo je služabni-
ca našla mrtvo. Ob njej je le-
žala prazna steklenička us-
pavalnih tablet … Pokopana 
je v Bagdadu … Na njenem 
grobu so vedno sveže rože …

Arabske mesne kroglice  
s pistacijami

Za 4 osebe potrebujemo: 
350 g piščančjega mesa, 50 g 
drobtin, 40 g pistacij, 1 jajce, 
pol žličke mlete kurkume, pol 
žličke mletega cimeta, pol žlič-
ke mletega koriandra, 1 žlico 
peteršilja, 60 g moke, manj 
mastno olje za cvrenje.

Piščančje meso, pistaci-
je in peteršilj sesekljamo. V 
skledi zmešamo jajce, meso, 
pistacije, peteršilj, drobtine 
in začimbe, da dobimo glad-
ko zmes. Naredimo približ-
no 14 kroglic, jih na hitro po-
valjamo v moki, ocvremo in 
zložimo na papirnato brisa-
čo, da ta vpije odvečno ma-
ščobo.     

Ponudimo s hrustljavo so-
lato ali pikantno pomako. 

Pa dober tek!

Gertrudin vrh

mizica,
pogrni se

Luči niso samo za to, da osvetlijo prostor, so prepričani v Radovljici, kjer so tudi letos ob 
Kovaškem šmarnu del Krope pripeljali v mestno središče. Tudi sklop petih novih unikatnih 
svetilk, ki so jih postavili na mestno tržnico, so oblikovali domači umetniki in izdelali kovaški 
mojstri iz Krope. Užitek ob pogledu in zadovoljstvo ob funkcionalnosti. / Foto: Gorazd Kavčič



Aleš Senožetnik

K
je bo Zlatan Ibrahi-
mović gledal nedelj-
ski finale nogome-
tnega prvenstva v 
Rusiji, ni znano, je 

pa jasno, da prigrizke za ogled 
tekem nakupuje v lokalni 
trgovini v Zgornjih Stranjah. 
Začudeni? Poglejte si reklam-
ni videospot za kreditno karti-
co Visa, enega glavnih spon-
zorjev letošnjega mundiala. 

Avtobus z logotipom Vise in 
podobo Zlatana Ib rahimovića 
se ustavi pred trgovino v Stra-
njah, ta pa steče po nakupih. 
Na blagajni plača s kreditno 
kartico, nato pa ga že vidimo 
v avtobusu ob ogledu tekme 
svetovnega prvenstva. Takoj 
po sodnikovem žvižgu nekda-
nji napadalec švedske repre-
zentance, ki trenutno igra za 
moštvo Los Angeles Galaxy, v 
svojem slogu pripomni: »Jaz 
bi že zadel.« 

Reklama, ki pa je bila pos-
neta za ameriški trg in je na 
slovenskih televizijskih posta-
jah skoraj zagotovo ne bomo 
videli, je pred dnevi zakrožila 
po spletnih družbenih omre-
žjih. Kljub temu da se trgovi-
na v Zgornjih Stranjah v spo-
tu pojavi le za nekaj sekund, 
so uporabniki hitro ugotovi-
li, da gre v resnici za Tuševo 
trgovino v Zgornjih Stranjah, 

le nekaj kilometrov stran od 
Kamnika. Ustvarjalcem je 
sicer v postprodukciji zuna-
njo podobo trgovine in okoli-
ce uspelo nekoliko spremeni-
ti. V ozadju je izginila župnij-
ska cerkev svetega Benedikta, 
nekoliko spremenjena je tudi 
okolica pred trgovino, Tuševe 
logotipe pa so zamenjali napi-
si v cirilici, kar kaže na to, da 
je režiser želel ustvariti vtis, da 

se zgodba dogaja v kakšni od 
ruskih vasic. Kljub temu pa je 
očitno, kje je bila reklama pos-
neta.

A kot pravijo v Tušu, 
legendarni Ibra v resnici ni 
obiskal njihove trgovine. Za 
snemanje prvega prizora so 
uporabili njegovega dvojni-
ka, dogajanje v notranjos-
ti trgovine in avtobusa pa so 
posneli v tujini.

ZLATAN V STRANJAH
V reklamnem spotu, v katerem nastopa nogometaš Zlatan Ibrahimović, ima manjšo »vlogo«  
tudi trgovina v Zgornjih Stranjah.

Kljub nekaterim digitalnim popravkom so uporabniki družbenih omrežij v reklamnem spotu 
hitro prepoznali lokalno trgovino v Zgornjih Stranjah. / Foto: Youtube.com

Ana Šubic

M
inulo sobo-
to je dogaja-
nje v škofje-
loškem mes-
tnem jedru 

ponovno razgibal Loški ume-
tniški festival – LUFt. Poleg 
unikatne tržnice, na kateri je 
z raznovrstnimi izdelki sode-
lovalo 32 ustvarjalcev, je julij-
ski LUFt že tradicionalno obi-
skala Ana Desetnica, medna-
rodni festival uličnega gleda-
lišča. Tokrat je obiskovalcem 
ponudil tri ulične predsta-
ve v izvedbi domačih in tujih 
umetnikov. V dopoldanskem 

času sta jim delala družbo 
kaotična fotografa v intera-
ktivni predstavi Popotnika v 

času, popoldne pa so si lah-
ko ogledali še pomorsko pus-
tolovščino Pike Nogavičke 

in gusarja Vala ter ulični cir-
kus En lump ali dva. Poleg 
Ane Desetnice je obiskoval-
cem družbo delala še eki-
pa FerFuda, ki je poskrbela 
za kulinarične dobrote. Fes-
tival, ki poteka pod okriljem 
Kulturno umetniškega druš-
tva LUFt, je že tradicionalno 
dobro obiskan, tokrat pa je bil 
obisk še malenkost boljši kot 
sicer.

Organizatorji letos načr-
tujejo pet izvedb LUFta. 
Julijska je bila druga po vrs-
ti, naslednja bo drugo sobo-
to v septembru, ko bo rdeča 
nit dogajanja indijanska vas, 
nato pa se obetata še dva fes-
tivala v decembru.

LUFT POPESTRILA ŠE ANA DESETNICA

Ana Desetnica je obiskovalcem LUFta ponudila tri ulične 
predstave. / Foto: Andrej Tarfila

Ob Planšarskem jezeru na Jezerskem bo jutri potekalo 
tekmovanje harmonikarjev in veselica z Radiem Veseljak. 
Tradicionalno tekmovanje Naj harmonika zapoje bi sicer 
moralo biti že 25. junija, a jo je organizatorjem zagodlo 
vreme. Prijave na tekmovanje bodo zbirali jutri, na dan 
prireditve od 9. ure dalje, sicer pa se bo tekmovanje začelo 
ob 11. uri. Vsak harmonikar bo zaigral skladbo po izbiri, k 
sodelovanju vabijo tudi začetnike. Ocenjevalno komisijo 
bodo sestavljali Martin Vodlan, ki je tudi vodja ansambla 
Viharnik, Simon Bučar, vodja glasbene šole Bučar, in Gaš-
per Seljak, zmagovalec več harmonikarskih tekmovanj, ki 
je prepričljivo zmagal tudi na Jezerskem. Po tekmova-
nju bo okoli 13. ure sledila veselica z ansamblom Boršt, 
zmagovalcem letošnjega festivala Vurberk. Za dodatne 
informacije in vnaprejšnje prijave lahko pišete na e-naslov 
info@veseljak.si ali pokličete na telefonsko številko 041 
762 636 (Aleš Petek). 

Jutri tekmovanje harmonikarjev na Jezerskem

Portoroški Avditorij bo jutri gostil že 38. izvedbo Melodij 
morja in sonca (MMS). Na festivalu, ki ga bodo po 21. uri 
neposredno prenašali na prvih programih nacionalne tele-
vizije in radia, se bo za pet nagrad strokovne žirije in veliko 
nagrado festivala potegovalo štirinajst novih poletnih melo-
dij. Med nastopajočimi bosta tudi pevki z Gorenjskega: 
Manca Špik in Emilia Dębska, ki nastopa pod umetniškim 
imenom Mila. Mila je Poljakinja, ki že deset let živi v Kra-
nju. Spremljali smo jo tudi na letošnji Emi, na portoroškem 
odru pa se bo predstavila s skladbo Jaz bi šla naprej, ki sta 
jo ustvarila Denis Horvat in Hamo. Medtem ko bo zanjo to 
prvi nastop na MMS, bo za Manco Špik že šesti. Nastopila 
bo s skladbo Kjer pomol poljubi morje, pod katero so podpi-
sani Raay, Rok Lunaček in Krešimir Tomec. Takoj po festiva-
lu bo Špikova predstavila tudi videospot, ki so ga posneli na 
Krku. Pevko z Bohinjske Bele na portoroški festival vežejo 
zelo lepi spomini. Prvič je na njem nastopila že leta 2005 s 
skladbo Solze z neba. Dve leti kasneje je zmagala s pesmijo 
Baila, Baila, Baila, predlani pa je na MMS blestela v družbi 
Kvatropircev in njihove skupne uspešnice Pesem.

