
GORENJSKA

Spomin na slovensko 
uporništvo 
Člani združenj borcev za vrednote 
NOB, veteranov vojne za Sloveni
jo in slovenskih častnikov so v so
boto pripravili 33. spominski po
hod na Triglav, ki se ga je udeleži
lo skoraj štiristo pohodnikov. 

5

ŠPORT

Čestitke in torta  
za Tino 
Plavalki kranjskega Triglava Tini 
Čelik so ob novi medalji na mla
dinskem evropskem prvenstvu ob 
domačem bazenu pripravili prisr
čen sprejem, Tina pa je obljubila, 
da se bo pogumno spopadla tudi 
s člansko konkurenco. 

9

KRONIKA

Helikopter sedemkrat 
poletel z Brnika 
Helikopterska ekipa za reševanje v 
gorah je minulo soboto kar se
demkrat posredovala na Gorenj
skem, v soboto so poleg tega izva
jali tudi preventivne aktivnosti.

12

ZANIMIVOSTI

»Gomazeča« razstava 
na Bledu 
Na Bledu si je do konca avgusta 
mogoče ogledati razstavo največ
jih ptičjih pajkov in škorpijonov na 
svetu, razstavljene so tudi različne 
vrste črnih vdov in strupenih strig. 

22

VREME

Danes zjutraj se bo zja-
snilo. Sredi dneva in po-
poldne bo nastalo nekaj 
ploh. Jutri in v četrtek bo 
prevladovalo sončno vreme. 

10/26 °C
jutri: večinoma sončno
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Simon Šubic

Ljubljana – Gorenjska regi-
ja je z dopolnitvijo Dogovo-
ra za razvoj Gorenjske ra-
zvojne regije, ki sta ga v pe-
tek podpisala minister za go-
spodarski razvoj in tehnolo-
gijo Zdravko Počivalšek in 
predsednik Razvojnega sve-
ta Gorenjske regije Stanislav 
Bobnar, dobila podporo še 
dodatnim 21 prednostnim 
projektom v skupni vredno-
sti 46 milijonov evrov. Gre 
za projekt Podjetno nad iz-
zive, ki poteka po vsej državi, 
komunalno opremljanje po-
slovnih con v občinah Jese-
nice, Naklo in Žiri, gradnjo 

kolesarske povezave Bled–
Bohinjska Bistrica in več ko-
lesarskih povezav lokalnih 
središč s svojim zaledjem 
(Železniki, Naklo, Radovlji-
ca, Škofja Loka), gradnjo ka-
nalizacije v občinah Jeseni-
ce, Tržič, Radovljica, Škofja 
Loka, Železniki in Gorje ter 
več projektov na področju 
oskrbe z vodo v občinah Cer-
klje (t. i. krvavški vodovod), 
Gorenja vas - Poljane, Naklo, 
Preddvor in Škofja Loka. V 
skladu s podpisanim dogo-
vorom bodo ministrstva za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo, za infrastrukturo 
ter za okolje in prostor za iz-
vedbo potrjenih projektov 

prispevala 23,6 milijona 
evrov iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Ko-
hezijskega sklada, preosta-
la sredstva pa bodo zagotovi-
le občine in drugi viri. Mini-
ster Počivalšek je ob tej prilo-
žnosti poudaril, da je dogo-
vor za razvoj regij, za kar bo 
država v finančni perspek-
tivi 2014–2020 namenila 
skupaj 522 milijonov evrov, 
zahteval ogromno predho-
dnih usklajevanj med posa-
meznimi ministrstvi, med 
regijami in tudi na ravni 
posameznih regij. »Pot, da 
smo prišli do te točke, je bila 
trnova,« je dejal.

Gorenjski dodatna razvojna sredstva 
V petek podpisali dodatek k dogovoru za razvoj gorenjske regije o 21 
regijskih projektih, ki jih bodo s 23,6 milijona evrov podprla tri ministrstva.

Minister Zdravko Počivalšek, predsednik Razvojnega sveta Gorenjske regije Stanislav 
Bobnar in direktor BSC Kranj Rok Šimenc (od desne proti levi) v petek niso skrivali 
zadovoljstva nad sklenitvijo dodatka k dogovoru za razvoj gorenjske regije. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Simon Šubic

Bled – Med nevihto, ki je v so-
boto okoli 15. ure zajela Bled, 
je strela udarila v kostanj, 
pod katerim je zavetje poi-
skalo okoli dvajset ljudi. Stre-
la je hudo poškodovala štiri-
desetletno žensko, ki je v zad-
njem mesecu nosečnosti, in 
njeno šestletno hčerko. Obe 
so takoj začeli oživljati, nato 
pa so ju s helikopterjem pre-
peljali v ljubljanski klinični 
center. V jeseniško bolnišni-
co so takoj po dogodku reše-
valci odpeljali še eno osebo. 
S Policijske uprave Kranj so 
včeraj sporočili, da je strela 
poškodovala tri osebe. 

Poveljnik Prostovoljnega 
gasilskega društva Bled Boš-
tjan Pernuš o poteku inter-
vencije ni želel podrobne-
je govoriti. Povedal je, da se 
je v soboto okoli 15. ure nad 
Bledom razbesnela nevihta, 
zato se je skupina ljudi zate-
kla pod drevo pri vstopni toč-
ki za pletne v bližini penzi-
ona Mlino. V drevo je kma-
lu zatem udarila strela in 
poškodovala več ljudi, zato 
se je del operativne enote ta-
koj odpravil njim v pomoč. 
Drugi del blejskih gasilcev 
je sicer skoraj istočasno za-
radi požara posredoval na 
Ribnem. 

Strela poškodovala 
tri osebe
V udaru strele na obali Blejskega jezera sta se hudo 
poškodovali štiridesetletna nosečnica in njena hči. 

Mateja Rant, Marjana 
Ahačič, Andraž Sodja

Bled, Bohinj, Kranjska Gora – 
Čeprav so poletni dnevi pre-
cej kisli, to očitno ni odvrni-
lo turistov, ki obiskujejo go-
renjske turistične kraje. Če-
prav se je vrhunec turistič-
ne sezone šele dobro začel 
in je prvo polovico julija za-
znamovalo svetovno nogo-
metno prvenstvo, so lahko 
na Bledu s prvimi podatki 
o prenočitvah zelo zadovolj-
ni. V prvih petih mesecih le-
tošnjega leta so namreč na-
šteli večje število nočitev 
kot v enakem obdobju lani, 
z zadovoljstvom ugotavlja-
jo v Turizmu Bled. Letos so 
do konca maja tako na Ble-
du ustvarili dobrih 403 tisoč 

nočitev, medtem ko jih je 
bilo v enakem obdobju lani 
389 tisoč. »To pomeni, da 
so zmogljivosti, ki jih Bled 
nudi, bolj ali manj zapolnje-
ne,« so poudarili v Turizmu 

Bled. Med gosti prevladujejo 
Italijani, ki so ustvarili sko-
raj 25 tisoč nočitev, sledijo 
Britanci z nekaj več kot 23 
tisoč nočitvami, na tretjem 
mestu so gosti iz Združenih 

držav Amerike, ki so ustvari-
li več kot 21 tisoč nočitev. Sle-
dijo Nemci z dobrimi dvajset 
tisoč nočitvami, Južni Korej-
ci so ustvarili 18.500 nočitev, 
Hrvati in Madžari pa dobrih 
16 tisoč. Na Bledu so v pov-
prečju ostali nekaj več kot 
dve noči.

V Kranjski Gori skoraj 
polno zasedeni

Podobno dolgo, torej pov-
prečno dva dni, ostanejo 
tudi turisti, ki to poletje po-
čitnikujejo v Kranjski Gori. 
Kapacitete v destinaciji so 
trenutno zasedene 88-od-
stotno, je povedala Elizabeta 
Skumavc iz Turizma Kranj-
ska Gora. 

Turistični kraji so polni
V gorenjskih turističnih krajih so sredi poletne sezone zadovoljni z obiskom.

Klub kislemu vremenu so turistični kraji na Gorenjskem 
dobro obiskani. / Foto: Andraž Sodja 44. stran 412. stran
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Knjigo prejme IVANKA FAJFAR iz Sorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Se želite poleti smejati z naravno bleščečim 
nasmehom?

Z aktiviranim ogljem Karbonoir ste le korak oddaljeni od sa-
mozavestnega in naravno belega nasmeha. Popolno darilo 
za vse generacije – mladi ga obožujejo, ker jim je uporaba 
»kul« in prinese odlične rezultate, starejšim pa je všeč, da si 
lahko z njim pomladijo svoj nasmeh. Najbolj opazno razliko 
občutijo kadilci in ljubitelji kave ter čaja. Absorpcijska moč 
oglja odstranjuje zobne obloge in bakterije ter zmanjšuje 
nastajanje zobnega kamna, zato bodo vaši zobje občutno 
bolj gladki. Hitro pohitite po svojega! Naročite ga lahko na:  
www.karbonoir.si ali 041 507 560. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo oglje Karbonoir. 
Nagradno vprašanje: Katera sestavina v izdelku Karbonoir po-
skrbi za bleščeč nasmeh? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do srede, 25. julija 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Aleš Senožetnik

Kranj – Skupna zadolženost 
slovenskih občin je bila lani 
za 2,2 milijona evrov nižja 
kot v letu 2016 in je znaša-
la 841,6 milijona evrov. Od 
tega so bile občine zadolže-
ne za 708,6 milijona evrov, 
njihove pravne osebe pa še 
za dodatnih 133 milijonov 
evrov. 

Lani je ministrstvo za fi-
nance sicer 66 občinam iz-
dalo 78 soglasij k zadolžit-
vi. Občine so se zadolževa-
le predvsem za investicije, 
predvidene v lanskem letu, 
14 občin pa je kredit potre-
bovalo za upravljanje dolga 
proračuna. Z odobritvijo mi-
nistrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo pa se je 
dodatno zadolžilo 132 ob-
čin, večinoma za sofinanci-
ranje investicij v lokalno jav-
no infrastrukturo in investi-
cij posebnega pomena, ki so 

uvrščene v načrte razvojnih 
programov proračunov.

Med 25 občinami s pod-
ročja širše Gorenjske je z 
nekaj več kot 25,5 milijona 
evrov dolga najbolj zadol-
žena Mestna občina Kranj, 
z 11 milijoni sledi Škofja 
Loka, na tretjem mestu pa 
je Komenda, ki je imela ko-
nec lanskega leta še 7,2 mi-
lijona evrov dolga. Sledi-
jo Domžale, Jesenice, Med-
vode, Radovljica, Bled, Ka-
mnik in Tržič, ki izkazujejo 
od 6,5 do tri milijone dolga. 
Občine Preddvor, Železni-
ki, Naklo, Gorenja vas - Po-
ljane, Bohinj, Vodice, Žirov-
nica in Žiri pa so zadolžene 
od dva in 1,8 milijona evrov. 
Med petimi občinami, ki ko-
nec lanskega leta niso imele 
kreditov, so Gorje, Jezersko, 
Kranjska Gora, Mengeš, 
Šenčur, Trzin in Cerklje.

Glede na število prebi-
valcev še vedno najbolj 

zadolžena občina v gorenjski 
regiji (in druga v državi) os-
taja Občina Komenda, ki pa 
v zadnjih letih dolg uspešno 
sanira. Vsak občan Komen-
de je zadolžen za 1.186 evrov. 
Sledita občina Preddvor s 
574 in Škofja Loka s 518 evri 
dolga na prebivalca. Več kot 
štiristo evrov dolga na prebi-
valca imata še Občina Bled in 
MO Kranj, Naklo, Medvode, 

Železniki, Jesenice, Radov-
ljica in Tržič pa izkazujejo 
med tristo in dvesto evri dol-
ga na prebivalca. 

Vseh 25 obravnavanih go-
renjskih občin je imelo sla-
bih 83 milijonov evrov dol-
ga, vsak prebivalec Gorenj-
ske pa je bil v povprečju za-
dolžen za 217 evrov, kar je 
291 evrov manj kot na ravni 
celotne države. 

Občine že tretjič manj 
zadolžene
Skupna zadolženost slovenskih občin se zmanjšuje že tretje leto zapored. Povprečni skupni dolg na 
prebivalca je lani znašal 408 evrov.

Zaradi velikih infrastrukturnih projektov so se na novo 
zadolžile občine, ki doslej niso imele dolga /Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predsednik držav-
nega zbora Matej Tonin 
je razpisal lokalne volitve, 
sedme po vrsti v samostoj-
ni Sloveniji, ki bodo v vseh 
212 slovenskih občinah po-
tekale v nedeljo, 18. novem-
bra. Volivke in volivci bomo 
takrat izbirali župane in čla-
ne občinskih svetov, v neka-
terih občinah pa tudi svete 
krajevnih in vaških skup-
nosti. Drugi krog volitev žu-
panov, če ti ne bodo izvolje-
ni v prvem krogu, bo 2. de-
cembra. 

Volilna opravila bodo za-
čela teči takoj po poletnih 
počitnicah, 3. septembra. 
Državna volilna komisi-
ja (DVK) je že pripravila in 
izdala obrazce za izrekanje 

podpore potencialnim kan-
didatom za občinske svet-
nike in župane. Obrazce si-
cer že lahko izpolnjujejo, 
na upravnih enotah pa jih 
bo mogoče overiti po 3. sep-
tembru. Že zdaj pa je mogo-
če zbirati tudi soglasja h kan-
didaturam. Je mogoče, da bi 
bile hkrati z lokalnimi volit-
vami tudi predčasne volitve 
v državni zbor, če nikomur 
v prvem, drugem ali tretjem 
krogu ne bo uspelo sestavi-
ti vlade? Kot je pojasnil To-
nin, bi se v tem primeru par-
lament razpustil v drugi tre-
tjini avgusta, predčasne voli-
tve je treba izvesti v 60 dneh, 
torej bi bile lahko najprej v 
drugi tretjini oktobra, prib-
ližno mesec dni pred lokal-
nimi. Obojih hkrati tako ne 
bi bilo mogoče izvesti.  

Tonin razpisal 
lokalne volitve
Lokalne volitve bodo v nedeljo, 18. novembra, je 
oznanil predsednik državnega zbora Matej Tonin. 

Občina
Skupni dolg  

na dan  
31. 12. 2017               

Dolg na  
prebivalca 

2017

KOMENDA 7.265.214 1.186

PREDDVOR 2.015.238 574

ŠKOFJA LOKA 11.885.947 518

BLED 3.973.550 489

KRANJ 25.534.873 456

NAKLO 1.585.068 294

MEDVODE 4.506.936 280

ŽELEZNIKI 1.888.017 274

JESENICE 4.777.641 229

RADOVLJICA 4.270.521 226

TRŽIČ 3.135.669 208

DOMŽALE 6.525.756 184

BOHINJ 614.539 117

VODICE 537.848 112

KAMNIK 3.232.386 110

GORENJA VAS - POLJANE 829.996 108

ŽIROVNICA 185.006 41

ŽIRI 179.286 36

GORJE 0 0

JEZERSKO 0 0

KRANJSKA GORA 0 0

MENGEŠ 0 0

ŠENČUR 0 0

TRZIN 0 0

CERKLJE NA GORENJSKEM 0 0

Opomba: Skupni dolg občin je seštevek dolga občin in dolga njihovih 
pravnih oseb (v tabeli v evrih). Vir: Ministrstvo za finance RS

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Potem ko je minu-
li četrtek predsednik države 
sprejel prvaka SDS Janeza 
Janšo in mu za odgovor, ali 
bo sprejel mandat za sesta-
vo nove vlade dal čas še do 
tega četrtka, so se nadaljeva-
li pogovori o morebitni vlad-
ni koaliciji levosredinskih 

strank okoli Marjana Šarca. 
Konec tedna so se predsedni-
ki LMŠ, SD, SMC, NSi, De-
SUS in SAB v Kamniku na 
enajsturnih pogajanjih pod 
vodstvom predsednika LMŠ 
Marjana Šarca usklajevali o 
vsebini koalicijske pogod-
be. Veliko prednostnih pod-
ročij je morebitni koalicijski 
šestorček že uskladil, včeraj 

pa so se delovne skupine teh 
strank pogovarjale še o osta-
lih odprtih vprašanjih. 

Omenjenih šest strank še 
vedno ne da dovolj glasov, da 
bi lahko sestavili vlado. Po-
govarjajo se še z NSi, ven-
dar ta stranka s predlogom 
koalicijske pogodbe ni bila 
zadovoljna. Izvršilni odbor 
NSi je pogajalcem dal teden 

dni časa, da pripravi jasnej-
ši in sprejemljivejši predlog. 
O njem so včeraj v NSi znova 
razpravljali. Ali bodo vstopili 
v koalicijo strank okoli Mar-
jana Šarca ali pa sklenili par-
tnerstvo s stranko SDS, rela-
tivno zmagovalko junijskih 
parlamentarnih volitev, pa 
bodo v NSi odločali na inter-
nem referendumu.   

Pogovore s strankami je 
za sestavo morebitne koali-
cije načrtoval tudi Janez Jan-
ša, ki je prejšnji teden vse po-
vabil k pogovorom. Pozneje 
je povabilo preklical, saj ve-
čina strank zavrača sodelo-
vanje z njim. 

Potekajo pogovori o koaliciji 
Relativni zmagovalec volitev Janez Janša mora do četrtka predsedniku države 
Borutu Pahorju sporočiti, ali bo sprejel mandat za sestavo nove vlade. 

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. junija 2018, prejme 
konopljine kapljice Be Hempy Vilma Beguš z Bohinjske Bele.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 29. junija 2018, prejmeta 
ekološke medicinske gobe InLife Aleš Dornig iz Žirovnice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. julija 2018, prejmeta po 
eno vstopnico za koncert Dina Merlina Danica Juvan iz Škofje 
Loke in Kristina Mlinar iz Kranja. Nagrajencem čestitamo!
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Že vrsto let velja, da je 
nogomet najpomemb-
nejša med postranskimi 

stvarmi na svetu. Nekateri so 
temu dodali, da to ni zgolj no-
gomet, ampak imajo tako vlo-
go skoraj vsi športi, zlasti tisti, 
ki so popularni v večjem delu 
sveta, in tisti, ki jih spremljajo 
množice navijačev. Polemike 
o vlogi športa, zlasti nogome-
ta, se stopnjujejo ob velikih 
športnih dogodkih – in tudi ob 
pravkar minulem svetovnem 
nogometnem prvenstvu v Ru-
siji je bilo tako. 

Ne ravno nogometni nav-
dušenci, predvsem tisti, ki so 
jih opazovali, kako so pozabi-
li na vsakdanje delo in skrbi, 
se znova niso mogli načuditi, 
kaj je tako privlačnega, da se 
ob podenju za žogo (skorajda) 
ustavi svet. 

Dejstvo je, da je nogomet 
igra, ki jo pozna tako rekoč 
ves svet. Za prve nogometne 
korake ni potrebno dosti več 
kot žoga ali vsaj nekaj okrogle-
ga. Sporazumevanje ob žogi 
je preprosto in že najmlajše je 
moč hitro naučiti bistvo, ki se 
imenuje zadetek. 

Seveda si večina nogome-
ta danes ne predstavlja tako 
preprosto. Veliko člankov, knjig, 
seminarjev in še česa je bilo v 
zgodovini – in je še vedno – 
namenjenih nogometni igri. 
Tehnika, taktika, psihološka 
priprava in vse drugo so nogo-
met ponesli skoraj do znanosti. 
V nogometu se vrtijo vsote de-
narja, ki si ga večina komaj zna 

predstavljati. Mnogi so nad 
tem šokirani, tudi in predvsem 
zaradi teh vsot slavne nogo-
metaše obožujejo skorajda kot 
bogove. Znane so zgodbe o deč-
kih, ki so iz skromnih razmer 
postali svetovne zvezde. Mor-
da zaradi njihovih nogome-
tnih vragolij, še večkrat zaradi 
medijskega trušča, ki ravno v 
primeru nogometa (tudi zara-
di denarja) še posebno doni.

Ali nogomet narode združu-
je ali razdvaja, bi težko ugoto-
vili. Jasno pa je, da se nekateri 
z uspehi svoje ekipe znajo po-
vezati in praznovati, kot je to 
v primeru Hrvaške, prav tako 
pa znajo žalovati, kot se je le-
tos zgodilo v primeru Nemčije, 
kjer sem na poti ob začetku 
tega meseca videla nemške za-
stave spuščene na pol droga.

Minulo nedeljo so se nogo-
metne strasti umirile. Ne še 
povsem, saj so včeraj Francozi 
slavili sredi Pariza, Hrvatje, 
pa so se zbrali v Zagrebu in 
svoje ognjene nogometaše sla-
vili z malce kislimi nasmehi in 
tolažbo, da je srebrna medalja 
najboljša uvrstitev, kar so jo 
kdaj dosegli. Po nogometni ev-
foriji bodo namreč jutri znova 
postavljeni na realna tla. Kot 
je v enem od intervjujev dejal 
legendarni hrvaški trener, je 
šport povezal Hrvate in jim vlil 
optimizma. Celo tistim, ki dan 
za dnem po smetnjakih iščejo 
hrano za preživetje. In v tem 
je moč ter hkrati nemoč najpo-
membnejše med postranskimi 
stvarmi na svetu.

Moč nogometne igre

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

»Na Gorenjskem smo za-
dovoljni, da bomo lahko s 
temi projekti dosegli cilje, ki 
smo si jih zadali že pri spre-
jemanju regionalnega ra-
zvojnega programa. Gre na-
mreč za boljše pogoje za ra-
zvoj gospodarstva, zlasti tu-
rizma, gre tudi za izboljša-
nje pogojev za življenje in 
delo Gorenjk in Gorenjcev. 
Tako bomo lahko sledili vi-
ziji iz razvojnega programa 
za perspektivo 2014–2020, 
ki smo jo ubesedili v stavku 

Gorenjska – tu želim žive-
ti, delati in se igrati,« je bil 
zadovoljen Bobnar. »Pred 
nami je še ogromno dela, 
zlasti znotraj regije, ko bo 
treba te projekte realizirati v 
vsebinskem smislu, v pred-
videnih finančnih okvirih in 
v rokih, ki so strogo določe-
ni,« je ob tem posvaril. 

Prve projekte bodo zače-
li izvajati v prihodnjem letu, 
je napovedal Rok Šimenc, 
direktor Regionalne razvoj-
ne agencije Gorenjske, BSC 
Kranj, ki je bila zadolže-
na za vodenja dialoga med 

občinami. »To je bila kar zah-
tevna naloga, saj ima vsak žu-
pan v interesu razvoj svoje 
občine. Kljub temu smo naš-
li skupni imenovalec, pove-
zali smo več kot 80 odstotkov 
občin na našem območju,« 
je strnil trnovo polletno pot 
do izbora prednostnih pro-
jektov gorenjske regije. »Po 
dveh letih se je regionaliza-
cija spet vrnila, ko smo okto-
bra lani podpisovali prvi do-
govor, je ni bilo toliko čutiti,« 
je še dejal Šimenc in pouda-
ril: »Smo na dobri poti, prip-
ravili smo tiste projekte, za 

katere Gorenjci mislimo, da 
so najbolj potrebni.«

Prvi dogovor za razvoj go-
renjske regije je bil podpisan 
že oktobra lani, z njim pa so 
bili odobreni štirje razvojni 
projekti v vrednosti 28 mili-
jonov evrov, ki jih bo država 
sofinancirala z 11,2 milijona 
evrov. Gre za projekte nada-
ljevanja izgradnje kanaliza-
cije na območju Kranja (Gor-
ki 2), izgradnjo kolesarske 
povezave Jesenice–Lesce–
Bled, bivalne enote za starej-
še v Naklem in nadaljevanje 
regijske štipendijske sheme.

Gorenjski dodatna razvojna sredstva
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Jesenice – Začenja se obno-
va Ruardove graščine na Sta-
ri Savi na Jesenicah. Skoraj 
petsto let staro stavbo, eno 
najstarejših na Jesenicah, 
je že leta 1998 močno poš-
kodoval potres, potem pa se 
je predlani zrušil še del stro-
pa. Občina Jesenice je zato 
lani pridobila celotno pro-
jektno dokumentacijo za ob-
novo, zapletlo pa se je z izbi-
ro izvajalca del. Po pritožbi 
bo zdaj dela izvajalo podje-
tje Kolektor Koling iz Idrije, 
celovita prenova naj bi sta-
la 2,2 milijona evrov, zaklju-
čena pa mora biti do 1. fe-
bruarja 2020. Prek ministr-
stva za infrastrukturo je Ob-
čini Jesenice uspelo dobiti 
150 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev, upajo pa, da jim bo 
uspelo pridobiti še dodatna 
sredstva sofinanciranja.

V stavbi ima prostore upra-
va Gornjesavskega muzeja 
Jesenice, urejen pa je tudi že-
lezarski muzej. S selitvijo so 
že začeli, uprava se mora do 
1. avgusta preseliti v Kosovo 
graščino, medtem ko v teh 
dneh zaključujejo s selitvijo 
muzejskih zbirk v začasne 
prostore, ki jih je zagotovila 

občina. Kot je povedal Aljaž 
Pogačnik iz muzeja, so doslej 
preselili že okrog devetdeset 
odstotkov vseh predmetov, 
projekt selitve pa je izjemno 
zahteven. Na pomoč so jim 
z dvigalom priskočili celo je-
seniški gasilci, nekateri mu-
zejski kosi namreč tehtajo 
tudi več kot pol tone. Pri se-
litvi pomagajo tudi zaposleni 
javnega komunalnega pod-
jetja JEKO, zaposleni z Ob-
čine Jesenice z županom in 

podžupanoma, nepogrešlji-
va pa je tudi pomoč študen-
tov, je povedal Pogačnik.

Po podatkih dr. Marka 
Mugerlija iz muzeja je dru-
žina Bucelleni graščino pos-
tavila leta 1538, v letih od 
1766 do 1871 pa je bila stav-
ba v rokah družine Ruard. 
Zadnji lastnik je bil Viktor 
Ruard, ki je stavbo leta 1871 
prodal Kranjski industrijski 
družbi, sam pa ohranil Blej-
ski grad (zaradi zadolženos-
ti je moral prodati tudi grad 
in obubožan je umrl na Du-
naju). Kranjska industrijska 
družba je v graščini najprej 
imela šolo, v njej so pouče-
vali nemščino, kasneje pa so 
v njej naselili delavce, sprva 
inženirje Kranjske indu-
strijske družbe. Po letu 1945 
so v graščini stanovanja do-
bili tudi delavci Železarne 

Jesenice. Po letu 1958 pa so 
se vsi stanovalci iz graščine 
izselili in prostore v stavbi je 
dobil jeseniški muzej. 

Obnova Ruardove grašči-
ne bo letos eden največjih 
občinskih projektov. Obči-
na Jesenice sicer že vrsto let 
obnavlja muzejsko območje 
Stara Sava, tako so leta 2005 
zaključili obnovo Kasarne, 
kjer je prostore dobila Glas-
bena šola Jesenice, zatem 
so tudi s pomočjo evropskih 
sredstev prenovili trg pred 
Kasarno in trg pred Ruar-
dovo graščino. Leta 2009 
je bilo obnovljeno nekdanje 
skladišče oglja Kolpern, dve 
leti zatem še trg pred njim. 
Občina Jesenice je doslej ob-
novila tudi streho na cerkvi, 
celovita prenova cerkve jo 
še čaka, in sanirala zidove 
Plavža in Pudlovke.

Obnova Ruardove graščine
V teh dneh poteka zahteven projekt selitve muzejskih zbirk, na pomoč so z dvigalom priskočili celo 
jeseniški gasilci. Obnovljena graščina naj bi vrata spet odprla leta 2020.

Ruardova graščina na Stari Savi: postavila jo je družina Bucelleni leta 1538 in je ena 
najstarejših stavb na Jesenicah. / Foto: Gorazd Kavčič

Selitev muzejskih depojev je zahteven logistični zalogaj, 
pomagajo gasilci, zaposleni na Občini Jesenice in v podjetju 
JEKO, študenti ... / Foto: Katja Žvan, fototeka GMJ

Občina Jesenice si prizadeva za razglasitev Stare 
Save za kulturni spomenik državnega pomena, kar 
bi ji omogočilo kandidiranje za državna sredstva. 
Strokovne podlage za razglasitev so pripravljene, a 
odlok o razglasitvi naj bi sprejela šele nova vlada.
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Begunje – Na enem najtežjih 
tekmovanj za gasilce na sve-
tu Firefighter Combat Chal-
lenge – FCC, ki je bilo konec 
tedna v Jihlavi na Češkem, 
so bili spet najboljši prav be-
gunjski gasilci. Trije člani 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Begunje – Domen 
Pavlič, Lucija Grubar in Pa-
trik Štefelin – so na tekmova-
nju ponovno dosegli vrhun-
ske uvrstitve. 

Domen Pavlič je bil prvi v 
absolutni konkurenci, prav 
tako je bil prvi v dvojicah s 
Patrikom Štefelinom in me-
šanih dvojicah z Lucijo Gru-
bar, obenem pa še drugi z 
ekipo, ki so jo sestavljali še 

Patrik Štefelin, Sebastjan 
Vovko in David Prezelj. Lu-
cija Grubar je poleg prvega 
mesta v dvojicah in mešanih 
dvojicah dosegla še zmago v 
absolutni ženski konkuren-
ci. Z uspehi jima sledi Patrik 
Štefelin, ki je bil v svoji sta-
rostni kategoriji najboljši, v 
absolutni konkurenci je do-
segel tretje mesto, v meša-
nih dvojicah pa drugo mes-
to. Težo rezultatom daje tudi 
dejstvo, da se teh tekmovanj 
v veliki meri udeležujejo le 
poklicni gasilci, za katerimi 
pa naši prostovoljni gasil-
ci prav nič ne zaostajajo oz. 
jim predstavljajo konkuren-
co. Prvaki iz Begunj oktobra 
odhajajo na svetovno prven-
stvo v ameriški Sacramento.

Gasilci iz Begunj spet 
najboljši

Patrik Štefelin, Domen Pavlič in Lucija Grubar

V prvih petih mesecih le-
tošnjega leta sicer v primer-
javi z lani beležijo povečan 
obisk gostov; lani so ustva-
rili 231.936 nočitev, letos do 
konca maja pa 286.255 no-
čitev. Med tujci je bilo naj-
več Hrvatov, sledijo Italija-
ni, Srbi, Nemci in Britanci.

Nekaj težav turističnim 
delavcem in obiskovalcem 
seveda povzroča promet, 
predvsem zaradi slabše pre-
točnosti cest, ki jih obnav-
ljajo. Največ zastojev je tako 
v Gozdu - Martuljku. »Tre-
nutno so težava tudi zapo-
re predora Karavanke, kar 
ustvarja dodaten pritisk na 
Zgornjesavsko dolino,« je 
še povedala Elizabeta Sku-
mavc in dodala, da letos za-
radi bolje urejenega parkir-
nega režima sama Kranj-
ska Gora ni več tako zelo 
obremenjena z mirujočim 

prometom, kot je bila v pre-
teklih letih.

Gostov tudi v Radovljici 
več kot lani

V Radovljici so v prvi po-
lovici letošnjega leta našteli 
31.860 gostov, ki so ustvarili 
56.970 nočitev, kar kaže, da 
je bila predsezona boljša kot 
lani: število gostov se je po-
večalo za 11 odstotkov, števi-
lo nočitev pa za sedem. »To 
nas veseli, saj vse promocij-
ske aktivnosti namenoma 
usmerjamo na čas pred se-
zono in po njej,« je poveda-
la Nataša Mikelj, direktori-
ca zavoda Turizem in kultu-
ra Radovljica. Kot pravi, za-
četek julija ni presegel lan-
skih rezultatov, predvsem 
zaradi zelo slabega vreme-
na in svetovnega prvenstva 
v nogometu. Turistični de-
lavci zato upajo na lepo je-
sen in podaljšek sezone.

Se je pa na destinaciji v 
primerjavi z lanskim letom 
zelo povečalo število regi-
striranih ponudnikov nasta-
nitvenih kapacitet, je še po-
udarila Mikljeva. Lani jih je 
bilo tako registriranih 95, le-
tos pa jih je trenutno na se-
znamu že 127, kar pomeni 
kar 34-odstotno povečanje.