Na portoroškem odru tudi Manca Špik in Mila
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HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_56
NALOGA

1 6 9 2
4 7 8 1

9 8 1 4 5
5 7 3 6

9 6 2 3
6 7 2 8

6 4 8 9 1
3 2 1 7

4 5 3

sudoku_LAZJI_18_56

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_56
NALOGA

1692
4781

98145
5736

9623
6728

64891
3217

453

sudoku_LAZJI_18_56

REŠITEV

163958724
425367891
798214563
257839146
819642375
634571289
576483912
382196457
941725638

sudoku_TEZJI_18_56
NALOGA

6 8 4
8 6 2 9
5 7 3 2

6 7 2
5 4

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

sudoku_TEZJI_18_56

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_56
NALOGA

684
8629
5732

672
54

798
2817
7543
428

sudoku_TEZJI_18_56

REŠITEV

623189574
874652319
591743682
386475291
952318746
147296835
269831457
718564923
435927168

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Zvonec 
Mojca izve, da ji je umrl dedek. Takoj odide k svoji devet-
desetletni babici, da bi jo potolažila. Ko jo vpraša, kako 
je dedek umrl, babica pove: »V nedeljo zjutraj, ko sva se 
ljubila, mu je odpovedalo srce. 
Za zgroženo Mojco je seks pri teh letih čisto izzivanje 
usode.
Babica pa: »Draga moja. Pred mnogimi leti, ko sva bila 
tudi že precej v letih, sva z dedijem prišla do zaključka, da 
je najboljši čas za seks, ko začnejo zvoniti cerkveni zvono-
vi. Krasen, idealen, počasen ritem. Nič napornega. Ding 
in dong, ding in dong …« zavzdihne babica, si obriše solzo 
in nadaljuje: »Če ne bi ravno takrat prišel tisti sladoledar-
ski kombi in zvonil kot utrgan, bi bil dedi danes še živ.«

Ni nebes, ni banke 
Duhovnik s podeželja pride v mesto. Tam se nekako ne 
znajde, zato prvega, ki mu prekriža pot, vpraša: »Mlade-
nič, ali morda veš, kje je tukaj banka?«
»Ne vem, pa tudi če bi vedel, vam ne bi povedal,« reče 
Janezek.
»No, si pa res nesramen. Takole ne boš prišel v nebesa.«
»Vi pa v banko ne!« mu zabrusi Janezek.

Slutnja
V gostilni sedi vesela družba. Eden od njih vstane in reče 
prijatelju: »Mislim, da ne bom več dolgo med vami.«
»Kako to, saj si vendar čil in zdrav, pravkar poročen mož?«
»Že že, ampak slutim, da bo pome prišla žena.«

Seks v troje
 Vpraša Janko Poldeta: »A bi ti bil všeč seks v troje?«
»Seveda bi mi bil,« ta v smehu odvrne.
»Potem pa hitro teci domov.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Veliko trme in vztrajnosti boste potrebovali, da boste spet 
našli svoj duhovni mir. Misli vam bodo begale sem ter tja. 
Kljub vsemu se vam bo uspelo spraviti v red, kakršnega ste 
sicer navajeni. Iz tujine boste dobili dobre novice.

Bik (22. 4.–20. 5.)
V pričakovanju nekega večjega denarja se vam bo pojavilo 
več težav. Skoraj boste že obupali, ko se kolo sreče zavrti v 
vašo smer. Denar bo. V službi prihaja do sprememb, tako, 
da je bolje, da ste v ozadju in se preveč ne zapletate.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Pred vami se odpira novo obdobje, sprejeli boste marsika-
tero odločitev z upanjem na najboljše. Nova pot, ki je pred 
vami in vas je bo sprva strah, vam bo vlila energije in ne bo 
ovire, ki je ne bi mogli preskočiti. Pričakujte dobre novice.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Tja, kjer imate največ možnosti za uspeh, boste usmerili 
vso energijo, za katero se sploh ne zavedate, da jo imate – 
in samo po sebi se bo uredilo, da pridete v ospredje, kjer 
vas opazijo tudi tisti, ki vas do sedaj niso. Petek bo vaš 
dober dan.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Obisk vam bo pustil veliko razmišljanja in kar trajalo bo, 
preden boste prišli do bistva. Občutek negotovosti ne bo 
dolgo trajal, saj ko se boste enkrat zavedali, za kaj gre, se 
ne bo težko odločiti. Prihaja ljubezen.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Pravijo, da kdor sprašuje druge za pot do sebe, kupuje 
vozovnice za vse smeri, razen za pot do sebe. Le vi sami 
ste tisti, ki veste, kaj hočete in kaj je tisto, kar vas v življe-
nju resnično osrečuje. Usoda je v vaših rokah, ne čakajte 
več.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Pred vami se bo odprlo obdobje prostega časa in ne boste 
mogli verjeti, da imate končno čas zase. Zadnje čase so 
bili ljudje preveč odvisni od vas, pa tudi vi ste prevzemali 
vedno več odgovornosti. Pot v tujino vam tokrat ne uide.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Okoli sebe si naredite tišino in bodite malo sami s seboj. S 
tem si boste ustvarili nov pogled in prihodnost se vam bo 
zdela veliko bolj prijetna in svetla. Izogibajte se zunanjih 
vplivov, saj vam to zgolj škoduje. Presenečeni boste.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Na čustvenem področju se boste prav kmalu znašli med 
dvema ognjema. Takemu preobratu boste kar težko sle-
dili. Enkrat nič, drugič preveč. Rešita vas vaša razsodnost 
in modrost. V družbi prijateljev se boste prijetno počutili.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V teh dneh boste na prvo mesto postavili sami sebe. 
Posvetili se boste hobijem in družabnemu življenju. Po 
preteklih napornih dneh si to vsekakor zaslužite. Velike 
misli in spomine vam bo sprožili nekdo, na katerega več-
krat pomislite.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Potrebni ste notranjega miru, zato je dopust več kot dob-
rodošel. Slabe volje boste zaradi financ, a kaj morete, ko 
ste zapravljali, na to niste mislili. Dobre novice pričakujte 
od nekoga, na katerega ste že skoraj pozabili.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Spomnili se boste starih prijateljev in jih tudi poiskali. Prav 
čutili boste potrebo po zabavi in sproščenem smehu. Tako 
sprostitev bi si lahko privoščili večkrat, saj ste preveč obre-
menjeni. Na čustvenem področju pričakujte spremembe.
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Rešitve križanke (geslo, sestavlje-
no iz črk z oštevilčenih polj in vpi-
sano v kupon iz križanke) pošljite 
do srede, 25. julija 2018, na 
Gorenj ski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lahko od
date tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo 
na Bleiweisovi cesti 4.

Emisije CO2: 180−125 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−4,8 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0529−0,0183 g/km. 
Število delcev: 0,00830−0,00117 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Prikazan je model Tiguan R-Line Edition z dodatno 
opremo. Slika je simbolna. *Prihranek je odvisen od izbrane izvedbe.

www.volkswagen.si

Pustite se zapeljati!
Izbirajte med izvedbami Tiguan Trend Edition, 
Tiguan Comfort Edition in Tiguan R-Line 
Edition, ki vas bodo navdušile s svojo bogato 
opremo, in prihranite do 4.500 EUR*.

Tiguan.
Zdaj v novih 
izvedbah 
Edition.

Več informacij o izvedbah Edition 
najdete v našem prodajnem salonu 
Volkswagen ali na www.volkswagen.si.

VWoglasDealer_Tiguan_98x204.indd   1 21/05/2018   11:00

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN, 2. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas
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Rapovski par Cardi B (25) in Offset (26) 
sta postala starša deklici, ki sta ji dala ime 
Kulture Kiari. To je za pevko prvi otrok, 
medtem ko ima raper iz prejšnjih zvez že 
tri. “Norčujejo se iz mene, ker sem četrta 
mamica, ki mu bo dala otroka, toda jaz 

vem, da ne bom imela otroka s slabim očetom,” je dejala 
pred njenim rojstvom. “Ljubim jo, ona je resnična. Želim, 
da nama uspe,” je dodal Offset. Poročila sta se lani. “Bila 
sem brez poročne obleke, brez zaročnega prstana in 
nenaličena,” je povedala Cardi.

Cardi B povila hčerkico

George Clooney (57) je na Sardiniji, kjer 
snema serijo Kavelj 22, imel prometno 
nesrečo. Zadel ga je avto, ki je zavil brez 
vključenih smerokazov. Trk je bil tako 
močan, da je igralca vrglo več kot meter 
v zrak. Ker je nosil zaščitno čelado, ni utr-

pel poškodb glave, temveč le nekaj odrgnin in podplut. To 
je že druga nesreča na motorju za igralca, ki je leta 2007 
v New Jerseyju v nesreči utrpel zlom reber.

George Clooney okreva po nesreči

Johnny Depp (55) se bo moral zagovar-
jati na sodišču, saj je na snemanju serije 
Mesto laži udaril lokalnega upravljavca, 
ker je zahteval, da prekinejo snemanje 
izven uradnih ur. “Kdo si ti, da mi boš 
govoril, kaj lahko delam,” je nanj vpil igra-

lec ter ga, kot pravi, večkrat močno udaril v rebra, bil pa 
naj bi bil tudi vinjen, saj je zaudarjal po alkoholu. Serija bo 
premierno predvajana septembra letos.

Johnny Depp nasilen na snemanju

Igralka Amber Heard (32) in trgo-
vec z umetninami Vito Schnabel 
(31) sta par. Na teniškem turnirju 
v Wimbledonu sta se zaljubljeno 
držala za roke in celo poljubljala. 
Vito, ki je sicer poznan po ljubim-

kanju s slavnimi predstavnicami Hollywooda, se je lani 
po treh letih razšel z manekenko Heidi Klum. Amber je 
bila pred tem v zvezi z milijonarjem, ustanoviteljem Tesle 
Elenom Muskom.

Amber Heard in Vito Schnabel sta par

VRTIMO GLOBUS

S. L., A. B., A. Š. 

Šenčurska kavar-
na in slaščičarna 
Medeni vrt že slad-
kih sedem let s pes-
tro medeno ponud-

bo razvaja svoje goste vseh 
generacij in mnogi se vsako 
leto z veseljem udeležijo tra-
dicionalnega praznovanja 
obletnice. Mlajši obiskovalci 
so tokrat na svoj račun pri-
šli že v popoldanskih urah, 
ko so se zabavali ob ogledu 
igre Zaljubljeni žabec, ki jo 
je uprizorila Otroška dram-
ska sekcija KUD Visoko, čla-
ni ŠD Mulček pa so poskr-
beli za zanimive ustvarjalne 
delavnice. V večernih urah 
so zbrani obiskovalci lahko 

uživali v slastni kulinarični 
ponudbi, se osvežili z bar-
vitimi koktajli in prisluhni-
li živahnemu koncertnemu 
programu. V uvodu je nas-
topil simpatični duo Neža in 
Aleš, nadaljevala pa je legen-
darna zasedba Joške v'n – 
vsi glasbeniki so poskrbeli 
za odlično vzdušje in poziti-
vno energijo na praznovan-
ju, katerega pika na i je bila 
slastna rojstnodnevna tor-
ta. Predvsem pa gre za prije-
tno druženje, kar še naprej 
ostaja glavni namen Mede-
nega vrta, kot je dejal aktiv-
ni David Štrajhar.

Vsi, željni zabave, se ta čas 
lahko odpravijo tudi na kate-
ro številnih gasilskih veselic. 
Minulo soboto je denimo že 
tradicionalno potekala tudi v 

Stražišču pri Kranju. Orga-
nizatorjem iz PGD Stražišče 
je vreme tokrat odlično slu-
žilo. Veselica je pod kostan-
je na Pantah privabila mno-
žico obiskovalcev, ki so se 
zabavali ob zvokih ansambla 
Dor ma cajt iz Selške doline.

V soboto so na krvavški 
Plaži odprli kolesarski spre-
tnostni poligon oziroma t. i. 
skills park, ki je namenjen 
vsem ljubiteljem gorskega 
kolesarjenja, predvsem pa 
začetnikom, da se spoznajo 
z določenimi elementi pro-
ge, ki jih potem lahko sre-
čajo na še eni krvavški pri-
dobitvi: novi gorskokolesar-
ski progi Jezerca, ki povezu-
je zgornji del parka s spod-
njim in s progo Muci tvo-
ri skoraj deset kilometrov 

dolg spust, prav do spodnje 
postaje kabinske žičnice na 
Krvavcu. Nova proga Jezerca 
spada med srednje zahtevne 
proge v kolesarskem parku 
na Krvavcu, dolga je nekaj 
več kot tri kilometre. Odpr-
tja so se med drugimi ude-
ležili tudi graditelj nove pri-
dobitve in idejni vodje parka 
Anže Bizjak, direktor RTC 
Krvavec Janez Janša, nje-
gov namestnik Uroš Zupan 
in Aleš Kalan s Kolesarske 
zveze Slovenije. Na dogodek 
pa je prikolesaril tudi Luka 
Mezgec, a tokrat s širšimi 
gumami, kot jih je vajen obi-
čajno. Skupaj z otroki MTB 
kluba Kranj je prekolesaril 
tako spretnostni poligon kot 
tudi najnovejšo gorskokole-
sarsko pot.

MEDENA SEDMICA
Medeni vrt v Šenčurju je z igrami, glasbo in veselim druženjem vseh generacij praznoval sedemletnico 
delovanja, na krvavški Plaži pa so odprli kolesarski spretnostni poligon.

Simpatični duo Aleš in Neža na medenem praznovanju Sladko sedemletno razvajanje: udarna ekipa Medenega vrta 

Obiskovalci so uživali ob razigranem nastopu zasedbe 
Joške v'n. / Foto: Primož Pičulin

Ansambel Dor ma cajt v družbi predsednika PGD Stražišče 
Tomaža Perdana / Foto: Ana Šubic

Luka Mezgec, ki je na Plažo tokrat prikolesaril z gorskim 
kolesom, in Janez Janša, direktor RTC Krvavec / Foto: A. B.

Gorskokolesarski vodnik Tomaž Poličar, Anže Bizjak in 
Gašper Budkovič, ravno tako del ekipe kolesarskega parka 

Preddvorčanka Anja Križaj je letos že dvanajstič vodila 
Mednarodni folklorni festival v Preddvoru. Je članica 
domačega folklornega društva, a tokrat na festivalu ni 
plesala, ker je na porodniškem dopustu. Zaposlena je 
v vrtcu in pravi, da se vse v njenem življenju vrti okoli 
plesa in otrok. / Foto: Primož Pičulin
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Janez Kavar 

Monošter – V upravi TNP so 
uslišali njihovo prošnjo in iz 
okolice Mojstrane je prišel v 
Porabje koničast kamniti 
blok. Postavili so ga na be-
tonski podstavek in pod tri-
glavski kamen izpisali ime-
na vseh sedmih slovenskih 
vasi v Porabju. »In če že 
imamo kamen s Triglava, 
bi bilo lepo, da se iz Porab-
ja odpravimo slovenskemu 
očaku na obisk,« je pripove-
doval Karči Holec, zagnani 
predsednik Slovenske na-
rodnostne uprave v Andov-
cih. Na dolgi pešpoti na Tri-
glav poleti 2015 so jih spre-
mljali veterani slovenske 
osamosvojitvene vojne. Pri 
zadnjem, najtežjem delu 
poti na vrh pa so jih pospre-
mili vodniki iz Združenja 

vojaških gornikov Slove-
nije, z Alešem Simčičem 
na čelu. Tako se je začelo 

prijateljstvo, ki je z obiskom 
vojaških gornikov v sobo-
to, 30. junija, v Monoštru, 

Števanovcih in Andovcih 
ter podpisom sporazuma o 
prijateljstvu in sodelovanju 

dobilo tudi formalno ob-
liko. Sporazum sta sveča-
no podpisala predsednika 
Karči Holec za Andovčane 
in Slavko Delalut za vojaške 
gornike.