Kljub deževnemu poletju 
rušijo rekorde

Kljub lanski že tako re-
kordni turistični sezoni, se 
rast turizma v Bohinju sla-
bemu vremenu na začetku 
poletja navkljub nadaljuje v 
nove rekorde. Kot je pove-
dal direktor Turizma Bohinj 
Klemen Langus, so v prvi po-
lovici letošnjega leta zabele-
žili dobrih 25 odstotkov ras-
ti števila gostov, ob tem viso-
ka ostaja tudi doba bivanja, 
ki v Bohinju znaša v pov-
prečju 2,7 dneva. Še vedno 

glavnino gostov predstavlja-
jo slovenski turisti s 34,5 od-
stotka, sledijo jim Nemci, 
Madžari, Britanci, Hrvatje, 
Nizozemci, Čehi, Poljaki in 
Italijani. Rast turizma v Bo-
hinju pa se kaže tudi na dru-
gih področjih, na primer pri 
prometu s turistično ladjico, 
ki je narasel za 16 odstotkov, 
obisku soteske Mostnice, ki 
beleži kar 66-odstotno rast, 
in pri prodaji kartice Gost 
Bohinja, ki je letos zabele-
žila 38-odstotno rast. Kot je 
še dodal Langus, je trenutno 
vreme svojevrsten balzam 
za Bohinj, saj kljub manjše-
mu številu dnevnih obisko-
valcev beležijo okoli 85-od-
stotno zasedenost kapaci-
tet: »Bohinj je poln, ampak 
ne daje občutka prezasede-
nosti, gneče, kar je tisto, kar 
želimo ponuditi gostom. Z 
rastjo pa smo praktično do-
segli mejo, julija ne bomo 
operirali s tako visokimi šte-
vili, a prihajamo v mesece, 
ko tudi prostora nimamo 
več, kar je izjemnega pome-
na, če hočemo zadržati kva-
liteto turizma.«

Turistični kraji so polni
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Kranjska Gora – Slovenske 
železnice v teh dneh zače-
njajo z obnovo svojega po-
čitniškega doma v Kranjski 
Gori. »Slovenske železnice 
skladno z letnim načrtom 
obnavljamo počitniške eno-
te, ki so namenjene pred-
vsem aktivnim železničar-
jem in železniškim upoko-
jencem. Železničarski dom 
v Kranjski Gori je nujno po-
treben obnove. Ta bo prispe-
vala k večji prepoznavnosti 
Slovenskih železnic in pri-
pomogla k izboljšanju po-
nudbe kraja samega,« je po-
jasnila Tea Šavor iz Sloven-
skih železnic.

Obnova se bo začela pred-
vidoma julija, trajala pa bo 
do konca leta. Vrednost del 
po sistemu »ključ v roke« se 
giblje okoli milijona evrov, 
je še povedala.

Nekdanji počitniški dom 
za otroke in mladino v sa-
mem središču Kranjske 
Gore je bil zadnji dve leti za-
prt in je klavrno propadal – 
turističnemu biseru v sra-
moto in skrb, saj je stavba, 
odkar je dom zaprt, pred-
vsem ponoči postala zbira-
lišče za ljudi, ki se tam dru-
žijo, popivajo, zganjajo hrup 

in za seboj puščajo smeti, 
vedo povedati domačini.

Še pred slabim desetle-
tjem so imeli lastniki z ze-
mljiščem, na katerem stoji 
počitniški dom, veliko več-
je načrte. V sodelovanju s 
Termami Olimia naj bi tako 
v središču Kranjske Gore 
na 5.500 kvadratnih metrih 
stal center dobrega počutja 
z bazeni, savnami in preno-
čitvenimi kapacitetami. Pro-
jekt je podpirala tudi lokalna 
skupnost, kjer obžalujejo, 

da se težko pričakovana na-
ložba, vredna od deset do 14 
milijonov evrov, ni uresniči-
la, saj si že vsaj desetletje pri-
zadevajo, da bi turistično po-
nudbo popestrili tudi z ob-
širnimi bazenskimi progra-
mi, s katerimi bi tudi zunaj 
sezone privabili več obisko-
valcev.

Sicer pa so med Občino 
Kranjska Gora in Slovenski-
mi železnicami v zadnjem 
času potekali tudi pogovori 
o parkirišču za avtodome, ki 

bi ga uredili v sklopu kom-
pleksa počitniškega doma, 
a projekt, kot pravijo na Slo-
venskih železnicah, trenu-
tno ni izvedljiv. »Če bodo 
spremenjena prostorska 
določila oziroma občinski 
podrobni prostorski načrt 
Občine Kranjska Gora omo-
gočali takšno rabo, se bomo 
v okvirih razpoložljivih fi-
nančnih sredstev odločili za 
nadaljevanje omenjene ob-
nove,« je v zvezi s tem poja-
snila Tea Šavor.

Namesto term vendarle 
obnovljen počitniški dom
Slovenske železnice namenjajo milijon evrov za obnovo Železničarskega doma, nekdanjega 
počitniškega doma za otroke in mladino v središču Kranjske Gore. Obnova bo po načrtih zaključena 
do konca leta. 

Nekdanji počitniški dom za otroke in mladino v središču Kranjske Gore je bil zadnji dve leti 
zaprt, zdaj ga bo lastnik, to so Slovenske železnice, do konca leta temeljito obnovil.

Marjana Ahačič

Lesce – Občina Radovljica in 
Krajevna skupnost Lesce sta 
z izbranim izvajalcem Go-
renjsko gradbeno družbo 
prejšnji teden podpisali po-
godbo o ureditvi pešpoti ob 
cesti Hlebce–Lesce. Pešpot 
od odcepa za letališče do na-
selja Hlebce bo urejena kot 
začasna, in sicer do izved-
be celovite rekonstrukci-
je ceste Lesce–Hlebce–Be-
gunje v skladu s sprejetim 
občinskim prostorskim na-
črtom. Pešpot bo zgrajena 

v poletnih mesecih. Zaradi 
del bodo občasno izvedene 
polovične zapore ceste. Dela 
bodo končana do začetka no-
vega šolskega leta, tako da bo 
na tem odseku zagotovlje-
na tudi varna šolska pot za 
učence, ki obiskujejo Osnov-
no šolo F. S. Finžgarja Lesce, 
so sporočili z radovljiške ob-
činske uprave. Pogodbena 
vrednost del znaša 79 tisoč 
evrov. Občina Radovljica bo 
financirala gradbena dela do 
izvedbe končnega sloja as-
falta, zaključno asfaltiranje 
pa Krajevna skupnost Lesce.

Med počitnicami bodo 
uredili pešpot

Pešpot od odcepa za letališče do Hlebc bo urejena kot 
začasna, dela bodo končana do začetka šolskega leta.
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Delovno mesto: računovodja (m/ž)
Z okvirnim začetkom v septembru nudimo delo izkušeni, urejeni 
in prijazni osebi z računovodskimi ter administrativnimi znanji  
za potrebe manjšega izvoznega visokotehnološkega podjetja.  
Hkrati se pričakuje reprezentativno obnašanje in urejenost, primerno 
za sprejem domačih in tujih gostov.

Delovne obveznosti
· celotna računovodska dela za tehnološko izvozno podjetje;
· poznavanje računovodskih izkazov v angleščini;
· najrazličnejša administrativna dela;
· temeljna kadrovska dela;
· izvedba uvoznih in izvoznih postopkov;
· sprejem strank in poslovnih partnerjev;
· skrb za pisarniške potrebščine;
· skrb za poslovne prostore;
· druga dela po potrebi.

Znanja in izkušnje
·  zmožnost samostojnega vodenja računovodstva za 

tehnološko izvozno podjetje;
· vsaj 5 let primerljivih delovnih izkušenj;
· tekoče znanje angleškega jezika;
· natančnost, urejenost, pozitivnost, nasmeh in prijaznost.

Oblika sodelovanja:
· zaposlitev za 6-urni delovnik;
· 4-mesečno poskusno delo.

Prijave z življenjepisom sprejemamo na e-naslov office@nevron.si.

Inspired by Innovations
IPTV Hospitality Solutions
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Mateja Rant

Rudno polje – Pohod so prip-
ravili v spomin na tri parti-
zanske patrulje, ki so ob 
osvoboditvi Beograda leta 
1944 na vrhu Triglava izo-
besile slovensko zastavo, 
obenem pa s tem ohranjajo 
tudi spomin na leto 1991, ko 
je ob osamosvojitvi Sloveni-
je na Triglavu znova zapla-
polala slovenska trobojni-
ca. »Partizani z rdečo zvez-
do so nam priborili, kar ima-
mo danes,« je poudarila 

predsednica organizacijske-
ga odbora pohoda Danije-
la Mandeljc in dodala, da so 
nas na teh temeljih veterani 
vojne za Slovenijo popeljali v 
samostojno državo. 

»Triglav je najbolj spošto-
van simbol slovenstva in 
pomemben kulturni sim-
bol, obenem pa simbol 
naše vere v prihodnost,« je 
na slovesnosti na Rudnem 
polju po prihodu pohodni-
kov s Triglava poudaril slav-
nostni govornik, predse-
dnik Zveze veteranov vojne 

za Slovenijo Ladislav Lipič. 
Izobešanje slovenske zasta-
ve na vrhu Triglava ob dveh 
pomembnih prelomnicah 
v slovenski zgodovini je po 
njegovem najmočnejši spo-
min na uporništvo sloven-
skega naroda, izkazanega v 
uporu proti fašizmu in na-
cizmu, ter spomin na odlo-
čitev, da želimo živeti v sa-
mostojni državi. »S tem 
so pokazali na neverjet-
no moč tega malega naro-
da.« Spomnil je tudi, da le-
tos mineva sedemdeset let 

od ustanovitve Zveze zdru-
ženj borcev za vrednote na-
rodnoosvobodilnega boja 
Slovenije in petdeset let 
od ustanovitve Teritorial-
ne obrambe Slovenije, ki je 
po njegovih besedah pred-
stavljala zametek slovenske 
vojske in je pomagala izbo-
jevati sklepno zmago za sa-
mostojno Slovenijo. »Da-
nes nekateri zanikajo nje-
no vlogo v novejši sloven-
ski zgodovini, a čeprav tega 
ne obešamo na velik zvon, 
imamo vso pravico, da po-
vemo, da smo bili med ak-
tivnimi oblikovalci tega zgo-
dovinskega obdobja.« Veči-
na pravih osamosvojiteljev 

in braniteljev Slovenije, je 
še dodal Lipič, je prisegala 
in še danes prisega na boljšo 
državo, v kateri imajo poleg 
vladavine prava pomembno 
mesto tudi resnica in poš-
ten odnos do preteklosti ter 
izogibanje egoističnemu in 
celo lažnemu prisvajanju 
zaslug. »Teritorialci se nis-
mo borili ne za Demos ne 
za katerokoli drugo stran-
ko, ampak za svojo domo-
vino in narod,« je poudaril 
Lipič in požel bučen aplavz. 
Veteranske in domoljubne 
organizacije, je še nadalje-
val, pa danes skupaj opozar-
jajo na ponovno nevarnost 
vzpona nacizma.

V svojem govoru se je do-
taknil tudi aktualnih po-
litičnih dogodkov v zve-
zi s sestavljanjem koalici-
je. »Voditeljem strank in 
tudi predsedniku republi-
ke sporočamo, da je njiho-
vo početje omalovaževanje 
narodove pameti,« je de-
jal in dodal, da je predstav-
nikom strank pomembno 
samo, kako priti do čim več-
jega deleža oblasti, manj pa 
jih skrbi blagostanje naro-
da. Govor je sklenil z bese-
dami, da bi si morali pri-
zadevati za strpno družbo, 
v kateri ima splošni inte-
res prednost pred interesi 
strankarskih voditeljev.

Spomin na slovensko uporništvo
Člani združenj borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo in slovenskih častnikov so v soboto pripravili 33. spominski pohod na Triglav, 
ki se ga je udeležilo skoraj štiristo pohodnikov.

Slavnostni govornik 
Ladislav Lipič / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnosti sta se udeležila tudi še živeča člana patrulj, ki 
so se leta 1944 povzpele na Triglav, Angelca Vidic - Vlasta 
in Bogomir Tavčar - Svarun. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Triglav se je letos odpravilo skoraj štiristo pohodnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Spodnje Duplje – Pretekli 
petek za 50-letnega Robija 
Markiča iz Spodnjih Dupelj 
ni bil običajen dan. Na vrtu 
dupljanske graščine, pred 
številnimi sorodniki in pri-
jatelji, ga je čakalo veliko roj-
stnodnevno presenečenje: 
predstavitev knjige njego-
vih pesmi z naslovom Spe-
snil sem življenje. Robi je bil 
prepričan, da bodo njegove 
pesmi ta večer samo brali, o 
tem, da bodo izšle v knjigi in 
bo te knjige tudi sam podpi-
soval, pa še sanjal ni. Za ta 
dogodek, ki je do solz ganil 
številne obiskovalce, so po-
sebej zaslužni Robijev brat 
Jernej in njegova soproga 
Silvana, njuni prijatelji, še 
posebej Eva Remškar in Ka-
tja Rozman, ter seveda do-
mači, od mame Dese in oče-
ta Janka, ki je bil v petek star 
73 let, do stricev, bratrancev 
in drugih sorodnikov. Robija 

je tako v petek doletela čast, 
da je skupaj s partnerico An-
drejo, s katero od leta 2011 
živita v bivalni enoti v Škofji 
Loki, in staršema na častnem 
mestu poslušal svoje pesmi, 
ki so jih brali njegovi doma-
či. Erazem in Voranc Markič 
sta Robiju zaigrala na violi-
no in klarinet, Marko in Jure 
Kavčič iz Podbrezij pa sta dve 

pesmi uglasbila. Jure je igral 
na kitaro, Marko pa je pel. V 
graščini, v kateri Mauserje-
vi odprtih src in rok dajejo 
prostor za take prireditve, so 
bili samo ta dan v posebni vi-
trini na ogled rokopisi Jure-
tovih pesmi. Človek je lahko 
samo strmel, kako urejena, 
berljiva in umirjena, enaka 
od začetka do konca strani 

je Robijeva pisava. Prepri-
čan sem, da smo v petek zve-
čer vsi, ki smo bili v grašči-
ni, odhajali domov človeško 
bogatejši.

Za Robijem Markičem so 
hude preizkušnje. V Celju je 
končal poklicno vrtnarsko 
šolo in sanjal o čudovitih vr-
tovih in rožah, ki jih bo nego-
val in sadil. Bil je zaposlen, 
dokler ni v njegovo življenje 
udarila bolezen in je bil inva-
lidsko upokojen. Leta 1991 
je bil vključen v Varstveni 
delovni center Kranj, kjer 
dela še danes. Leta 2011 je 
naredil pogumen korak v sa-
mostojno življenje v bival-
ni enoti Škofja Loka skupaj 
s prijateljico Andrejo. Prije-
ten par sta. Ljubezen in spo-
štovanje je čutiti v zraku, je o 
bratu Robiju in Andreji zapi-
sal Robijev brat Jernej. 

Robi piše že 25 let. Napi-
sal je nad 3500 pesmi. V njih 
je »spesnil svoje življenje«, 
v katerem kljub težavam, ki 
mu jih je prineslo, neizmer-
no uživa. »So se leta podvoji-
la od takrat, ko znal sem prve 
pesmi rimat dat,« je zapisal 
Robi v eni od mnogih. Meni 
pa je legla na dušo tale: »Iz 
tolmunov in zablod sem na-
šel svojo pot. Pot pa s trnjem 
je posuta, vendar lepa, kakor 
pisana svilena ruta.«

Robi je spesnil življenje
Robi Markič iz Spodnjih Dupelj je v mladosti sanjal o vrtovih in rožah, ki jih 
bo urejeval in gojil, vendar je bolezen posegla v njegovo življenje, ki ga sedaj 
doživlja in bogati tudi s pesmimi.

Robi Markič (v sredini) z mamo Deso in bratom Jernejem

Železniki – V petek, 20. julija, ob 19. uri bo v Galeriji Muzeja Že-
lezniki odprtje fotografske razstave Aleksandra Čufarja, lastni-
ka več  fotografskih nazivov (MF FZS, MPSA, EFIAP diamant 
2), sicer člana FD Jesenice. Razstavi je naslov FotoFantazija.