Poln avtobus vojaških gor-
nikov je prispel v Monošter. 
V slovenskem centru Lipa 
jih je pozdravil predsednik 
Zveze Slovencev na Madžar-
skem Jože Hirnök in jim 
kratko predstavil slovensko 
skupnost v Porabju. Živi in 
močni slovenski skupnosti 
navkljub je pristavil: »Ves-
te, ni tako lahko biti Porab-
ski Slovenec. V sedmih va-
seh nas živi še od dva do tri 
tisoč, asimilacija neusmilje-
no deluje.« Na poti iz Mo-
noštra v Andovce so se us-
tavili v graničarskem mu-
zeju v Števanovcih. Edin-
stven in zanimiv muzej spo-
minja na čase, ko je Porabje 
predstavljalo najbolj zahod-
no točko pred železno zave-
so in bilo skoraj neprodušno 
zaprto, življenje prebivalcev 
ob meji pa skrajno težko in 
nenehno nadzorovano. Na 
pročelju nekdanje stražni-
ce sredi vasi so na marmor-
natih ploščah izpisana ime-
na nekaj desetin graničar-
jev, ki so bili ubiti ob poiz-
kusih pobegov mejašev. Ve-
čina jih je padlo v letih po t. 
i. madžarski revoluciji leta 
1956. Sam muzej pa prika-
zuje metode in predmete, ki 

so zagotavljali skoraj nepro-
dušnost mejne črte. Mu-
zej je zanimiva ideja, ki kar 
sama kliče k razmišljanju o 
čem podobnem v Karavan-
kah, Žirovnica, Ljubelj, Je-
zersko na primer, spodobno 
»mejaško« preteklostjo.

V Andovcih je slovenske 
vojaške gornike pozdravil 
generalni konzul RS v Mo-
noštru dr. Boris Jesih. Izre-
kel jim je prisrčno in iskreno 
dobrodošlico: »Porabskih 
Slovencev je malo, a ima-
jo veliko srce. Cel avtobus 
Slovencev iz matične drža-
ve v Porabju pomeni Sloven-
cem tukaj neizmerno veli-
ko. Nadaljujte sklenjeno pri-
jateljstvo, pridite še kdaj!« 
Po pozdravu pa se je dr. Je-
sih izkazal še z okusnim 
slovenskim ričetom, ki ga 
je sam pripravil, Andovčani 
pa z odličnim porabskim go-
lažem in tokajem z bližnjih 
vinorodnih gričev. Zbranim 
so zapeli še ljudski pevci z 
Gornjega Senika, pa godci z 
Goričkega in skupina Zapev 
s Koroške. Oboji so prav za 
to priložnost prišli v porab-
ske Andovce. 

Veselo druženje se je na-
daljevalo v pozno popoldne. 
Vmes pa se je rodilo veliko 
pobud za prijateljevanje in 
nove skupne aktivnosti v 
prihodnje. Že jeseni bodo 
vojaškim gornikom Sloven-
ci iz Porabja vrnili obisk.

Porabskih Slovencev je malo,  
a imajo veliko srce
Vse skupaj se je začelo s Triglavom! Ko so leta 2013 v eni izmed (še) slovenskih vasi, v Andovcih, odprli 
vaški dom, zgrajen tudi s pomočjo kohezijske pomoči EU, so si kleni Porabski Slovenci zaželeli na 
dvorišču novega vaškega središča imeti tudi simbolni kamen s Triglava.

Slovenski vojaški gorniki ob kamnitem bloku izpod Triglava pred vaškim domom  
v Andovcih v Porabju / Foto: Tomaž Pirjevec)
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota 14. 7.
13.40, 17.10, 19.00 NEBOTIČNIK
15.30 UKRADENA PRINCESA, sinhro.
19.45 IZGUBLJENA MED VALOVI
21.30 OCEANOVIH OSEM
20.50 LJUBITI PABLA
15.15 NEVERJETNI 2, sinhro.
13.00, 17.30 JURSKI SVET: PADLO 
KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 14. 7.
18.10, 20.20, 22.25 NEBOTIČNIK
14.20, 19.00 TERMINAL
21.30 COEXISTER

14.50, 17.10, 21.10 ANT-MAN IN OSA
18.50 ANT-MAN IN OSA, 3D
19.30 PRVO OČIŠČENJE
20.00 IZGUBLJENA MED VALOVI
14.15, 16.15 UKRADENA PRINCESA
15.30, 22.00 TI LOVIŠ!
21.00 OCEANOVIH OSEM
14.00, 17.30 NEVERJETNI 2, sinhro.
16.30 NEVERJETNI 2, 3D, sinhro.
16.20 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 13. 7.
20.30 IZGUBLJENA MED VALOVI
Sobota, 14. 7., in nedelja, 15. 7.
18.30 UKRADENA PRINCESA, sinhro.
20.30 IZGUBLJENA MED VALOVI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Janez Kuhar

Cerklje – Že dan prej so člani 
Konjeniškega društva Krva-
vec Cerklje položili venec in 
prižgali sveče k spominske-
mu obeležju v Poženiku, kjer 
je pred trinajstimi leti tragič-
no preminil mladi udeleže-
nec konjenice Davorin Čeh 
iz Spuhlje pri Ptuju. Pred za-
četkom 21. Pohoda krvavške 
konjenice, ki jo je vodil Ja-
nez Glastovec, je pred nogo-
metnim centrom Velesovo 
udeležence pozdravil stotnik 
Darko Kepic in vsem zaželel 
srečno in varno pot. Dvaintri-
deset kilometrov dolga pot je 
udeležence vodila izpred no-
gometnega centra oziroma 
gostinskega lokala Bar Kan-
tina v Velesovem skozi Prap-
rotno Polico do Fazanerije, 
kjer je bil prvi od petih po-
stankov, ter nato naprej skozi 
Cerklje mimo Šmartnega, po 
obronkih gozdov do Viševce 
in Vrhovja do Tunjic v kam-
niški občini, kjer so se okre-
pčali, konji pa spočili. Od tod 
so pot nadaljevali skozi Ko-
mendsko Dobravo v občini 
Komenda do Zaloga ter skozi 
Zgornji Brnik in mimo Faza-
nerije na cilj v Velesovo, kjer 
je bilo v Baru Kantina družab-
no srečanje. Pohvale so orga-
nizatorjem izrekli konjeni-
ki iz Gorenjske, Štajerske, 

Velikih Blok, Novega mesta, 
Šentjerneja, Grosupljega in 
Primorske.

Prvič na Krvavški konjeni-
ci je bila Zala Hrastnik iz Ja-
renine in bila navdušena nad 

urejenostjo krajev in organi-
zacijo pohoda konjenice. Ma-
teja Guzelj od Sv. Barbare pri 
Škofji Loki je bila letos na ko-
njenici že šestič. Vsako leto 
prejaha Slovenijo po dolgem 

in počez, udeležuje pa se 
tudi enodnevnih do tridnev-
nih konjenic po Sloveniji, ve-
liko prejaha sama ali v družbi 
prijateljic. Marjan Ambrožič 
iz Krnice pri Zgornjih Gor-
jah je letos drugič na konje-
nici z vprego, navdušen pa 
je bil nad organizacijo izved-
be. Najmlajši udeleženec le-
tošnje konjenice je bil triletni 
Mark Koščak, Viženčarjev z 
Ambroža pod Krvavcem, ki 
ga je na konjenico pripeljal 
dedi Silvo, najstarejši udele-
ženec pa 87-letni Janez Ka-
lan, po domače Žumrov iz 
Šenčurja. Na poti je odmeva-
la tudi harmonika, vsi udele-
ženci pa so prejeli spominske 
majice konjeniškega društva 
Krvavec Cerklje.

Krvavška konjenica jezdila 
skozi tri občine
Konjeniško društvo Krvavec Cerklje je uspešno organiziralo 21. Pohod krvavške konjenice, ki se je  
je udeležilo 119 konjenikov, med njimi 36 deklet ter 14 kočijažev iz različnih koncev Slovenije. 

Na čelu kolone 14 konjskih vpreg je bil z zapravljivčkom stotnik Darko Kepic.

Konjeniki med potjo pri Cerkljah
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Kranj – »Sredino polfinalno tekmo med Hrvaško in Anglijo 
si je v povprečju ogledalo kar 23,1 odstotka oziroma 435.300 
gledalcev, starih nad štiri leta, kar predstavlja 55 odstotkov 
takratnih gledalcev televizije,« so včeraj sporočili iz službe za 
komuniciranje RTV Slovenija. Tekma med Hrvaško in Anglijo 
je bila do sedaj tudi najbolj gledana tekma letošnjega svetov-
nega prvenstva v nogometu, poleg tega so bili podaljški tekme 
najbolj gledana vsebina na TV Slovenija v letošnjem letu, saj si 
jih je v povprečju ogledalo kar 27,1 odstotka oziroma 511.500 
gledalcev, starih več kot štiri leta, kar predstavlja 66 odstotkov 
takratnih gledalcev televizije. Sicer pa je obe polfinalni tekmi 
svetovnega prvenstva v nogometu na TV SLO 2 v povprečju 
spremljalo 19,2 odstotka oziroma 361.700 gledalcev, starih 
več kot štiri leta, kar predstavlja 49 odstotkov takratnih gledal-
cev televizije. Vsaj minuto letošnjega svetovnega prvenstva v 
nogometu si je na TV SLO 2 do sedaj ogledalo kar 1.481.000 
ali 78,5 odstotka gledalcev, starejših kot štiri leta. Finale med 
Francijo in Hrvaško bo na sporedu v nedeljo ob 17. uri.

Izjemna gledanost tekme med Hrvaško in Anglijo

Bled – V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) v ju-
liju in avgustu pripravljajo organizirana vodenja na Triglav 
iz Krme, Trente ali Bohinja. »Triglav ima za Slovence pose-
ben pomen. Mitološki, zgodovinski in narodnostni. Vzpon v 
spremstvu gorskega vodnika je zagotovilo za varnost in lepo 
doživetje,« poudarjajo v javnem zavodu TNP. Datume in več 
informacij glede organiziranih vodenj je mogoče najti na sple-
tni strani zavoda. 

Na Triglav v družbi vodnika

Igor Kavčič

Krka – Preteklo nedeljo je 
bila v kraju Krka / Gurk na 
avstrijskem Koroškem po-
novno Kranjska nedelja. 
Z njo kraj želi nadaljevati 
večstoletno tradicijo roma-
nja Slovencev, nekoč Kranj-
cev, na grob sv. Heme. Od 
16. stoletja dalje so namreč 
Kranjci običajno drugo ne-
deljo v mesecu juliju poro-
mali na grob sv. Heme, tudi 
sv. Eme, ki je pokopana v 
grobnici bazilike Marijine-
ga vnebovzetja v Krki. Sv. 
Ema je bila tesno povezana 
z našo deželo, slovela je kot 
velika dobrotnica, imela pa 
naj bi tudi zasluge za ohrani-
tev slovenskega jezika v oko-
ljih, kjer je imela kot lastni-
ca posestev velik vpliv. Slo-
venci so jo zato začeli častiti 
kmalu po njeni smrti.

Tradicijo Kranjske nede-
lje, ki je bila prekinjena v 

letu 1938, so na pobudo Kr-
ške župnije že lani, letos pa 
ponovno s svojim sodelova-
njem obeležili člani Kultur-
nega društva Jožeta Papler-
ja in farani iz Besnice. Me-
šani pevski zbor sv. Tilna iz 
Besnice, ki se mu je pridru-
žilo nekaj članov Komorne-
ga pevskega zbora Šutna iz 

Kamnika, je ob spremlja-
vi organista Matjaža Megli-
ča pod vodstvom zborovod-
je Janeza Fabijana prepeval 
med mašo. Ob zaključku 
maše so besniški pevci sku-
paj z orkestrom Pilgerklang, 
ki ga je sestavljalo 17 glas-
benikov s starimi glasbi-
li iz Avstrije, Nemčije in 

Nizozemske, izvedlo še He-
mino pesem. Po maši je pev-
ski zbor izvedel tudi kratek 
koncert ob kripti Hemine-
ga groba. Folklorna skupina 
Ajda iz Besnice pod umetni-
škim vodstvom Maje Teka-
vec pa se je po maši v atriju 
samostana pod lipo predsta-
vila z gorenjskimi plesi.

Kranjska nedelja v Hemini Krki

MePZ sv. Tilna in FS Ajda KD Jožeta Paplerja Besnica so tudi letos gostovali  
v Krki. / Foto: KD Jožeta Paplerja Besnica
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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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZOLA: 14. 7., 18.7.,23.7;  DUGI OTOK: 13. - 20. 8; 3. - 7. 9; 
MEDŽIGORJE Z MANDARINAMI: 5.-7.10.; MANDARINE: 5.-7.10.; 
www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE

Večer na vasi
Selo pri Bledu – Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno 
vabi na tradicionalno folklorno-zabavno prireditev Večer na 
vasi, ki bo danes, v petek, 13. julija, z začetkom ob 19.30 pri 
Skalci.

Druženje pod cvetočim gankom
Kamna Gorica – Pri Sveti Trojici se bo v nedeljo, 15. julija, ob 
17. uri začelo Druženje pod cvetočim gankom s kulturnim 
programom, ki ga bodo oblikovali domačini iz Kamne Gori-
ce in okoliških krajev, in predstavitvijo družabnih iger. 

Medgeneracijska prireditev
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo v pone-
deljek, 16. julija, ob 18. uri začele Miselne igre – različne igre 
in vaje za razvoj in ohranjanje kognitivnih sposobnosti. Ob-

vezne so prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-
-prijava@luniverza.si.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi 2018
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi si v torek, 17. julija, ob 20. 
uri lahko ogledate španski biografski dokumentarec Messi. 
Vstopnine ne bo.

PREDAVANJA

Adijo, blokade, čas je za boljše življenje!
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 17. julija, ob 16. uri na brezplačno pre-
davanje: Adijo, blokade, čas je za boljše življenje! Predaval bo 
Gregor Šikman, Intuitivni zdravilec, atlasolog in učitelj samo-
pomoči, v prostorih Humane, Oldhamska 14, Kranj. Po pre-
davanju bo imel ob 18. uri brezplačne preglede atlasa. 

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 14. julija, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Petdesetnica ob 9. uri ter predavanje 
Božja dela in poti ob 10.30.

RAZSTAVE

Na Štengarjevem skednju
Bohinjska Bela – Na Štengarjevem skednju bo v nedeljo, 15. 
julija, od 14. do 18. ure na ogled tradicionalna umetniška 
razstava, na kateri bodo svoja dela razstavljali: Anja Bun-

derla, Alenka Žolger, Eli Gradnik, Jožica in Ivan Vrečko, Luka 
Zupan, Nada Hodnik in Rowena Božič.

IZLETI

Na Konjščico
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane v torek, 17. julija, na Konjščico. Ob 8. 
uri se bodo pohodniki z osebnimi avtomobili odpeljali iz 
Preddvora do Pokljuke.

Na Vovar
Šenčur – Turistično društvo Šenčur v soboto, 21. julija, orga-
nizira pohodniško-planinski izlet na Vovar nad Kamnikom: 
Kamnik–Nevlje–Oševek–Tučna–Vovar–Gozd–Smrečje–Kriv-
čevo. Skupne zmerne hoje bo od tri do štiri ure. Informacije in 
prijave zbira do četrtka, 19. julija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Špik Hude police
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet Špik 
Hude police (2420 n. m.). Izlet bo v četrtek, 26. julija, odhod s 
posebnima minibusoma bo ob 7. uri izpred Globusa. Planinci 
bodo šli mimo koče Brazza po udobni mulatjeri, hoje bo za 
štiri ure, pohodniki pa se bodo sprehodili s parkirišča po pla-
nini Pecol do koče Brazza in hodili dve uri in pol do tri ure. 
Vrnitev v Kranj je predvidena za ob 18. uri. Prijave z vplačili 
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 23. julija.

V Strunjan
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice ob-
vešča člane, da že sprejema prijave za enodnevni izlet v 
Strunjan in družabno srečanje – piknik. Prijave z vplačilom 
sprejemajo v pisarni društva 17. julija od 10. do 12. in od 
16. do 17. ure. 