Čufarjeva FotoFantazija
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Vilma Stanovnik

Kranj – Vrsto let smo obra-
čune slovenskih odbojkar-
jev na mivki v okviru Kran-
festa lahko spremljali na plo-
ščadi pred prostori kranj-
ske občine, letos pa so se or-
ganizatorji iz Odbojkarske-
ga kluba Triglav Kranj odlo-
čili, da peščeno igrišče pre-
selijo na osrednji prireditve-
ni prostor v mestu, na Slo-
venski trg. Tako se Sloven-
ski trg že spreminja v odboj-
karsko igrišče, organizatorji 
pa napovedujejo, da bo Sber-
bank državno prvenstvo, ki je 
na sporedu v petek in soboto, 
potekalo na še višji ravni, saj 
bodo ob tekmovališče prvič 
umestili atraktivno peščeno 
plažo, ki bo skupaj z bogatim 
spremljevalnim programom 

na voljo vsem obiskovalcem. 
Tudi za kakovost odbojkar-
skih obračunov se v Kranju ni 
bati. Svojo prijavo na prven-
stvo sta med drugimi namreč 
že oddala aktualna slovenska 
prvaka Danijel Pokeršnik in 
Tadej Boženk, ki si bosta v 
Kranju skušala priigrati svoj 
tretji zaporedni naslov.

Bogat športni program

Poleg državnega prven-
stva v odbojki na mivki bo 
na Slovenskem trgu pote-
kal tudi turnir rekreativnih 
ekip, ki se bo začel že v če-
trtek popoldne. Prav tako 
bodo na mivki organizira-
ne športno-zabavne igre (t. i. 
body zorbing). 

Med Globusom in nekda-
njim Delavskim domom bo 

v petek postavljen Scottov 
krožni poligon za vožnjo s 
kolesi, rolkami in skiroji. 
Pred Mestno knjižnico bo 
zabavno na nogometu na 
milnici, surferski navdu-
šenci pa bodo v soboto lah-
ko surfali na valovih oziro-
ma na surf simulatorju.

Na  Vovkovem vrtu, za 
obzidjem gradu Khislste-
in, se bodo obiskovalci lah-
ko sprostili na  vadbi joge, 
zvečer pa uživali v kinu pod 
zvezdami ali na DJ Chill out 
večeru ob koktajlih ter og-
njeni predstavi. 

Art tržnica, žonglerji in 
lajnarji

Na Plečnikovem stopnišču 
bo po tradiciji potekala Art tr-
žnica unikatnih izdelkov, po 

celotnem mestnem jedru pa 
se bodo predstavili številni 
rokodelski mojstri domače 
in umetnostne obrti. 

Na  Maistrovem trgu  bo 
moč uživati v uličnem gleda-
lišču z akrobati, bruhalci og-
nja in žonglerji. Po mestnem 
jedru  bodo vse tri dni igra-
li lajnarji v veliki mednarodni 
zasedbi in mesto napolnili z 
zvoki melodij, ki jih mojstr-
sko izvabljajo iz umetelno po-
slikanih inštrumentov.

Osrednji glasbeni oder 
na  Glavnem trgu  bo go-
stil zveneča imena sloven-
ske pop in rock glasbe, kot 
so  Tabu, Hamo & Tribute 
2 Love in Help! Beatles Tri-
bute. Romantično večerno 
doživetje bodo pričarali Ero-
ika Aromatika z orkestrom, s 
priredbami hitov iz različnih 
obdobij pa se bo moč vrniti s 
skupino ABBA Mia. 

V soboto dopoldne bos-
ta nastopila pihalna orke-
stra Mestne občine Kranj in 
Dobrava. 

S kvalitetno glasbeno za-
sedbo na manjših koncer-
tnih odrih v bolj intimnem 
vzdušju bodo obarvani Ma-
istrov trg pred Kavka ba-
rom,  Pungert ter ploščad 
pred Prešernovim gledališ-
čem. Na slednji pričakuje-
mo akustična koncerta Tin-
kare Kovač in Slavka Ivanči-
ča, nepogrešljivo in mamlji-
vo Kransko kuhno ter zabav-
ni impro in stand-up kome-
diji. V KluBaru bo živahno 
vse dni festivala tudi v po-
znih nočnih urah.

Otroški Kranfest

Tudi letos otroke vabijo na 
Pungert na Otroški Kranfest 
– mini festival, na katerem 
se bodo zabavali ob animaci-
jah, ustvarjalnih delavnicah, 
poslikavah obrazov, peki pa-
lačink, glasbenih in lutkov-
nih predstavah, se učili o pre-
živetju v naravi in poslušali 
pravljice za lahko noč. Za ob-
zidjem gradu Khislstein se bo 
zanje odvijala prava lokostrel-
ska zabava. 

Vsi obiskovalci so vabljeni 
na voden ogled  Rovov pod 
starim Kranjem ter voden 
ogled kanjona reke Kokre, 
drugega najvišjega kanjona 
ob mestu v Evropi. 

»Letošnji  Kranfest  je na-
menjen atraktivnemu, ak-
tivnemu in prijetnemu dru-
ženju s prijatelji in družino. 
Pripravljamo kar nekaj novo-
sti, program za mlade med 
Globusom in Delavskim do-
mom, na mednarodnem fe-
stivalu pričakujemo več kot 
štirideset lajnarjev, na trgu 
pred Prešernovim gledališ-
čem pa bogato kulinarično 
ponudbo kranjskih ponudni-
kov. Všeč mi je tudi, ker bo 
nastopilo veliko kvalitetnih 
slovenskih glasbenikov,« 
pravi direktor Zavoda za turi-
zem in kulturo Kranj Tomaž 
Štefe in vabi na osrednji go-
renjski festival kulture, špor-
ta in kulinarike.

Plaža in zabava sredi Kranja
Od četrtka do nedelje bodo mestne ulice Kranja postale oder kulturnih dogodkov, kulinaričnih doživetij, 
umetniških tržnic in športnih iger za vse generacije. Osrednji glasbeni oder se seli s Slovenskega na 
Glavni trg, na mednarodnem festivalu se bodo predstavili lajnarji, odbojkarji pa bodo na Slovenskem 
trgu poskrbeli tudi za užitke na peščeni plaži.

Osrednje prizorišče za odbojko na mivki se letos izpred 
občine seli na Slovenski trg, kjer bodo pripravili tudi 
peščeno plažo. / Foto: Primož Pičulin

Za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli tudi s Kransko 
kuhno, ki bo potekala pred Prešernovim gledališčem.

Na Pungertu bo tudi letos potekal Otroški Kranfest, na katerem bo poskrbljeno za 
ustvarjalne delavnice, različne predstave in še marsikaj. / Foto: Primož Pičulin
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V Preddvoru je 
javno razgrnjen občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za območje Jelovi-
ce, junija ga je obravnaval 
tudi občinski svet. Investitor 
želi to območje v prihodnje 
deloma nameniti stanovanj-
ski gradnji, dva industrijska 
obrata, podjetje Jelovica in 
Energetika Preddvor, bi se 
preselila na južni del obmo-
čja, vmes pa bi našla prostor 
trgovska poslovna dejavnost. 
Gre za območje med nase-
ljem Francarija in sotočjem 
potoka Suha in reke Kokra. 

Tu sta sedaj nameščena oba 
omenjena proizvodna obra-
ta, južno od njiju je bilo no-
gometno igrišče. Ko so na 
junijski seji preddvorski ob-
činski svetniki obravnava-
li več prostorskih načrtov, je 
bila beseda tudi o športnem 
parku, ki je bil prvotno pred-
viden na območju Vok se-
verno od osnovne šole, se-
daj pa so mu namenili pros-
tor med Preddvorom in Sre-
dnjo Belo. 

Svetniki so veliko pozor-
nosti namenili prihodnji 
ureditvi območja Jelovice. 
Kot so jim predstavili prip-
ravljavci OPPN-ja, Regijska 

razvojna družba Domžale, je 
vhod na to območje predvi-
den z dveh strani: z mostom 
čez Kokro bi se prišlo v indu-
strijski del območja iz smeri 
Tupalič, prek poslovne cone, 
ki jo tam že dolgo načrtujejo. 
V stanovanjski del komple-
ksa pa naj bi se prišlo s seve-
ra, kjer bi bilo krožišče. Ob 
vstopu v to območje pred-
videvajo gradnjo večstano-
vanjskih objektov in poslov-
nih prostorov, v osrčju bi 
bile enostanovanjske hiše ali 
dvojčki. Jelovica in Energeti-
ka bi se preselili na južni del, 
čisto na jugu pa predvideva-
jo suhi vodni zadrževalnik. 

Po tem načrtu se ohranja ve-
liko zelenja. Kot smo slišali 
na seji občinskega sveta, so 
se že v času nastajanja do-
kumenta dogovarjali o do-
polnitvah. Tako denimo že-
lijo več parkirnih mest na 
območju, kjer je sedaj pod-
jetje Energetika. Dodali naj 
bi otroško igrišče v zelenju, 
kar je nujno za potrebe tega 
območja, ki je sicer zelo go-
sto naseljeno. Pričakujejo, 
da bo tudi suhi vodni zadrže-
valnik z obilo zelene vegeta-
cije. S kolesarsko in pešpotjo 
naj bo ob siceršnjih prome-
tnicah znotraj naselja poskr-
bljeno za pešce in kolesarje. 

Ob predlaganem dokumen-
tu je eden od svetnikov raz-
mišljal o tem, kaj bi preseli-
tev Energetike na južni del 
pomenila za bližnje Tupali-
če. Kar nekaj težav je bilo na-
mreč zaradi dimnika Ener-
getike v preteklosti v nase-
lju Francarija, sedaj pa bo 
dimnik bližji Tupaličam. V 
Preddvoru tudi pričakujejo, 
da se bo novo stanovanjsko 
naselje obvezno priključilo 
na sistem daljinskega ogre-
vanja na biomaso. Določi-
li naj bi tudi faznost grad-
nje in se dogovorili, kako si 
bodo delili investicijo. Žu-
pan Miran Zadnikar namreč 

meni, da bi si denimo grad-
njo krožišča, ki bo s severa 
napajalo kompleks, z inve-
stitorjem delili na pol. Prip-
ravljavec gradiva je pojas-
nil, da bodo jasno razmejili, 
kaj kdo financira, v progra-
mu opremljanja. Vodstvo 
občine pa tudi skrbi, kako 
bo novo naselje obremeni-
lo družbeno infrastrukturo, 
koliko se bodo morale po-
večati zmogljivosti vrtca in 
šole. Tudi glede tega bo tre-
ba skleniti dogovor z inve-
stitorjem. Sicer pa bo ure-
janje tega območja, za kate-
ro se dokumenti pripravljajo 
že dvanajst let, potekalo v več 
fazah. Najprej se bo indu-
strija preselila na jug, zgra-
jen bo most, zatem pa bodo 
gradili stanovanja in hiše. V 
Preddvoru so še enkrat pou-
darili, da je treba upošteva-
ti optimalen faktor pozida-
ve, zadosti parkirnih mest 
in čim več ohranjenih zele-
nih površin. 

Ob industriji stanovanjsko naselje
Sedanje industrijsko območje v Preddvoru naj bi se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom spremenilo tako, da bi bilo na 
severnem delu stanovanjsko naselje, industrija pa naj bi se preselila južneje.
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Škofja Loka – Naložba je vre
dna pol milijona evrov, za
njo pa je škofjeloški obči
ni uspelo pridobiti namen
ska nepovratna sredstva iz 
različnih virov v skupni vi
šini 372 tisoč evrov. Obno
va strehe gradu bo potekala 
v skladu z izdelanim konser
vatorskim načrtom, obsega
la pa bo obnovo polkrožne
ga ometanega napušča, ob
novo dimnikov, namestitev 
linijskih snegolovov in no
vih žlebov, napeljavo novega 
strelovoda ter izvedbo osta
lih kleparskih del.

»Obod gradu bomo utr
dili z armiranobetonskimi 
vezmi, izvedena bo menja
va dotrajanih delov strešne 
konstrukcije in letev, obno
vili bomo frčade ter zame
njali strešno kritino z no
vim bobrovcem,« sporoča
ta Barbara Pokorn in Jer
nej Tavčar z Občine Ško
fja Loka. »Izvedena celovi
ta obnova strehe Loškega 

gradu bo predstavljala os
n ovo za funkcionalno izko
riščenost podstrešne etaže 
Loškega gradu za potrebe 
muzejske dejavnosti v pri
hodnosti.«

Občina je za obnovo stre
he na Loškem gradu od Mi
nistrstva za gospodarski ra
zvoj in tehnologijo pridobi
la 202 tisočaka namenskih 
nepovratnih sredstev, konec 
lanskega leta pa je na pro
jektnem razpisu za sofinan
ciranje kulturnih projek
tov na področju nepremič
ne kulturne dediščine Mini
strstva za kulturo pridobila 
170 tisoč evrov nepovratnih 
namenskih sredstev, vsega 
skupaj torej 372 tisočakov. 

V času obnove bo mogoč 
nemoten obisk Loškega gra
du in Loškega muzeja, mo
goč bo tudi ogled grajskega 
vrta in obisk gostinskega lo
kala in gostinskega vrta Bara 
Freising, navajajo na občini. 
Parkiranje na območju Lo
škega gradu pa v času grad
benih del ne bo mogoče.

Obnovili bodo streho 
loškega gradu
Včeraj so začeli celovito obnovo strehe na Loškem 
gradu, dela bodo trajala tri mesece.

Mateja Rant

Škofja Loka – Mladi so skozi 
druženje na poletni šoli spoz
navali Evropsko unijo, pri če
mer so poudarek nameni
li predvsem evropski okolj
ski politiki oziroma varova
nju okolja, je pojasnila Jer
neja Klemenčič Lotrič iz In
formacijske točke EU Go
renjska pri Razvojni agenciji 
Sora. Med drugim so razmiš
ljali o tem, kaj lahko sami sto
rijo, da bodo zmanjšali količi
no odpadkov, v okviru ustvar
jalnih delavnic pod vodstvom 
Lili Panjtar pa so spoznali, 
kako je mogoče odpadnemu 
papirju dati novo vrednost.

Obeh delavnic, na katerih 
so otrokom poskušali teme v 
zvezi z EU približati na pri
jeten način, se je po besedah 

Jerneje Klemenčič Lotrič 
udeležilo več kot štirideset ot
rok, pri čemer so sredino de
lavnico z Mestnega trga zara
di slabega vremena prestavili 
v inkubator in sodelavni cen
ter Lokomotiva. Del otrok se 
je takoj lotil reciklaže odpa
dnega papirja, del pa se jih 
je z upraviteljem Lokomoti
ve Matejem Ruparjem preiz
kusilo v kvizu o poznavanju 
Evropske unije, pri čemer 
so pokazali izjemno dobro 
znanje. Kot iz topa so reci
mo izstrelili odgovor, koliko 
zvezdic je na zastavi EU, prav 
veliko težav jim niso povzro
čala niti vprašanja, katera dr
žava se je zadnja pridruži
la EU, koliko držav šteje EU, 
katera je himna EU in kdaj 
praznujemo dan Evrope. Mi
mogrede pa so se še naučili, 

koliko poslancev je v evrop
skem parlamentu in koliko 
jih od tega prihaja iz Slove
nije, koliko uradnih jezikov 
ima EU, v katerih državah je 
plačilno sredstvo evro in po
dobno. 

Z Lili Panjtar pa so spoz
navali, kako iz odpadnega 
papirja spet pridobiti upo
rabne pole papirja. Nekate
ri so se delavnice udeležili 
že v ponedeljek, zato je reci
mo Martin Javh takoj opazil, 
da je v sredo skupina pripra
vila malce drugačno mešani
co papirja. Papir je tudi že ko
ristno uporabil, je pojasnil. 
»Najprej sem ga polikal, po
tem pa sem risal po njem.« 
Po besedah Lili Panjtar so 
na delavnicah izdelovali pa
pir z »osebno noto« oziroma 
bolj umetniški papir, ki ima 

zaradi uporabe različnih vrst 
odpadnega papirja in raznih 
dodatkov tudi različno struk
turo. Opisala je tudi postopek 
njegove izdelave. Najprej so 
ga scefrali na drobne koščke 
in zmleli v majhnem mešal
niku. »Naredili bomo neka
kšen smuti,« se je šalila z ot
roki. Mešanici je možno do
dati različne dodatke, v sredo 
so bile to suhe vrtnice, nato 
so jo zlili v lesene okvirje in 
jo precedili skozi gosto mre
žo s pomočjo navadnih ku
hinjskih pomivalk. Na plat
nu so tako dobili osnovo za 
papir, nato pa je treba poča
kati, da se papir posuši, pre
den ga je mogoče ponovno 
uporabiti. Otroci so tako zno
va dobili unikatne pole papir
ja za ustvarjanje, ki so jih lah
ko odnesli s seboj domov.