Danica Zavrl Žlebir

Kredarica – Po 34 letih je JUB 
s svojimi barvami osvežil Tri-
glavski dom na Kredarici, so 
nam sporočili iz tega podje-
tja, ki je z izvedbo prenove 
celotne fasade in notranjih 

prostorov koče na Kredarici 
začelo minulo soboto in v ne-
deljo zvečer končalo z barva-
njem te naše najvišje planin-
ske postojanke. Ta je bila na-
zadnje generalno obnovljena 
leta 1984. Kljub nekoliko mu-
hastemu vremenu je ekipi 18 

zaposlenih iz JUB-a, v kateri 
so bila tudi tri dekleta in pet 
alpinistov, ki jih je za delo na 
višini angažiral upravljavec 
doma Planinsko društvo Lju-
bljana – Matica, z dvema na-
nosoma barve iz družine JU-
BIN uspelo prebarvati več kot 
700 kvadratnih metrov lese-
nih površin na fasadi koče, 
v notranjosti pa več kot 600 
kvadratnih metrov zidnih po-
vršin, kar vključuje 16 sob in 
vse hodnike, vhod, jedilnico 
in recepcijo.

Oskrbnik doma Herman 
Uranič je rezultatov barvi-
te prenove neizmerno ve-
sel, vrednost projekta pa po 
ocenah znaša okoli 20 tisoč 
evrov. »JUB, ki je najstarejši 
proizvajalec zidnih barv v Slo-
veniji, je doslej poskrbel za 
barvito prenovo številnih jav-
nih objektov, kot so bolnišni-
ce, porodnišnice, šole in vrtci, 
svojo družbeno odgovornost 
pa skladno s svojo dolgoletno 
tradicijo izkazuje tudi s pod-
poro številnim drugim pro-
jektom, ki jih v javno dobro 
izvajajo raznolika društva, 
nevladne organizacije ali sku-
pine posameznikov. Letos je 
pobuda za prenovo Trigla-
vskega doma na Kredarici, ki 
s svojimi kapacitetami nudi 
zavetje 300 obiskovalcem, 
prišla prav iz vrst zaposlenih, 
ljubiteljev gora, pohodništva 
in planinarjenja, ki pogos-
to obiskujejo tudi to našo 
najvišjo planinsko kočo,« 

pojasnjujejo v družbi JUB. 
»Čeprav je delo na višini 2515 
metrov izjemno zahtevno in 
vključuje precej organizacij-
skih priprav in natančno logi-
stiko, je bila odločitev sprejeta 
v aprilu. Za kočo na Kredari-
ci smo do konca junija v akci-
ji 'Z JUBINI na vrh Slovenije' 
skupaj s svojimi kupci zago-
tovili potrebne količine barv. 
Pri delu so prostovoljci pora-
bili tudi več kot 1500 metrov 
zaščitnih trakov, različnega 
orodja ter čopičev, ki sta jih 
za projekt prispevali podjetji 
Z&Z ter Žima.«

Pobarvali so Triglavski dom
Minuli konec tedna je podjetje JUB poskrbelo, da je Triglavski dom na Kredarici dobil lepšo fasado in notranje prostore.

Alpinističen pristop k barvanju / Foto: Arhiv JUB

Pri delu je sodelovalo 23 prostovoljcev, 18 zaposlenih iz družbe 
JUB in pet alpinistov iz PD Ljubljana Matica / Foto: Arhiv JUB 

Ekipe zaposlenih iz družbe JUB, ki je delo končala v dveh dneh, pri barvanju ni zmotilo niti 
muhasto vreme /Foto: Arhiv JUB 

Prebarvali so tudi notranje prostore Triglavskega  
doma. / Foto: Anže Petkovšek



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

MANJŠE opremljeno stanovanje na 
Kokrici, tel.: 041/673-732 18002214

HIŠE
KUPIM

V KRANJU kupim manjšo hišo z vrtom, 
lahko tudi polovico, tel.: 031/449-
093 18002206

POSESTI
PRODAM

MANJŠO, komunalno opremljeno par-
celo z brunarico, Bela - Bašelj, tel.: 
041/673-732 
 18002213

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku z go-
spodarskim poslopjem na parceli, tel.: 
040/204-184 18002141
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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.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

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

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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9 789612 034481
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

ZAZIDLJIVO parcelo, komunalno 
opremljeno, 693 m2, na Blejski Dobra-
vi, tel.: 051/391-806 18002216

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Focus C-max, letnik 2006, 
motor 1.6, bencin, zelo ugodno, tel.: 
068/177-277 18002182

PEUGEOT 106 1.1, let. 2000, ben-
cin, reg. do 6/19, 420 EUR in R Me-
gan 1.9 DTI karavan, let. 2002, tel.: 
040/285-748 
 18002179

VW Golf IV 1.4, bencin, letnik 2000, 
tel.: 041/209-325 18002193

DRUGA VOZILA
PRODAM

KAMP prikolico Adria 310 TL, z balda-
hinom in opremo, lepo ohranjena, tel.: 
041/672-014 18002173

KUPIM

KOMBI od letnika 2002, lahko je slab-
še ohranjen, tel.: 031/255-452  
 18002225

MOTORNA KOLESA
PRODAM

PONY ekspres puch, letnik 1975, ob-
novljen v celoti, cena 350 EUR, tel.: 
041/686-813 18002192

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s. p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 18002130

VOZILO – poškodovano ali v okvari, 
od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, To-
mislav Josipovič, s.p., Drulovka 23a, 
Kranj, tel.: 031/629-504 18002131

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STAR čevljarski šivalni stroj Singer, tel.: 
040/301-538  
 18002184

ŽAGA + rezkar Linvincibile SCM, 
možna menjava za kombinirko, tel.: 
031/316-548 18002210

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HLOD od hruške in 5 m3 okroglih 
mešanih drv ter opažne deske, tel.: 
041/233-150 18002229

OREHOVE in hrastove deske dimen-
zije 30 mm in 50 mm, tel.: 040/539-
023  
 18002180

SUHE smrekove plohe in colarice, tel.: 
031/475-042  
 18002230

STAVBNO  
POHIŠTVO
PODARIM

6 NOTRANJIH vrat, mahagonij, dobro 
ohranjena, tel.: 031/309-851 18002203

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

KAD, bela, 170 x 70, emajlirana, s 
podstavkom, tel.: 040/206-259 
 18002183

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18002127

MEŠANA drva, metrska ali razžagana, 
tel.: 031/668-473 18002172

SUHA borovčeva, bukova in mešana 
drva, tel.: 031/826-621 18002187

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

LEPO ohranjeno sedežno garnituro s 
posteljo, tel.: 041/942-054 18002176

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

KLIMATSKO napravo CH-S12FTXE 
(wi-fi)-ng, novo, še v embalaži, cena 
360 EUR, tel.: 040/293-470 
 18002185

OSTALO
KUPIM

BLAZINO za posteljo, 190 x 130 cm, 
tel.: 04/57-21-605 18002217

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno, in rotacijsko kosilnico 
Sip 165, tel.: 040/739-512 18002227

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ROLERJI, št. 39, cena po dogovoru, 
tel.: 040/232-490 18002220

ADIDAS perforn, nove, št. 43, cena po 
dogovoru, tel.: 040/232-490 18002221

TURIZEM
ODDAM

APARTMA za 2 osebi + 1, na otoku 
Pag - Metajna, tel.: 00385/917-301-
720 18002195

LEP apartma v Umagu – Murine, z 
lastnim parkiriščem, po ugodni ceni, 
tel.: 041/887-285 18002219

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18002129

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

KRANJ – prodajam 7 Raff-ovih knjig 
formata A4, s trdo spiralno vezjo, tel.: 
041/995-813 18002218

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKE kavbojke, nove, velikost 34, 5 
EUR, tel.: 040/232-490 18002222

PO ugodni ceni prodam lovska oblačila 
št. 52 in druga, tel.: 04/25-03-259, 
051/415-568 18002181

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loškem glasu 
26. 6. 2018, je bil Javni zavod Ratitovec iz Železnikov, ki petim 
nagrajencem za rešitev križanke poklanja brezplačno vstopnico 
za bazen in savno v bazenu v Železnikih. Nagrajenci so: Simon 
Kuhar, Duplje; Uroš Ropret, Šenčur; Frančiška Šmid, Selca; Slava 
Ažman, Kranj; Jože Nastran, Škofja Loka. Nagrajenci prejmejo 
nagrade na Bazenu Železniki. Hvala za sodelovanje in čestitke!

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke, objavljene v časopisu Go-
renjski glas v petek, 15. 6. 2018, z geslom Skočimo v bazen, so: 1. 
nagrado: enodnevno družinsko vstopnico prejme Marija Petrič iz 
Kranja; 2. nagrado: poldnevno družinsko vstopnico prejme Janez 
Bozovičar iz Kranja; 3. nagrado: dve enodnevni vstopnici prejme 
Nina Prosenjak iz Šenčurja. Nagrajencem iskreno čestitamo.  

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

Otroci nas 
potrebujejo
Otroci nas 

potrebujejo

Zbiramo šolske potrebščine za 12.000 otrok v stiski.
BREZPLAČNA OBJAVA
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Rezultati 55. kroga – 11. julija 2018
3, 9, 11, 14, 25, 28, 34 in 16

Loto PLUS: 1, 4, 5, 23, 25, 28, 38 in 10
Lotko: 3 8 1 6 8 0

Sklad 56. kroga za Sedmico: 3.350.000 EUR
Sklad 56. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 56. kroga za Lotka: 640.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

V 81. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ata, stari ata,  
tast in brat

Jožef Rihtaršič
po domače Koreniškov ata z Dunaja v Bukovščici

Ob boleči izgubi našega ata se iskreno zahvaljujemo vsem sose
dom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste z nami delili ža
lost in bolečino, nam izrekli sožalje in mu poklonili sveče, cvetje 
in molitve. Hvala duhovnikoma g. Damjanu Proštu in g. prelatu 
Antonu Slabetu za lepo opravljen pogreb ter pevcem cerkvenega 
pevskega zbora iz Bukovščice in g. Francetu Tušku za lepo petje. 
Zahvaljujemo se vsem čebelarjem za poslednje slovo in spremstvo 
s prapori ter predsedniku Čebelarskega društva Selška dolina g. 
Janezu Thalerju za poslovilni govor. Hvala zdravstvenemu ose
bju na Hematološkem oddelku UKC Ljubljana in pogrebni služ
bi Navček. Iskrena zahvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Bukovščica, julij 2018

Samo to še opravim, 
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil

Alojz Perne 
z Glavarjeve ceste 21 v Komendi

Ob boleči, nepričakovani izgubi našega moža, očeta, deda, ta
sta in brata se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje. Zahvala vsem sosedom, ki ste nam 
bili v težkih trenutkih v oporo. Hvala za podarjeno cvetje, sve
če in svete maše. Zahvala gospodu župniku Petru Steletu za lep 
pogrebni obred in sveto mašo. Hvala pogrebni službi Jerič, pev
cem in trobentaču. Hvala ge. Ireni in ge. Nataši Markič za vso 
pomoč. Zahvaljujemo se vsem, ki ste našega ata v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem in vsakemu pose
bej iskrena hvala, ohranite ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

Srce nam žalost je ranila,
ker te več med nami ni.
Čeprav te zemlja je pokrila,
duh tvoj z nami še živi.

ZAHVALA

V 94. letu je v prag večnosti odšel ata, stari ata, stric, boter in tast

Andrej Kepic
iz Dvorij

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in znan
cem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, molitve in sv. maše. Zahva
ljujemo se g. župniku Jerneju Marenku in g. Marku Košniku za 
somaševanje. Hvala domu SUZ Taber Šmartno za oskrbo, pevcem 
in pritrkovalcem ter pogrebniku Jeriču. Hvaležni smo vsem, ki ste 
našega ata v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njegovi
Dvorje, Utik, junij 2018 

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA
 

V 91. letu starosti nas je zapustila draga žena, mama, stara mama 
in prababica

Marija Novak 
iz Hrastja pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli 
sožalje, poklonili cvetje in sveče ter jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala tudi DSO Taber za vso pomoč in nego ter g. župniku 
Mlakarju za pogrebni obred in mašo. 

Žalujoči vsi, ki smo jo imeli radi
Hrastje, julij 2018

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež Trend line, do 35 
kg, cena 20 EUR, tel.: 04/23-11-158, 
031/497-547 18002215

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

2 MENAŽNI posodi in ženske plenice 
velikost M, tel.: 040/854-721 18002224

ŽIVALI IN  
RASTLINE
IŠČEM

MLADEGA kužka manjše rasti, s kratko 
dlako, tel.: 04/23-10-160, 051/514-
739 18002228

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

AGROIZBIRA Prosen Čirče – velika 
prodajna akcija za olja, filtre, akumu-
latorje Topla, z brezplačno montažo 
in 3-letno garancijo. Agroizbira Kranj, 
d.o.o., Smledniška cesta 17, 4000 
Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18001990

GOZDARSKI vitel Tajfun 5 T, malo rab-
ljen, in voziček za bruženje gater. žag, 
tel.: 04/59-45-146, 041/912-435  
 18002190

IZKLOPALNIK za krompir, enovrstni, in 
pajek Sip, tel.: 041/865-675 18002226

SILOKOMBAJN Mengele MB 220, 
tel.: 041/356-157 18002177

TROSILEC hlevskega gnojila Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901 
 18002231

V AGROIZBIRI Prosen v Čirčah dobi-
te ugodno rezervne dele za program 
Sip, BCS, ter vse za košnjo. Agroizbira 
Kranj, d.o.o., Smledniška cesta 17, 
4000 Kranj, tel.: 04/23-24-802 
 18001991

KUPIM

TRAKTOR, lahko je tudi v kompletu s 
pripadajočimi priključki ali brez, tel.: 
041/872-029 18002204

PRIDELKI
PRODAM

AJDO, sorte čebelica, okolica Cerkelj, 
tel.: 040/559-799 18002191

AJDO, gorenjsko, kvalitetno. Kmetija 
Matijovc, Jeglič, Podbrezje 192, tel.: 
041/538-583 18002211

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

ČESEN in čebulo, tel.: 040/190-509  
 18002186

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustav-
ke, dnevno sveže nabrane, ugodno 
prodajamo. Kmetija PRINC, Hudo 1, 
pri Kovorju, Tržič, tel.: 041/747-623 
 18002171

JEDILNI krompir belarosa in maris-
bard, tel.: 041/971-508 18002159

SEME enoletne trave in ajdo, tel.: 
040/355-865 18002223

SILAŽNE bale – mrva, tel.: 040/415-
704 18002175

STROČJI fižol, česen, rdečo peso, 
krompir – marisbard, kifelčar, možna 
dostava, tel.: 031/311-855 18002202

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 18002205

VSAK dan sveče nabrane kumarice za 
vlaganje, tel.: 040/804-336 18002189

KUPIM

PŠENIČNO slamo, okolica Cerkelj, 
tel.: 031/828-955 18002174

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO telico in kravo, tel.: 041/585-
986 18002201

ČISTOKRVNE burske koze, tel.: 
040/145-910 18002207

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

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

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

SIMENTALKO po 1. teletu, vajeno roč-
ne molže, tel.: 030/604-027 18002199

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
zelo lepa, tel.: 041/996-782 18002197

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega do 200 kg, 
in mulčar za uničevanje krompirjeve 
cime, tel.: 031/604-918 18002232

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18002132

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 18002198

OSTALO
PRODAM

JEČMEN in ječmenovo slamo v balah, 
tel.: 04/23-16-333 18002178

SILAŽNE bale, tel.: 041/216-135  
 18002194

UTEŽI za Zetorja; starine iz stare 
kmečke hiše, skrinje, postelje, omare, 
šivalni stroj, tel.: 031/316-548 18002209

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit 
kategorije C. Prijave na 041/698-385, 
g. Boštjan Bertoncelj ali na bostjan.
bertoncelj@agromobil.si.  Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur 18002136

NUDIMO delo v terenski prodaji medi-
cinskega pripomočka pri vnaprej dogo-
vorjenih strankah. DB 7 design, društvo 
umetnosti, kulture in zdravja, Goričane 
32, Medvode, tel.: 041/323-973  
 18002200

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

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki, 
markize, www.asteriks.net 18002128

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

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

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 18002094

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18002126

V SPOMIN 

Draga moja mami, naša majka

Mara Radojičić
15. 7. 2015–15. 7. 2018

Včeraj je danes in danes je jutri. A trenutek, da bi Te lahko vsaj še enkrat objela, je večen. 
Tako zelo Te pogrešam ... in nisem edina.