Evropska unija  
in varovanje okolja
Pod okriljem informacijske točke Evropske unije (EU), ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora,  
so pretekli teden v Škofji Loki pripravili Poletno šolo EU za otroke.

Z Lili Panjtar so otroci spoznali, kako iz odpadnega papirja 
spet pridobiti uporabne pole papirja. / Foto: Tina Dokl

Z upraviteljem Lokomotive Matejem Ruparjem so reševali 
kviz o poznavanju Evropske unije. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Mengeš – Na Šubljevi ulici 
v Mengšu so začeli obnovo 
glavnega vodovoda v dolži
ni 270 metrov in 29 hišnih 
priključkov. Istočasno bodo 
izvedli tudi točkovno sanaci
jo kanalizacije, dela pa naj bi 
bila predvidoma zaključena 
konec avgusta. 

Vzdrževalna dela potekajo 
tudi na Šolski ulici, kjer bodo 
obnovili glavni vodovod v dol
žini 273 metrov. Kot pravijo 
na mengeški občinski upravi, 

je poleg dotrajanosti vzrok za 
obnovo tudi prilagoditev tra
se vodovoda načrtovani grad
nji večnamenske športne dvo
rane, katere gradnjo načrtuje
jo. Dela naj bi bila predvido
ma zaključena še pred začet
kom novega šolskega leta.

Letos v Mengšu planira
jo tudi obnovo vodovoda na 
Janševi ulici, kjer bodo obno
vili glavni vod v dolžini 280 
metrov in 25 hišnih priključ
kov, sočasno pa bodo izved
li tudi točkovno sanacijo ka
nalizacije.

Obnavljajo vodovod
V začetku poletja v Mengšu potekajo vzdrževalna 
dela na Šubljevi in Šolski ulici.

Kamnik – Na kamniški Šutni začasno ne bo več bolšjega sejma. 
Zaradi del v središču mesta namreč promet poteka tudi po 
Šutni, zaradi česar so na Zavodu za turizem, šport in kulturo Ka-
mnik ugotovili, da ni mogoče zagotoviti varnosti obiskovalcev 
na sejmu, varne prodaje pa ne morejo zagotoviti niti na Ulici Jo-
sipa Močnika, začasni lokaciji, ki so si jo prodajalci izbrali sami.

Začasno brez bolšjega sejma

Tržič – V občini Tržič, kjer bi radi ohranili službo nujne medi-
cinske pomoči tudi po njeni reorganizaciji, ki je predvidena 
za prihodnje leto, so se odločili za nakup novega urgentnega 
reševalnega vozila. »Čeprav je glede razvoja nujne medicinske 
pomoči tako na lokalni kot državni ravni še precej neznank, 
tako Občina Tržič kot Osnovno zdravstvo Gorenjske v Tržiču 
podpirata obstoj nujne medicinske pomoči vsaj v sedanjem 
obsegu,« so sporočili iz Občine Tržič in dodali, da je novo 
reševalno vozilo pogoj za nadaljnje delovanje in ohranitev 
službe nujne medicinske pomoči v občini. Izbrali so že naju-
godnejšega ponudnika za dobavo vozila, pogodbena cena pa 
znaša dobrih 175 tisoč evrov. Stroške nakupa vozila si bosta 
razdelila občina in Osnovno zdravstvo Gorenjske. 

Načrtujejo nakup novega reševalnega vozilaAna Šubic

Železniki – Sklep o izbiri izva
jalca sanacije plazu v Dražgo
šah, ki ga je Občina Železniki 
izbrala med tremi ponudni
ki na javnem razpisu, bi mo
ral biti minuli četrtek prav
nomočen, a so tik pred tem 
postopek vrnili v stanje izbi
re ponudnika, je pojasnil žu
pan Anton Luznar. 

Kot je razvidno na porta
lu javnih naročil, je občina 
nameravala za sanacijo pla
zu izbrati podjetje Hip Plus 
z Vač, ki je bilo s ponudbo, 
vredno nekaj manj kot 1,3 
milijona evrov (brez DDV), 
za slabih 46 tisoč evrov ugo
dnejše od sevniškega podje
tja Rafael, medtem ko je Go
renjska gradbena družba 

oddala precej dražjo ponud
bo – 1,8 milijona evrov. Mi
nulo sredo pa so nato na por
talu objavili, da razveljavlja
jo odločitev o oddaji javnega 
naročila. S tem so postopek 
vrnili v fazo ponovnega pre
gleda prejetih ponudb, nato 
pa bodo ponovno sprejeli od
ločitev. Kot je razvidno iz ob
razložitve, je občina prejela 
zahtevi neizbranih podjetij 
za vpogled v ponudbo izbra
nega ponudnika. Po izvede
nem vpogledu, podanih pri
pombah in pregledu poteka 
postopka so na občini ugo
tovili, da so odločitev morda 
sprejeli preuranjeno. V izo
gib kakršnimkoli nepravil
nostim ali nezakonitostim 
so se tako odločili za ponov
ni pregled prejetih ponudb. 

Napovedali so jim tudi 
pritožbe na državno revizij
sko komisijo, je povedal žu
pan in dodal, da v tem pri
meru sanacije plazu v leto
šnjem letu zagotovo ne bi 
mogli izpeljati, saj meni, da 
bi na odločitev čakali precej 
časa. Prav tako zaradi časov
ne stiske ni možen ponovni 
razpis. S sanacijo se jim na
mreč zelo mudi, saj imajo za 
letos obljubljeno izdatno so
financiranje države, za pri
hodnje leto pa nimajo zago
tovila. »Sedaj bomo še bolj 
detajlno pregledali ponud
be. Pomagalo nam bo pod
jetje Altus consulting iz Lju
bljane,« je povedal župan, ki 
upa, da bodo izvajalca čim 
prej izbrali in da mu bo uspe
lo plaz pravočasno sanirati.

Plaz mamljiv za izvajalce
Pri izbiri izvajalca sanacije obsežnega plazu v Dražgošah, ki ogroža šest hiš, 
se je zapletlo zaradi borbe za več kot milijon evrov vreden posel.

Jesenice – V Splošni bolni-
šnici Jesenice je ponovno 
začela z delom urologija. 
Kot so pojasnili v bolnišni-
ci, opravljajo ambulantne 
preglede pred operacija-
mi in operativne posege 
(prostate, mehurja, ledvic, 
genitalij ...). Obravnava pri 
specialistu urologije obse-
ga predoperativni pregled, 
operacijo in pooperativno 
spremljanje. Obravnave za 
zdaj potekajo ob sredah, z 
ambulantnimi pregledi med 
7. in 8. uro, nato pa nadalju-
jejo z operativnimi posegi. 
Ambulanto in operativne po-
sege opravljata asist. Borut 
Gubina, dr. med., specialist 
urologije, in Jernej Arh, dr. 
med, specializant urologije. 
Kot so poudarili, se na ope-
rativni poseg lahko naročijo 
tudi pacienti, ki so že bili 
pregledani v drugi urološki 
ambulanti in čakajo na ope-
racijo v drugi ustanovi.

Urološka dejavnost 
zdaj spet na Jesenicah
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Igor Kavčič

Kranj – Arheološke razstave, 
ki jih v Gorenjskem muzeju 
pripravlja arheologinja ddr. 
Verena Vidrih Perko, so že 
po tradiciji nekoliko neobi-
čajne in jih odlikuje multi-
disciplinaren pristop k dolo-
čeni temi. Tokrat je v središ-
če pozornosti postavila arhe-
ološki nakit, ki ga primerja z 
našo dediščino, ki je najdra-
gocenejši biser človeštva. 
Z razstavo avtorica sporo-
ča, da je dediščina podobno 
kot biseri s kraljevske krone 
najdragocenejše in najbolj 
edinstveno blago vsakega na-
roda in hkrati tudi skupnos-
ti človeštva. »Za razliko od bi-
serov in zlata pa dediščine ni 
mogoče na novo kupiti ne re-
konstruirati ali kako drugače 
poustvariti. Enkrat uničena, 
za vedno uničena, pa naj si 
bodo to stoletni gozdovi, bi-
stri potoki, tisočletna arheo-
loška najdišča in tam odkriti 
predmeti, zgodovinska me-
stna središča, podeželska in 
kmečka naselja, kozolci ali 
materni jezik,« Vidrih Per-
kova piše v uvodu v obsežen 
katalog k razstavi.

Ampak posvetimo se 
najprej postavitvi sami. Gre 
za nakit, ta je podobno kot 
naša dediščina bil in je na 
različne načine tudi danes 
osebna vez in način spora-
zumevanja z okolico, ki je 
bil v preteklosti z arheološki-
mi izkopavanji najden v raz-
ličnih delih Slovenije in tok-
rat tudi v Beogradu. Ddr. Ve-
rena Vidrih Perko je tako kot 
že v preteklosti tudi ob aktu-
alni razstavi sodelovala s ko-
legi iz drugih muzejev – tok-
rat so ob Gorenjskem muze-
ju to še Muzej mesta Beog-
rad, ki se predstavlja z rim-
skim nakitom na področju 
današnjega glavnega mesta 
Srbije, nakit iz arheološke-
ga Posočja so na ogled pri-
nesli iz Tolminskega muze-
ja, o aristokratinjah, bojev-
nikih, matronah pripovedu-
je nakit iz arheološke zbirke 

Posavskega muzeja Brežice, 
v Pokrajinskem muzeju Ko-
per pa so za razstavo pripra-
vili zgodbo o dami z zlatimi 
uhani s križišča pri Spodnjih 
Škofijah, gre namreč za na-
kit z najdišča ob gradnji av-
toceste Koper–Ljubljana. V 
prvem planu so seveda nove 
najdbe s kranjskega Lajha, ki 
so večinoma prvič na ogled 
in so predstavljene tudi s po-
močjo sodobne tehnologije 
in ob odličnem tehnološkem 
znanju mladih arheologov.

Nakit nekoč,  
tetovaža danes

Razstava nam ponuja dve 
zgodbi, ki sta med seboj na 
neki način povezani. V na-
govoru ob odprtju razstave 
je Vidrih Perkova razmišlja-
la tudi, od kod ves nakit, ki 
ga arheologi izkopavajo in 
je predstavljen na tovrstnih 
razstavah. »Je to nakit, ki je 
povezan z nasiljem, prido-
bljen s krajo, umori, imperi-
jem? Ali danes, ko v vitrine 
dajemo nakit iz različnih 
obdobij, potemtakem govo-
rimo z jezikom imperija in 
pojemo hvalo 87 ljudem, ki 
danes držijo vse svetovno 
bogastvo v svojih rokah? Ne, 
to ni moja želja. Zato sem k 
sodelovanju povabila mlade 
arheologe, svoje študente, s 
katerimi sem prišla do zani-
mive ideje. Mladi tako rekoč 
ne nosijo nakita, mnogi pa 
nosijo tetovaže. Vsak izmed 
njih ima seveda svojo zgod-
bo. ''Tatoo'' je nekaj, s čimer 
komunicirajo z okolico.« 

K sodelovanju je povabi-
la arheologa Marka Kota in 
Lailan Jaklič, ki sta pripra-
vila fotografije s tetovažami 
in na ta način postavila most 
od preteklosti k sedanjosti. 
»Nakit ima marsikaj sku-
pnega s tetovažo. Če je nekoč 
posameznik nakit nosil več 
let in za njim še generacije 
in je ta imel neki pomen, je 
izkazoval njegov status, po-
tem ima danes tetovaža prav 
tako neko osebnoizpovedno 

vlogo. Ideja je bila, da neka-
tere vzorce nakita spremeni-
mo v tetovaže na kožah so-
dobnikov in jih tako poveže-
mo s preteklostjo,« je pove-
dala Jakličeva; da je Kot po-
tem fotografiral tako mlade 
s pravimi tetovažami, ki so 
ob tem tudi poudarili svoje 
zgodbe in globlji pomen nji-
hovih poslikav, kot tiste z za-
časnimi tetovažami, izde-
lanimi iz prej omenjenega 
motiva. »Za fotografije sva 
izbrala ljudi z različnimi te-
tovažami, prav tako pa sva 
izbrala nakit, povezan z raz-
ličnimi statusnimi skupina-
mi,« dodaja Marko Kot.

Zakladi s kranjskega 
Lajha

Ob razstavi je spregovorila 
tudi Slavica Krunić iz Muze-
ja mesta Beograd: »Nakit je 
univerzalen, vsi ga imamo 
radi, vsi ga nosimo in je tudi 
zelo osebna stvar. Ne glede 
na to, na kakšen način je bil 
pridobljen – z vojno, krajo ali 
poslovnim uspehom – v vsa-
kem primeru je bil nakit člo-
veku v okras, tako kot je da-
nes mladim tetovaža. Z njo 
pokažejo, kdo so, o čem raz-
mišljajo, v kaj upajo. Podob-
no velja za nakit iz pradav-
nine ali pa za obrazno posli-
kavanje neolitskega človeka. 
Hkrati pa razstava, na kate-
ri imamo nakit tako iz dobe 
Keltov, Rimljanov, iz časa se-
litve narodov kot iz obdob-
ja Germanov, Langobardov 
in tako naprej, potrjuje tudi 
našo muzeološko skrb, da 
čuvamo dediščino, ki nam 
je zaupana, jo predstavljamo 
in to znanje prenašamo nap-
rej.«

Posebno pozornost na 
razstavi zavzemajo najno-
vejše najdbe v Kranju, odkri-
te ob izkopavanjih pred de-
set in več leti. Gre predvsem 
za nakit iz grobov v Lajhu, 
od zlatega prstana, različ-
nih fibul, pasnih spon, ogr-
lic do koščenih glavnikov 
in podobno. Najdbe, tako 

kranjske kot ostalih muze-
jev, so predstavljene v vitri-
nah, na manjše kose lahko 
pogledamo tudi skozi pove-
čevalno steklo, razstavo pa 
oblikovno dopolnjujejo tudi 
silhuete z ogledali, v kate-
rih si lahko ogledamo svoj 
lasten nakit. Vmes nas v se-
danjost vodijo potreti mla-
dih ljudi s tetovažami ozi-
roma poslikanimi deli tele-
sa. Zanimiv je tudi prikaz 
nakita s pomočjo hologra-
mov, kar so pripravili v pod-
jetju Magelan skupina, d. o. 
o., ki je tudi sicer sodelovalo 
pri več izkopavanjih v Kra-
nju. V tej sobi je na malih 
zaslonih predstavljeno tudi 

izdelovanje nakita, na foto-
grafijah, ki nas povedejo v 
osrednji razstavni prostor, 
pa so kraji, kjer so potekala 
nekatera izkopavanja, s ka-
terih je na razstavi predsta-
vljen nakit.

Pred vstopom na razstavo 
je na ogled tudi nekaj kosov 
nakita, ki ga je iz lesa in ste-
kla ter še nekaterih umetnih 
materialov oblikoval arhitekt 
Ilija Vabec. Razstavo je odpr-
la državna sekretarka na mi-
nistrstvu za kulturo Damja-
na Pečnik z besedami: »Raz-
stava zagotovo kaže tudi na 
ustvarjalnost človeškega 
duha v preteklosti, ki nas na 
neki način vodi tudi naprej. 

Razstava je to, za kar si na 
ministrstvu za kulturo priza-
devamo – povezovanje med 
mesti, državami, konec kon-
cev Kranj in Beograd povezu-
je reka Sava. Ni pomembno, 
v katerem muzeju so ti pred-
meti shranjeni, važno je, da 
so dostopni ljudem, da jih vi-
dimo, da jih občudujemo, da 
se iz njih učimo.«

Ne glede na to, da za razli-
ko od nakita tetovaž nekoč ne 
bo mogoče odkopati – kdo-
ve, mogoče bodo ohranjeni 
s fotografijami ali s kakšno 
drugo tehnologijo – je pove-
zava nakita in tetovaž na tok-
ratni razstavi več kot zanimi-
va in še kako umestna.

Zgodbe, ki jih skrivata nakit in tetovaža 
V Stebriščni dvorani Mestne hiše v Kranju je na ogled odlična muzejska razstava z naslovom Nakit ostane – Dediščina, naš najdragocenejši nakit. Na ogled 
je arheološki nakit iz Beograda, Tolmina, Brežic, Kopra in seveda Kranja, avtorica razstave ddr. Verena Vidrih Perko pa je preteklost povezala s sedanjostjo in 
k sodelovanju povabila mlade arheologe, ki so nakitu naših prednikov dodali novodobni »nakit« – tetovažo. Oba s seboj nosita zgodbe.

Na razstavi Nakit ostane so preteklost povezali s sedanjostjo Marko Kot, ddr. Verena Vidrih 
Perko in Lailan Jaklič. / Foto: Tina Dokl

Širša ekipa sodelavcev pri razstavi, ki prihajajo iz petih muzejev, ter svečani gostje in akterji 
odprtja razstave prejšnji teden / Foto: Tina Dokl

Pasna spona iz šestega stoletja iz kranjskega Lajha / Foto: Tina Dok Nekdanji nakit na današnji koži / Foto: Tina Dokl Sodobna tridimenzionalna predstavitev nakita / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Večina plavalcev in 
plavalk, med njimi pa tudi 
trenerji kranjskega Triglava, 
se je minuli petek popoldne 
zbrala ob kranjskem baze-
nu, da si pobliže ogleda bro-
nasto odličje, ki ga je prejšnji 
teden na evropskem mladin-
skem prvenstvu osvojila nji-
hova klubska prijateljica 
Tina Čelik. 

Tini je za nov uspeh, saj 
je v Helsinkih osvojila tret-
je mesto v disciplini petde-
set metrov prsno, najprej če-
stital glavni klubski trener 
Roni Pikec, ki je poudaril, da 
je s talentom in predvsem tr-
dim delom moč doseči mar-
sikaj. Tina je namreč že na 
svojem prvem mladinskem 
evropskem prvenstvu v pla-
vanju pred dvema letoma v 
madžarskem Hödmezöva-
sarhelyju osvojila zlato in bro-
nasto medaljo. Lani je bila na 
mladinskem evropskem pr-
venstvu v Netanyi pri Tel Av-
ivu na petdeset metrov prsno 
tretja, z novo bronasto ko-
lajno v Helsinkih pa je prej-
šnji teden dokazala, da sodi 
med najboljše mlade plaval-
ke. »Zelo smo ponosni, da je 
Tina članica našega kluba in 
je vzor vsem vam. Upam, da 
boste šli po njenih stopinjah,« 
je množico mladih nagovoril 
Roni Pikec ter na oder povabil 

Tininega trenerja Luko Ber-
dajsa. »Tina dokazuje, da je v 
plavanju s sistematičnim de-
lom in pridnostjo moč marsi-
kaj doseči. Seveda je potreb-
ne tudi nekaj športne sreče,« 
je povedal Luka Berdajs ter 
skupaj s Tino, ki je imela oko-
li vratu najnovejše odličje, po-
žel glasen aplavz.

Sedemnajstletna gimnazij-
ka s Suhe pri Predosljah Tina 
Čelik je nato odprla šampa-
njec ter razrezala torto, ki so ji 
jo pripravile soplavalke. »Da-
našnji sprejem mi veliko po-
meni, upam, da tudi mojim 
naslednikom. Ti lahko vidijo, 
da je z delom moč marsikaj 
doseči in da ne smejo prehit-
ro odnehati,« je povedala Tina 
Čelik in nato opisala nastop v 
Helsinkih.

»Letos sem tekmovala na 
petdeset in sto metrov prsno 
ter štafeti štirikrat sto metrov 
mešano. Nisem imela veliko 
treme, saj sem nastopila že na 
tretjem evropskem mladin-
skem prvenstvu. Malce sem 
bila razočarana, ker mi tudi 
na sto metrov prsno ni uspelo 
nastopiti v finalu, vendar pa je 
nova medalja odličen zaklju-
ček kariere v mladinski kate-
goriji. Dokazala sem, da osta-
jam v evropskem vrhu in da 
sem pravilno ter dobro dela-
la,« je povedala Tina, ki je mi-
nuli konec tedna nastopila 
na radovljiškem mitingu, že 

avgust pa jo čaka nastop na 
evropskem članskem prven-
stvu.

»Po državnem prvenstvu, 
ki bo konec meseca v Kopru, 
na začetku avgusta potujemo 
na evropsko člansko prven-
stvo v Glasgow. Tam bom na-
stopila v disciplinah petdeset, 
sto in dvesto metrov prsno. To 
ne bo moj prvi nastop v član-
ski konkurenci, saj sem de-
cembra lani v Kopenhagnu 
nastopala že v 25-metrskih ba-
zenih. Čeprav moj nastop na 

Škotskem ni najpomembnej-
ši cilj sezone, saj je bilo to mla-
dinsko evropsko prvenstvo v 
Helsinkih, se bom potrudila 
– in upam, da bom dobila tudi 
pomembne izkušnje za nas-
lednje sezone v članski kon-
kurenci,« je povedala Tina, ki 
si želi, da bi vsako leto napre-
dovala ter uspešno združeva-
la šolo in študij. Prejšnji me-
sec je uspešno zaključila dru-
gi letnik Gimnazije Kranj, želi 
pa si, da bi čim prej nastopila 
tudi na olimpijskih igrah.

Čestitke in torta za Tino
Plavalki kranjskega Triglava Tini Čelik so ob novi medalji na mladinskem evropskem prvenstvu  
ob domačem bazenu pripravili prisrčen sprejem, Tina pa je obljubila, da se bo pogumno spopadla  
tudi s člansko konkurenco.

Tina Čelik je v družbi trenerja Luke Berdajsa prerezala torto, 
ki si jo je zaslužila z odličnim nastopom na evropskem 
mladinskem prvenstvu v plavanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Radovljica – Na kopališču 
pod Oblo Gorico je bilo slo-
vesno že ob odprtju tekmo-
vanja, ko so se spomnili 
85-letnice organizirane vad-
be plavanja in desete obletni-
ce osvojitve olimpijske kolaj-
ne Sare Isaković v Pekingu.

Za najboljši izid prvega 
tekmovalnega dneva je v di-
sciplini dvesto metrov pros-
to poskrbela članica doma-
čega kluba Anja Klinar, ki 
sta ji uspela izid 2:02,48 ter 
zanesljiva zmaga pred klub-
sko prijateljico Tjašo Pintar. 
Anja je nato nastopila še na 
sto metrov delfin, kjer pa jo 
je za šest stotink sekunde 
ugnala Madžarka Dominika 
Varga. Ta je na koncu dneva 
slavila še na petdeset metrov 
prosto, kjer je tesno prema-
gala Pintarjevo. Tjaša, ki se 
je pred dnevi vrnila s študija 

v ZDA, je bila tudi četrta na 
petdeset metrov prsno. Od 
naših plavalk je prvi dan na 
dvesto metrov prsno zma-
gala tudi Tjaša Vozel, ki je v 
nedeljo na sto metrov prsno 
osvojila drugo mesto za 
Estonko Mario Romanjuk.

V domačem bazenu so se 
tudi v nedeljo izkazale rado-
vljiške plavalke, ki so slavi-
le petkrat. Anja Klinar je bila 
najboljša na štiristo metrov 
prosto, nato pa je zmagala 
še na dvesto metrov delfin. 
Špela Perše je bila najboljša 
na 1500 metrov prosto, Tjaša 
Pintar pa je slavila na dvesto 
metrov mešano in sto metrov 
prosto. Slavja deklet je z zma-
go na štiristo metrov prosto 
dopolnil Jan Toman.

Slovenske reprezentante 
na začetku avgusta čaka na-
stop na evropskem prvenstvu 
v Glasgowu. Na spisku selek-
torja Gorazda Podržavnika je 

sedem plavalk in tekmova-
lec kranjskega Triglava Peter 
John Stevens. Na Škotskem 
bodo nastopile: Tina Čelik 
(Triglav Kranj), Katja Fain 
(Branik Maribor), Neža Klan-
čar (Olimpija), Tjaša Oder, 
Sara Račnik, Janja Šegel (vse 

Fužinar Ravne) in Tjaša Vo-
zel (Zvezda Kranj). Nastop 
je odpovedala Anja Klinar, ki 
po menjavi trenerja meni, da 
ni konkurenčna za najvišja 
mesta, prav tako pa je zaradi 
študijskih obveznosti vpraš-
ljiv nastop Stevensa.

Veselile so se tudi domače plavalke
V Plavalnem klubu Gorenjska banka Radovljica so minuli konec tedna pripravili 42. Mednarodni miting 
Telekom 2018, na njem pa so se uspešno predstavile tudi domače tekmovalke.

Anja Klinar se je izkazala v domačem bazenu, za nastop na 
evropskem prvenstvu pa meni, da za najvišja mesta  
ni zadosti konkurenčna. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Domžale – Minuli četrtek 
zvečer so Domžalčani le-
tošnjo evropsko sezona za-
čeli v Bosni in Hercegovi-
ni, kjer so se pomerili z eki-
po Širokega Brijega. Uvod je 
pripadel ekipi Domžal, go-
stje pa so se prvič razveselili 
v 12. minuti, ko so izvedli ak-
cijo po desni strani. Podajo 
Zenija Husmanija je Adam 
Gnezda Čerin podaljšal še 
do Bizjaka, ta pa je žogo pos-
lal v mrežo.

Tudi v nadaljevanju so bili 
boljši domžalski nogome-
taši. V 26. minuti je Bizjak 
podal do Daria Melnjaka, 
ta pa je z močnim udarcem 
še drugič premagal vratarja 

Luko Bilobrka. Šele po dveh 
prejetih golih so postali do-
mači nekoliko nevarnejši, a 
so se gostje do prvega polča-
sa uspešno branili.

Slabše so Domžalčani za-
čeli drugi polčas, saj so do-
mačini že v 47. minuti zni-
žali razliko. Domžalčani so 
izgubili žogo, potem pa je 
Tomislav Turčin prodrl pred 
njihov gol in ugnal vratarja 
dejana Miliča. Še v 85. minu-
ti je kazalo, da bo bodo Dom-
žalčani slavili, nato pa je za 
končni izid tekme 2 : 2 pos-
krbel Turčin. 

Povratna tekma bo ta četr-
tek v Športnem parku Dom-
žale ob 21. uri. Zmagovalec 
bo v drugem krogu igral kva-
lifikacije z rusko Ufo.

Domžalčani za drugi krog

Vilma Stanovnik

Domžale, Škofja Loka – Iz 
uprave Košarkarskega klu-
ba Helios Suns so sporoči-
li, da so se dogovorili za so-
delovanje z drugoligašem iz 
Škofje Loke, in sicer Košar-
karskim klubom LTH Ca-
stings. Kluba bosta odslej 
sodelovala predvsem na po-
dročju razvoja košarkarjev, 
stične točke pa bosta iska-
la tudi na drugih področjih 
delovanja, kot so košarkar-
ska šola, strokovno trener-
sko delo in usposabljanje 
trenerjev, skupno udejstvo-
vanje na mednarodnih tur-
nirjih in družbeno odgovor-
nih aktivnostih zunaj košar-
karskih dvoran. Prvo sode-
lovanje se je začelo že prej-
šnji mesec, ko je Škofjeločan 

Nace Frelih s kadetsko eki-
po Helios Suns odšel na tur-
nir v Španijo, na katerem so 
Domžalčani med drugim 
ugnali Zaragozo in Joventut, 
premoč pa priznali le Valen-
cii v finalu. 

»Veseli nas sklenitev so-
delovanja s Škofjo Loko, saj 
gre za urejenega drugoliga-
ša s tradicijo in dokazanim 
razvojno naravnanim nači-
nom dela. S povezovanjem 
bomo skušali še razširiti 
naše delovanje. Verjame-
mo, da bo sodelovanje eko-
nomsko in športno koristi-
lo obema kluboma, obenem 
pa pomembno pomagalo 
igralcem, ki trkajo na vra-
ta naše prvoligaške članske 
ekipe,« je ob tem povedal di-
rektor Helios Suns Matevž 
Zupančič.

Sodelovanje med 
košarkarskima kluboma

Kranj – Prejšnji teden je v francoskem Chamonixu potekala 
tekma svetovnega pokala v športnem plezanju, ki se je v petek 
zvečer končala z velikim finalom. Znova se je izkazala Janja 
Garnbret, ki je osvojila drugo mesto. Tjaša Kalan je osvojila 
končno deveto, Vita Lukan enajsto, Mina Markovič dvanajsto, 
Mia Krampl pa 21. mesto. V moški konkurenci se je v veliki 
finale prebil zgolj Domen Škofic, ki je zasedel četrto mesto. 
Luka Potočar je tekmo končal na 24. mestu, Martin Bergant 
je bil 46., Jernej Kruder 47., Milan Preskar pa je končal na 74. 
mestu.

Lep uspeh naših športnih plezalcev

Kranj – Nogometaši kranjskega Triglava, ki se vneto prip-
ravljajo na novo tekmovalno sezono, ki se bo začela konec 
tedna, ko bodo gostovali pri novincu v ligi Muri, bodo danes 
odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo. V Lescah se bodo 
pred praznimi tribunami tamkajšnjega nogometnega igrišča 
pomerili z izraelskim moštvom Ashdod. Minulo nedeljo pa 
so na domačem igrišču v Športnem centru Kranj odigrali 
šesto pripravljalno tekmo. Turško moštvo Trabzonspor, ki 
je prvenstvo Turčije končalo na petem mestu in bilo pred 
petimi leti tudi turški prvak, jih je premagalo z 2 : 0. V moštvu 
je bil po dolgem času vratar Darjan Curanovič, ki je do sedaj 
nogometni kruh služil pri Fužinarju iz Raven in pri prvem 
zadetku ni mogel storiti nič. Prav tako smo videli dve dobri 
obrambi vratarja Nikole Vučenoviča, ki je na preizkušnji, 
trener Dejan Dončič pa je dal priložnost prav vsem domačim 
nogometašem.

Danes zadnja pripravljalna tekma 
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Jelena Justin

Če iščemo mirne in dokaj 
neobljudene poti, jih običaj-
no najdemo le streljaj stran 
od prometnih poti, kjer je 
hrup in vpitje. Ena takih poti 
je vsekakor v tokratnem opi-
su, saj človeka navduši ne le 
zaradi lepote, ampak tudi 
zaradi edinstvenega pogle-
da na Ojstrico, ki na dosegu 
roke upraviči svoje ime. 

Skozi Kamnik se zapelje-
mo proti prelazu Černivec, 
malo pod vrhom zavijemo 
levo do Volovjeka oz. Kranj-
skega raka. Spustimo se na 
Savinjsko stran in v drugem 
večjem, očitnem razpotju, 

približno 100 m za barom 
Gams, zavijemo levo proti 
kmetiji Planinšek oz. plani-
ni Podvežak. Po nekaj kilo-
metrih dosežemo odcep do 
kmetije Planinšek, mi pa na-
daljujemo proti Podvežaku. 
Na izrazitem levem ovinku 
z velikim smerokazom mi 
zavijemo desno proti Plani-
ni Ravne. Cesta je za spoz-
nanje slabša. Sledimo ji do 
začetka planine, kjer na pri-
mernem mestu parkiramo. 