Hči Dobrila z Remzom, vnuk Dejan z Barbaro ter Žanom in Borom

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

RAZNO
PRODAM

GUME, 185/60 R14, po 5 EUR; nov 
elek. pekač za kruh, 10 EUR in  us-
njeno jakno št. 58-60, 10 EUR, tel.: 
040/791-315 18002208

PODARIM

CVETLIČNE lonce in razglednice, tel.: 
040/705-145 18002188

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, ra-
čunalnike, klimatske naprave, pipe, 
železo, odpeljem brezplačno, tel.: 
070/385-956 
 18002064

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Zala Šink, Škofja Loka:

»Moja pričakovanja so bila 
nižja od rezultatov, zato sem 
zelo zadovoljna. Najzahtev-
nejša se mi je zdela mate-
matika, saj mi ne leži preveč, 
bolj se najdem v družboslov-
nih predmetih.«

Simon Štilec, Naklo:

»Opravil sem poklicno ma-
turo, zdaj pa še peti predmet 
pri splošni maturi, anglešči-
no. Študij bom nadaljeval na 
biotehniški fakulteti, kjer ni 
omejitve vpisa, zato me re-
zultat ne skrbi.«

Luka Perko, Zg. Bela:

»Malo me je skrbela le slo-
venščina, glede na rezultate 
tudi upravičeno. Sicer pa 
sem z rezultatom zadovo-
ljen, pri nekaterih predmetih 
je bilo celo boljše, kot sem 
pričakoval.«

Jože Gašperlin, Luže:

»Pri opravljanju mednarodne 
mature sem se trudil biti čim 
bolj sproščen. Obenem iz-
brana univerza v Londonu ni 
postavila zelo zahtevnih po-
gojev in tudi zato nisem bil 
pod prevelikim pritiskom.«

Mateja Rant

Maturanti so v sredo izvedeli 
za rezultate spomladanskega 
roka letošnje splošne matu-
re, ki jo je uspešno opravilo 
94 odstotkov kandidatov. 
Nekaj dijakov nam je zaupa-
lo, kakšna pričakovanja so 
imeli v zvezi z maturo in kako 
so zadovoljni z doseženim.
Foto: Tina Dokl

Matura  
»pod streho«

Tinkara Strel, Žiri:

»Pravzaprav niti nisem vede-
la, kaj pričakovati, saj se nam 
še nikoli prej ni bilo treba v 
tako kratkem času toliko na-
učiti. A je bilo v redu, najbrž 
imam tudi dovolj točk za vpis 
na izbrani študij.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Marjana Ahačič

Radovljica – Mestni mu-
zej Radovljica je nedavno 
s sklopom prireditev zak-
ljučil projekt diStory, Digi-
talne zgodbe malih zgodo-
vinskih mest, v okviru ka-
terega so si Muzeji radovlji-
ške občine (MRO) kot no-
silni partner skupaj s Ško-
fjo Loko ter Topolo (Srbija) 
in Fermom (Italija) ter v so-
delovanju z različnimi stro-
kami in institucijami priza-
devali za uvajanje digitalnih 
pristopov na področje dediš-
čine ob aktivnem vključeva-
nju občinstva.

»Po dveh letih učenja o 
novih pristopih in sodob-
nih tehnologijah, sodelova-
nja med partnerji, z lokal-
no skupnostjo in različni-
mi ustanovami, iskanju naj-
boljših rešitev za predstavi-
tev zbranih zgodb in spomi-
nov smo se od projekta diS-
tory uradno poslovili na Lin-
hartovem trgu pred cerkvijo 
v Radovljici. Kratek kultur-
ni program je uokviril glav-
ni dogodek, in sicer kratke 
videopredstavitve digital-
nih zgodb partnerjev sode-
lujočih mest,« je povedala 
koordinatorica projekta Jer-
neja Jelovčan Koselj. Dan za 

tem je bila v Baročni dvora-
ni Radovljiške graščine še 
uradna predstavitev mobil-
ne aplikacije digitalnega vo-
denja po Radovljici. Pred-
stavljeni so mestni jarek, 
hiša Linhartovega otroštva, 
spomenik Josipini Hoče-
var, meščanske hiše, Lectar, 
Radovljiška graščina, pran-
ger in Malijeva hiša, cer-
kev sv. Petra, župnišče in 
razgledna točka. 

»Pregledna in preprosta 
aplikacija polega napisane-
ga besedila, avdiogovorca in 
slikovnega materiala ponu-
ja še virtualne 3D-spominke 
in številne poučne naloge,« 
so povedali v muzeju. Obi-
skovalci so si lahko ogleda-
li tudi računalniško simula-
cijo kolesarjenja po Logarski 
dolini, ki so jo pripravili di-
jaki EGSŠ Radovljica, in ne-
kaj videoposnetkov poteka 

aktivnosti projekta. »Pro-
jekt se je končal, končni iz-
kupiček je nadvse bogat: ve-
liko spominov, zgodb, opa-
žanj, mobilna aplikacija in 
spletna platforma diStory, 
priročnik o izvajanju tovr-
stnih projektov … in najpo-
membnejše: stiki, ki so nas-
tali s sodelovanjem in bodo 
v prihodnje lahko ustvarili 
nove zgodbe,« so zadovoljni 
v muzeju.

Zgodbe, povedane na sodoben način
Pred kratkim so v Muzejih radovljiške občine pripravili sklop prireditev ob zaključku dvoletnega 
mednarodnega projekta, v okviru katerega papirnate informacijske brošure počasi nadomeščajo z 
interaktivnim vodenjem prek aplikacij.

Stare zgodbe, prikazane na sodoben način

Danes bo sprva pretežno oblačno, več sonca bo sredi dneva 
in popoldne. Nastajale bodo plohe in nevihte. Jutri bo zjutraj 
po nižinah megla. Jutri in v nedeljo bo delno jasno s spremen-
ljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj 
krajevnih ploh ali neviht.

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

Samo Lesjak

Tržič – Citre so bile že v 19. 
stoletju na Slovenskem zelo 
priljubljen ljudski inštru-
ment. Skoraj ni bilo sloven-
ske družine, v kateri ne bi 
imeli vsaj enega citrarja. Go-
stujočo razstavo, ki predsta-
vlja del bogate zbirke zaseb-
nega zbiralca in odličnega po-
znavalca citer Borisa Andre-
ja Mlakarja, je pripravil Mu-
zej Velenje, njen soavtor pa 
je poleg Mlakarja tudi kustos 
Blaž Verbič iz tamkajšnjega 

muzeja. Na ogled je tako več 
kot šestdeset citer, citrarsko 
notno gradivo, strune in dru-
gi s citrami povezani predme-
ti. Razstava prikazuje zgodo-
vinski razvoj citer, igranje na 
različnih oblikah in predsta-
vlja številne posameznike, 
tudi tržiške citrarje, ki so vpli-
vali na razvoj ter populariza-
cijo tega ljudskega strunske-
ga glasbila. Razstavo, ki bo na 
ogled do 24. avgusta, je odprl 
župan Borut Sajovic, kultur-
ni program pa je obogatil ci-
trar Dejan Praprotnik.

Razstava o citrah  
v Tržiču
V tržiški Galeriji Atrij je v poletnih mesecih na 
ogled zanimiva gostujoča razstava Muzeja Velenje 
o zgodovini citer. 

Odprtje razstave o citrah je v Galerijo Atrij privabilo mnogo 
obiskovalcev. / Foto: arhiv razstave (Blaž Verbič)

Bled – Letošnja, 23. izvedba Festivala Bled se danes zvečer 
ob 20.30 v cerkvi sv. Martina nadaljuje s koncertom bratov 
Jávorkai, violinistom Sandorjem in violončelistom Adamom. 
V nedeljo bo v Festivalni dvorani nastopila še slovenska fusion 
skupina Moonlight Sky, ki jo sestavljajo vrhunski glasbeniki 
Miha Petric, Janez Moder, Žiga Kožar in Jan Sever, ki so med 
drugim tudi skladatelji in aranžerji. Naslednji dan 16. julija, pa 
se na Festival Bled z nastopom v cerkvi sv. Martina že tradici-
onalno vrača zasedba čelistov Cello attacca, tokrat z glasbo z 
naslovom South American Getaway. Ansambel vodi vodilna 
slovenska violončelistka Karmen Pečar. Za zaključek bo 17. 
julija na sporedu še muzikal Sneguljčica, katerega avtorica je 
Alenka Gotar, v njem pa nastopajo učenci njene pevske šole. 
Vsi večeri bodo na sporedu ob 20.30.

Na večere glasbe Festivala Bled