Na izhodišču se usmeri-
mo v smeri Velikega vrha čez 
Zelene trate in sledimo mar-
kirani poti. Po približno 30 
minutah dosežemo razcep 
in staro tablico za Planino 

Polšak. Od tod dalje steza 
ni več markirana. Zavijemo 
desno in v naslednje pol ure 
dosežemo planino Polšak, ki 
ima na vrhu hribčka razgle-
dno klopco. Planino obhodi-
mo po desni strani, da zopet 
ujamemo stezico. Višje bodi-
mo pozorni na stezo, ki od-
vije desno. V juniju 2018 so 
jo označevali kamni, postav-
ljeni v puščico. Čaka nas še 
zadnji vzpon do Križevnika. 
Strma pot, ki se vije med ru-
šjem, nas pripelje na greben, 
kjer se preko skal povzpne-
mo na razgleden in prepa-
den vrh. Odpre se pogled na 
Savinjske Alpe in s Križev-
nika ima Ojstrica resničen 

videz ostre, ošiljene špice. 
Z vrha sestopimo nazaj do 
poti, kjer smo prej skreni-
li desno, in nadaljujemo po 
stezi naprej. Hitro doseže-
mo ruševnate Poljske devi-
ce, 1879 n. m. No, do njiho-
vega vrha moramo skreniti s 
poti, sicer pa nadaljujemo do 
vrha kote 2028 n. m., kar je 
Molička peč, ki naj bi bila naj-
višji vrh Poljskih devic. Pred 
nami je vzpon na najvišja 
vrhova današnjega dne, Veli-
ko Zelenico in Veliki vrh. Z 
vrha Moličke peči sestopimo 
v škrbino, na drugi strani pa 
se začnemo strmo vzpenjati 
proti Veliki Zelenici. Vzpon 
je krušljiv, ponekod malce 

izpostavljen. Ko dosežemo 
vrh Velike Zelenice, se pred 
nami razpre široko travniško 
teme, ki nas pripelje še na Ve-
liki vrh, ki ga označuje ljubek 
Aljažek. 

Z vrha sestopimo do sedla 
z Veliki Zelenici in po mar-
kirani poti začnemo strm se-
stop. V zgornjem delu je se-
stop res strm in zagruščen, 
nato pa se po manjši dolinici 
spustimo do Sedelca, 1840 n. 
m. Tam imamo dve možnos-
ti, ali gremo levo čez Zelena 
Trate ali desno čez Dolge Tra-
te. Da še malce podaljšamo 

lepo turo, predlagam, da za-
vijemo desno čez Dolge Tra-
te in pri možicu zapustimo 
markirano pot in se povzpne-
mo na Dleskovec. Z vrha ses-
topimo nazaj na markirano 
pot. Prečna pot, skoraj po rav-
nem, nas pripelje do planine, 
kjer je stan, nato pa sledi strm 
sestop skozi gozd do planine 
Ravne, kjer nas čaka jekleni 
konjiček. 
Nadmorska višina: 
Maks. 2114 m
Višinska razlika: 1050 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Križevnik (1910 n. m.)–Poljske device (1879 n. m.)–Molička peč (2028 n. m.)–
Velika Zelenica (2114 n. m.)–Veliki vrh (2110 n. m.)–Dleskovec (1965 n. m.)

Ogrlica na Dleskovški planoti
Neoznačene poti po Dleskovški planoti vedno navdušijo. Bolj redko obiskane, polne cvetja in zelišč. 
Tura za dušni mir in uživanje ob pogledu na ošiljeno damo Kamniško-Savinjskih Alp.

Planina Polšak, nad njo pa naš prvi cilj Križevnik / Foto: Jelena Justin Pogled na ošiljeno Ojstrico z vrha Križevnika / Foto: Jelena Justin

Z Dleskovca se pokažeta Veliki vrh in Velika Zelenica. 

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Telesna aktivnost na dopustu
Velja splošno prepričanje, 

da je dopust čas počitka in po-
ležavanja. Želela bi vam dati 
nekaj namigov za telesno ak-
tivnost na dopustu. Verjemi-
te, počutili se boste bolje in 
vaše telo vam bo hvaležno.

Poletje je za veliko lju-
di najlepši letni čas. Razlog 
so dolgi in topli sončni dne-
vi, počitnice in letni dopust. 
Veliko si nas v tem času pri-
vošči tudi daljše ali krajše le-
tovanje, večinoma nekje ob 
vodi: ob morju, jezeru ali v 
toplicah.

Dopust je sicer namenjen 
temu, da se spočijemo, za-
menjamo okolje in vsako-
dnevno rutino, se umakne-
mo stresu in napolnimo ba-
terije. Za naše telo pa ni naj-
bolj primerno, da na dopu-
stu, sploh če je daljši, samo 
poležavamo. Tudi s teles-
no aktivnostjo bomo nabra-
li moči in napolnili baterije.

Če letujete ob vodi, pripo-
ročam, da se lotite kakšnih 
vodnih športov. Plavanje 
je primerno čisto za vsako-
gar in ima številne pozitiv-
ne učinke za telo: razbreme-
ni sklepe, krepi mišice, po-
zitivno vpliva na srčno-žil-
ni sistem, pri izdihovanju v 
vodo pa je tudi dobra dihal-
na vaja. Voda vas bo ohladi-
la in poživila tudi v najbolj 

vročih dneh. Lahko pa preiz-
kusite tudi kakšno novo vod-
no aktivnost: potapljanje, ve-
slanje, deskanje in zadnje 
čase zelo popularno supa-
nje … Ponudnikov aktivno-
sti, ki nudijo opremo in or-
ganizirajo tečaje, je ogrom-
no, vi pa lahko najdete nov 
zabaven hobi.

Kadar se odločite za aktiv-
nosti na kopnem, pazite, da 

se izognete največji vročini, 
in se aktivnosti lotite v jutra-
njih ali večernih urah. Ohla-
ditev v hladni vodi po teku, 
hoji ali kolesarjenju je ena 
lepših jutranjih rutin. Po-
skusite! Cel dan se boste po-
čutili bolje, hkrati pa boste 
tudi preprečili nabiranje od-
večnih kilogramov.

Vse več ljudi se odloči tudi 
za telovadbo na plaži, tako 
da brez skrbi, ne boste edi-
ni. V jutranjih ali večernih 
urah si v bolj samotnem ko-
tičku plaže podložite blazi-
no in naredite vadbo za moč 
(o tem smo pisali prejšnji te-
den), lahko pa si zamislite 
lažjo obliko vadbe in izbere-
te vadbo za gibljivost telesa. 
Ohranjanje gibljivosti je za 
naše telo in zdravje zelo po-
membno: pripomore k bolj-
ši drži, lahkotnejšemu giba-
nju, zmanjšuje mišično na-
petost, zmanjšuje možnost 

poškodb in pozitivno vpli-
va na počutje. Če so tempe-
rature zelo visoke, telesa res 
ni primerno obremenjeva-
ti z visoko intenzivno vadbo, 
zato lahko izberete raztezne 
vaje. Plaža je še posebej lep 
ambient. Za zjutraj vam pri-
poročam izvedbo t. i. pozdra-
va soncu – starodavne jogij-
ske tehnike, ki aktivira in raz-
teza celotno telo in uravnava 
dihanje. Gre za zaporedje 12 
položajev, ki jih izvajamo kot 
eno samo neprekinjeno vajo. 
Izvedbo si lahko ogledate na 
spletu ali v kakšni reviji.

Vsi tisti, ki ne odhajate na 
dopust, lahko pozdrav son-
cu seveda izvajate tudi doma 
(na vrtu, terasi ali pa v dnev-
ni sobi) in si omislite kakšne 
zanimive hobije, povezane 
z gibanjem in naravo: pla-
ninarjenje, kolesarjenje, te-
nis, vrtnarjenje, nabiranje 
gob, nabiranje zelišč …
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Grega Flajnik

Potovali smo torej po pok-
rajini, ki leži severovzhodno 
od mesta Salzburg. S svo-
jim 76 jezeri, lepimi gorami 
v okolici gorovja Dachste-
in in obilo kolesarskih poti 
ponuja številne možnosti 
za rekreativno preživljanje 
prostega časa. Mi smo svojo 
štiridnevno avanturo zače-
li v mestu Hallein, ki je zna-
no po tem, da je veliko let v 
njem živel in ustvarjal skla-
datelj Franc Ksaver Gruber, 
ki je napisal glasbo za lepo 
božično skladbo Sveta noč. 
Prav letos mineva dvesto 

let, odkar so jo prvič zaigra-
li v vasi Oberndorf v bližini 
mesta Salzburg. In zgodba 
govori, da so jo prvič zapeli 
ob spremljavi kitare. Cerkve-
ne miši naj bi namreč na ve-
čer pred božičem obgloda-
le in poškodovale orgle. Av-
strijci so mojstri dogodkov 
in zgodb okrog njih, zato 
bodo letos pripravili poseb-
na slavja v počastitev te oble-
tnice. V okolici Salzburga so 
našli – ali pa si izmislili – de-
set turističnih točk, ki so po-
vezane s pesmijo Sveta noč. 

Pot smo nadaljevali ob reki 
Salzach proti Salzburgu. Na 
vzhodu nas je spremljala 

gora Untersberg, 1972 me-
trov visoka priljubljena iz-
letniška točka, na katero pe-
lje žičnica. V bližini mes-
ta Anif se začnejo prostrani 
travniki poletne škofovske 
rezidence Hellbrunn, kjer je 
tudi lep živalski vrt. V dvorcu 
vidimo letni paviljon, v kate-
rem so snemali enega od pri-
zorov muzikala Moje pesmi, 
moje sanje. Na našem pote-
panju smo videli še več mest 
in prizorov iz tega lepega 

filma. V mestu Salzburg bi 
se lahko zadržali več dni, a 
nas je čakalo še dolgo kole-
sarjenje. Zato smo si ogle-
dali konjušnico oziroma 
»pralnico za konje«, spreho-
dili smo se mimo slaščičar-
ne Fürst, kjer so kot prvi leta 
1884 začeli izdelovati Mo-
zartove kroglice – in samo 
v tej delavnici še danes zavi-
jajo kroglice v ovoje modre 
barve. Ogledali smo si Mo-
zartovo rojstno hišo, kjer 

je kot mlad fantič verjetno 
preživel svoja najlepša leta. 
Toda kmalu ga je oče, ki je 
zgodaj spoznal fantov ta-
lent, odpeljal na turnejo po 
Evropi. Precej bolan se je še 
enkrat vrnil v rojstno mesto 
in bil glavni škofov organist, 
dokler se ta ni naveličal nje-
govih muh in ga dobesedno 
z brco v zadnjico odslovil. 
Tako se je odpravil na Dunaj 
in se nikdar več ni zares vrnil 
v rojstno mesto. Ogledali 

smo si še stolnico, prvo cer-
kev svetega Petra, okoli ka-
tere je pokopališče »pravih« 
meščanov Salzburga, spoz-
nali smo, kje so začeli variti 
pivo Stigl, in kje je Mozartov 
trg. Ob koncu smo se spre-
hodili še skozi park Mira-
bell, iz katerega je lep pogled 
na Salzburški grad (Hohen-
salzburg). Grad je pravza-
prav viden skoraj iz vseh de-
lov mesta in je zares najlepše 
ozadje na fotografijah. 

Kolesarsko potepanje po Solnograškem (1. del)
Tudi tokratno potovanje sta zaznamovala druženje s prijatelji in aktivno ogledovanje lepe pokrajine z ravno pravo hitrostjo – torej kolesarsko. Zaradi velikega 
zanimanja smo potovanje organizirali dvakrat.

Druga skupina v vrtu Mirabell; v ozadju se lepo vidi Salzburški grad.

Zadovoljna dekleta ob zaključku dneva

Maša Likosar

Bled – Letos je bilo Nočna 10ka 
razprodana, na voljo je bilo 
3012 mest in ravno toliko je 
bilo tekačev, ki so se v nočnih 
urah z blejske promenade po-
dali na deset kilometrov dol-
go progo okoli Blejskega je-
zera. Teka so se udeležili tudi 
znani športniki, predsednik 
Borut Pahor pa se je opravi-
čil in ga med tekači tokrat ni 
bilo. Ciljno črto je v moški 
konkurenci prvi pretekel Mi-
tja Krevs s časom 31 minut in 
41 sekund, med ženskami pa 
Sonja Roman s časom 35 mi-
nut in 35 sekund. Oba sta bila 
tudi zmagovalca lanske Noč-
ne 10ke. »Vedel sem, da sem 
lahko dober, in to sem poka-
zal na progi. Bi se pa dalo izti-
sniti še kak odstotek več. Si-
cer pa je bil tek zelo prijeten, 
celo dež ni bil moteč,« je pove-
dal Mitja Krevs. »Letos me je 
povabil organizator in tokrat 
sem res uživala. Vzdušje ob 
progi je bilo izjemno, lansko 

leto še nisem poznala proge 
in je bilo precej težje,« je po-
vedala Sonja Roman.

Poleg osrednjega desetki-
lometrskega sta potekala še 
dva petsto metrov dolga teka: 
otroški in Ozarin rekreativni 
tek. Slednji je namenjen va-
rovancem Društva za dušev-
no zdravje Ozara. »En evro 
od vsake startnine namenimo 
društvu Ozara, zato smo zelo 
veseli, da njihovi varovanci z 
veseljem pridejo in pretečejo 

progo,« je povedal predsednik 
Društva Vitezi dobrega teka 
Marko Roblek in dodal: »To 
leto je bilo rekordno v vseh po-
gledih. Števili tekačev in na-
vijačev sta presegli vse meje. 
Vseh skupaj je bilo okoli osem 
tisoč. Zasluga gre verjetno bo-
gatejšemu programu, proga 
je bolj osvetljena in varnejša. 
Letos so si res vsi udeleženci 
Nočne 10ke zaslužili medaljo 
v obliki vilice in kremno rezi-
no,« je še dodal Roblek.

Lanska zmagovalca 
najboljša tudi letos
Na dvanajsti Nočni 10ki na Bledu sta se na najvišjo stopničko ponovno 
povzpela Mitja Krevs in Sonja Roman.

Zmagovalca Nočne 10ke Sonja Roman in Mitja Krevs
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Vilma Stanovnik

Davča – Dobre pol ure, na-
tančno pa 33 minut in 43,1 se-
kunde, je za kolesarski vzpon 
iz Železnikov do cilja na kme-
tiji Pr' Vrhovc v Davči potrebo-
val letošnji zmagovalec jubi-
lejne dirke za zlato čipko An-
drej Draksler iz Zgornjih Bi-
tenj. Andrej, član ŠD Koloka, 
sicer ni postavil rekorda 17,8 
kilometra dolge proge, se je 
pa razveselil svoje prve zmage 
na tem priljubljenem rekrea-
tivnem tekmovanju, ki je šte-
lo tudi za akcijo Slovenija kole-
sari. »Že več let se udeležujem 
dirke, letos pa sem prvič zma-
gal. Kolesarim že osem let, zad-
nji dve leti pa tekmujem tudi v 
Pokalu Slovenije za amater-
je. Tekmoval sem že na progi 
proti Soriški planini, ki je bolj 
atraktivna, všeč pa mi je tudi ta 
v Davčo,« je povedal 29-letni 
Andrej Draksler. Le slabo se-
kundo je za njim zaostal Dean 
Bratuš (MBK SportR.si), deset 
sekund za zmagovalcem pa je 

v cilj pripeljal tretji Žiga Gali-
čič. V ženski konkurenci si je 
s časom dobrih štirideset mi-
nut zlato čipko privozila Ško-
fjeločanka Lara Maretič, ki bo 
avgusta dopolnila 18 let. »Bolj 
zares kolesarim peto sezono. 
Nisem imela krize, vozila sem 
po najboljših močeh. Dirka mi 
je zelo všeč, ker je cesta lepa,« 
je povedala Lara.

»Večina kolesarjev je nav-
dušenih nad lepo progo proti 

Davči, tako da še razmišljamo, 
ali bo dirka, ko bo enkrat nare-
jena cesta do Soriške planine, 
še na Soriško planino ali bomo 
ohranili cilj v Davči. Veseli 
smo, ker se je letošnje dirke 
znova udeležilo več kot sto ko-
lesarjev in kolesark, natančno 
sto trije. Zadovoljni smo tudi z 
vremenom, ki je bilo danes za 
kolesarjenje idealno,« je na ci-
lju v imenu organizatorjev po-
vedal Roman Prezelj.

Jubilejni zlati čipki za  
Laro in Andreja
V Športnem društvu Kamikaze Železniki so minulo soboto pripravili  
že dvajseto rekreativno kolesarsko dirko za zlato čipko.

Zadovoljna Lara in Andrej na cilju v Davči
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Simon Šubic

Kranj – Helikopterska eki-
pa za reševanje v gorah je 
minulo soboto kar sedem-
krat posredovala na Gorenj-
skem. Nekaj po 9. uri je alpi-
nist med plezanjem v Mrzli 
gori v Kamniško-Savinjskih 
Alpah padel po odlomu op-
rimka, okoli 11.30 je na Lub-
niku omagala planinka, ob 
13. uri pa si je planinec na 
poti čez Prag proti Kredari-
ci poškodoval nogo. Dežur-
na ekipa je popoldne sodelo-
vala pri prevozu ponesreče-
nih v udaru strele na Bledu, 
kasneje pa je reševala še pla-
ninko, ki je padla na Tomin-
škovi poti proti Triglavu. Na 
Potoški gori na območju 

Preddvora so pomagali pla-
ninki, ki je zdrsnila, zvečer 
pa še poškodovani osebi na 
območju Krna, je sporočil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. 

Bohinjski gorski reše-
valci so v soboto pomaga-
li tudi osebi, ki si je na Vog-
lu poškodovala nogo. Osebo 
so imobilizirali in prenesli 
v dolino. Zvečer pa se je na 
poti s Stola izgubil planinec. 
Gorski reševalci iz Radovlji-
ce so ga poiskali in pospre-
mili v dolino.

Gorenjski policisti so v so-
boto v gorah izvajali tudi pre-
ventivne aktivnosti. Kontro-
lirali so območje Završnice, 
Stola in Storžiča. Problematič-
nih pohodnikov niso srečali.

Helikopter sedemkrat 
poletel z Brnika

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti iš-
čejo mlajšo žensko, ki je v so-
boto dopoldne v živilski trgo-
vini v Kranju okradla nepa-
zljivo nakupovalko. Iz nje-
nega nakupovalnega vozič-
ka je odtujila torbico, jo skri-
la v svojo torbo in hitro za-
pustila trgovino, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 
Tatvine je osumljena ženska 
(na sliki), visoka do 170 cen-
timetrov. Je temnejše pol-
ti in črnih las, nosila je tem-
na očala, oblečena je bila v 
temno jopico, pod katero je 
imela belo majico, in hlače 
iz džinsa. Pri sebi je imela še 
večjo temno torbo. Če osu-
mljenko kdo prepozna, naj 
podatke sporoči policiji na 

interventno številko 113 ali 
anonimni telefon 080 1200, 
še pozivajo policisti.

Iz vozička ukradla torbico

Ali kdo prepozna 
osumljenko? / Foto: PU Kranj

Jesenice – V petek popoldne so gorenjski policisti na poči-
vališču Lipce krajši čas nadzirali predvsem tovorna vozila in 
avtobuse. Skupaj so kontrolirali 32 vozil oz. voznikov in ugo-
tovili 16 kršitev prometnih pravil. Mednje so sodile predvsem 
prekoračitve hitrosti, prekoračene teže in časa vožnje, uporaba 
telefona med vožnjo in neuporaba varnostnega pasu.

Kontrolirali tovornjake in avtobuse

Simon Šubic

Zalog pri Cerkljah – Nezna-
ni storilec je v petek popol-
dne oropal trgovino v Zalo-
gu pri Cerkljah. Okoli 16.35 
je vstopil v trgovino, zagro-
zil z orožjem, nato pa odtu-
jil denar, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. V ropu 
ni bil nihče poškodovan, kri-
minalisti pa so na kraju našli 
tudi imitacijo pištole. 

Ropar je bil star okoli 50 
let, visok približno 175 cen-
timetrov, kratkih sivih las in 
koščenega obraza. Oblečen 
je bil v sivo jakno in hlače 
iz džinsa. Policisti aktivno-
sti še izvajajo, hkrati pa po-
zivajo vse, ki bi karkoli vede-
li o ropu ali storilcu, naj pok-
ličejo na najbližjo policijsko 
postajo, na interventno šte-
vilko 113 ali na anonimno te-
lefonsko številko 080 1200.

Neznanec oropal trgovino

Neznani moški je pri ropu trgovine v Zalogu pri Cerkljah 
uporabil imitacijo pištole. / Foto: Gorazd Kavčič

Po besedah direktorja 
Zdravstvenega doma Bled 
Leopolda Zonika je stre-
la udarila v kostanj na oba-
li Blejskega jezera, pod kate-
rim je bilo okoli dvajset lju-
di, ki naj bi jih pri tem pome-
talo v zrak. Dve osebi, štiri-
desetletna nosečnica in nje-
na šestletna hčerka, sta bili 

hudo poškodovani in so ju 
začeli oživljati že očividci. 
Zdravniško pomoč, pred-
vsem psihološko, je v Zdra-
vstvenem domu Bled pre-
jel tudi partner štiridesetle-
tne ženske. Zonik je za me-
dije še poudaril, da je bil od-
ziv reševalnih enot hiter, in-
tervencija v množični nesre-
či pa je bila tudi odlično iz-
vedena. 

Strela poškodovala tri 
osebe
31. stran

Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče je kratkim izdalo sod-
bo, s katero je ugodilo tož-
benemu zahtevku Sloven-
ske hranilnice in posojilni-
ce (SHP) Kranj, ki je od svo-
jih ustanoviteljev Kmetijske 
gozdarske zadruge ter pod-
jetij Spedor, Inzas in Alpme-
tal Kovinoplastika zahtevala 
3,4 milijona evrov odškodni-
ne. Za toliko je bilo namreč 
po izračunih stečajnega up-
ravitelja Andreja Toša oško-
dovanih 758 upnikov oziro-
ma znaša razlika med pri-
znanimi terjatvami in popla-
čilom iz stečajne mase. Od-
škodninska pravda je bila si-
cer na sodišču končana že 
decembra lani, vendar je 
bila odločba pridržana, saj je 
bilo treba opraviti še prepi-
se in izven naroka vpogleda-
ti še v nekatere dokumente. 

Z izdano sodbo, ki še ni 
pravnomočna, se je končala 
še zadnja pravda v šestnajst 
let dolgem stečajnem po-
stopku SHP Kranj. Stečaj-
ni upravitelj Andrej Toš je 
odškodninsko tožbo zoper 
Kmetijsko-gozdarsko za-
drugo Tržič in podjetja Spe-
dor, Inzas in Alpmetal Ko-
vinoplastika vložil že leta 
2003, z njo pa je od ustano-
viteljev iz naslova zakonske 
odgovornosti za obveznosti 
SHP-ja, ki ni bil vključen v 
bančno shemo Banke Slove-
nije za jamstvo vlog, zahte-
val razliko med poplačilom 

iz stečajne mase in zneskom 
priznanih terjatev 758 up-
nikom. Na zadnjem naro-
ku decembra lani je stečaj-
ni upravitelj pojasnil, da po 
njegovih izračunih izpad 
v stečajni masi znaša oko-
li 3,4 milijona evrov glavni-
ce, k temu pa je treba prište-
ti še zamudne obresti. »Ste-
čajno maso smo upnikom 
večinoma razdelili, sledi le 
še končna razdelitev po od-
bitku vseh stroškov, to je še 
približno 262.400 evrov, če 
ne bo prišlo do nepredvide-
nega stroška,« je razložil.

Pravilnost Toševega izra-
čuna je na sodišču potrdila 
sodna izvedenka finančne 
stroke Mateja Gubanec, ki je 
hkrati ocenila, da bi se dalo 
od toženih iztržiti kvečje-
mu okoli pol milijona evrov. 
Večina ustanoviteljev je na-
mreč po njenih besedah 

tudi sama v slabem položa-
ju ali celo v stečaju. »Edino 
premoženje ima KGZ Tr-
žič, nekaj ga je tudi v stečaj-
ni masi Spedorja,« je dejala 
Gubančeva. Koliko odško-
dnine je dejansko izterljivo, 
smo povprašali tudi Toša, a 
se na naša vprašanja do vče-
raj ni odzval. 

Upniki SHP Kranj so v ste-
čajnem postopku prijavili za 
več kot 1,6 milijarde tolar-
jev (približno 6,67 milijona 
evrov) terjatev, od tega jih je 
sodišče priznalo za 1,4 mili-
jarde tolarjev, za pol milijo-
na tolarjev pa je bilo še po-
bota med dolgovi in terjatva-
mi. Skupaj je bilo tako upni-
kom priznanih za 5,8 mili-
jona evrov terjatev, poplača-
ni pa so bili približno 50-od-
stotno.

Zaradi stečaja SHP je 
na kranjskem okrožnem 

sodišču leta 2012 potekal tudi 
kazenski postopek. Kranj-
sko tožilstvo je zaradi oško-
dovanja upnikov za najmanj 
135 tisoč evrov vložilo obtož-
bo zoper nekdanje vodstvo 
SHP, in sicer zoper nekda-
njega ravnatelja SHP Dom-
na Malenška, direktorja Pe-
tra Friderika Smuka ter čla-
na upravnega odbora Franca 
Golijo in Marijo Štular (te-
danja direktorica Kmetijske 
zadruge Križe), medtem ko 
je preiskava zoper preostale-
ga člana upravnega odbora 
Viktorja Brezarja še poteka-
la. Kazenski postopek je te-
meljil predvsem na predpo-
stavki, da vodstvo hranilni-
ce v luči slabega finančnega 
stanja, zaradi česar so vede-
li, da hranilnici grozi stečaj, 
ni omejilo prejemanja depo-
zitov, s čimer naj bi oškodo-
vali upnike za najmanj 135 ti-
soč evrov. Po zastaranju ve-
čine kaznivih dejanj je tožil-
stvo na koncu vodilo pregon 
samo še zoper Malenška, ki 
mu je očitalo, da naj bi zlora-
bil položaj, ker da je tik pred 
stečajem sprejel depozit Žita 
Gorenjke, leško podjetje pa 
je bilo zaradi tega kasneje 
oškodovano za skoraj 68 ti-
soč evrov. Sodni senat je po 
koncu sojenja tudi Malen-
ška oprostil vseh obtožb. Kot 
je v obrazložitvi povedala so-
dnica, je bila podlaga za op-
rostitev nedoločena zakono-
daja, saj slednja ne predvide-
va ravnanja v primeru groze-
čega stečaja.

Sodišče upnikom hranilnice 
dosodilo odškodnino
Kranjsko okrožno sodišče je ugodilo tožbi Slovenske hranilnice in posojilnice Kranj, ki je od 
ustanoviteljev terjala 3,4 milijona evrov odškodnine. 

Stečajni upravitelj SHP Kranj Andrej Toš je sicer dosegel 
sodno zmago, povsem drugo vprašanje pa je, ali bodo 
upniki sploh prejeli kakšen evro od priznane odškodnine v 
znesku 3,4 milijona evrov z zamudnimi obrestmi. / Foto: arhiv GG

Jesenice – V soboto okoli pol treh popoldne se je iz enega 
od stanovanj na Cesti Maršala Tita na Jesenicah širil vonj po 
zažganem. Posredovali so jeseniški poklicni gasilci, ki pa v 
stanovanje v osmem nadstropju niso mogli vstopiti preko 
hodnika, zato so uporabili gasilsko avtolestev in vstopili skozi 
okno. V stanovanju je smrdelo po plastiki, pri pregledu pa 
ugotovili, da je nekdo na prižganem štedilniku pustil plastično 
posodo za gretje vode. Štedilnik so ugasnili in odmaknili pla-
stično posodo, nato pa stanovanje še prezračili in pregledali 
vse prostore. Ker ni bilo nikogar doma, so lastnike o požaru 
obvestili policisti. 

Smrdelo po zažganem 

Preddvor – V soboto opoldne je neznani storilec na parkiri-
šču pri jezeru Črnava v Preddvoru razbil steklo na osebnem 
avtomobilu Volkswagen Passat in iz njega ukradel torbico z 
dokumenti. V torbici je tat med drugim našel tudi kreditno kar-
tico, ki jo je kasneje uporabil še za dvig denarja na bankomatu. 
Policisti ob tem opozarjajo, da avtomobili niso varna mesta za 
shranjevanje vrednih stvari, tatovi pa so še v večji skušnjavi, 
če so torbice, denarnice ali elektronske naprave odložene na 
vidnih mestih in so brez nadzora. Verjetnost tatvine je takrat 
velika. Lastnike zato pozivajo, naj poskrbijo za svojo lastnino 
oz. vredne predmete, ki naj jih imajo ves čas pri sebi ali pod 
nadzorom.

Z ukradeno kreditno kartico na bankomat
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Gledališka igra z glasbo Slavka in Vilka Avsenika  
ob 65-letnici njunega ustvarjanja

Andreas 
Brandstätter 

Premiera: petek, 20. julij, ob 21. uri
Ponovitve: 21., 26., 27., 28., 29. julij in

3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 14., 15. avgust
Vse predstave so ob 21. uri. 

Informacije in rezervacija vstopnic: www.studenec.net
051 61 61 51  in  051 61 41 41
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Ana Šubic

V 
mestu Amilly, 
približno osem
deset ki lometrov 
od Pariza, že od 
leta 2005 prire

jajo festival Fête de l'Euro
pe (Praznik Evrope), na kate
rem se že tradicionalno vsa
kič predstavi ena od evrop
skih držav. Letos je bila gla
vna atrakcija prireditve Slo
venija, ki so jo s skupnimi 
močmi uspešno predstavili: 
Duo Nota iz Tržiča, Folklorno 
društvo (FD) Bled in Meša
ni pevski zbor Cominum iz 
Komna na Krasu. V Franci
jo so odpotovali 28. junija in 
tam ostali do 2. julija, ko so se 
polni pozitivnih vtisov odpra
vili domov.

Ni jim bilo treba reči 
dvakrat

Tokratno gostovanje se je 
»rodilo« iz prijateljstva med 
Evo Sutlič, nekdanjo pred
sednico društva Slovencev v 
Parizu, ter Duom Nota, ki ga 
sestavljata Marjan Rekar in 
Jelka Potočnik. Sutličeva je 
doma iz Gabrovice pri Kom
nu in jo je že pri sedemnajst
ih letih pot zanesla v Franci
jo, skozi delo v omenjenem 
društvu, ki je kljub njenim 
prizadevanjem zamrlo, pa 
je spletla številna poznans
tva in prijateljstva. »Ali sva 
kot Duo Nota pripravljena v 
Amillyju predstaviti Sloveni
jo, ji nama ni bilo treba reči 
dvakrat,« se spominja orga
nizator gostovanja Marjan 
Rekar. K sodelovanju je nato 
povabil še FD Bled, s katerim 
Duo Nota tudi sicer sodeluje, 

poleg blejskih folkloristov pa 
se je na povabilo k predstavit
vi Slovenije v Amillyju z vese
ljem odzval še zbor Comi
num iz Komna. Gorenjcem 
se je na poti v Francijo na Kra
su na avtobusu poleg pevcev 
pridružila še Eva Sutlič, ki je 
bila na krajšem dopustu v roj
stnem kraju, prijatelje pa je 
nato spremljala vse do konca 
petdnevnega gostovanja.

Narodne noše prava  
paša za oči

»Neverjetna gostoljubno
st in ustrežljivost prireditel
ja nas je navdala s še večjim 
optimizmom, kako najbolje 
predstaviti našo državo,« se 
Marjan Rekar spominja pri
hoda v 1360 kilometrov odda
ljeni Amilly. Prvi dan v mes
tu je bil v znamenju ogle
da nekaterih znamenitosti. 
Naslednji dan je bilo urad
no odprtje festivala, na kate
rem so bili blejski folkloris
ti in Duo Nota deležni mno
gih pogledov in velikega apla
vza, saj so bile narodne noše 

prava paša za oči. Prav tako je 
bila veliko pozornosti delež
na slovenska stojnica z rekla
mnim materialom in dobro
tami: Kraševci so s seboj pri
nesli kraški pršut in teran, 
FD Bled pa gorenjsko zase
ko, žganje in borovničevec. 
Folkloristi so se predstavi
li na enournem nastopu na 
glavnem odru, kjer se jim je z 
10minutnima vložkoma pri
družila tudi mlada citrarka 
Katica. Duo Nota je imel dva 
daljša nastopa: v domu staro
stnikov in še za tristo pova
bljenih gostov, med kateri
mi sta bila tudi namestnica 
slovenskega ambasadorja in 
župan Amillyja.

Ognjemet v čast 
Slovencem

Pevci s Krasa pod vods
tvom Ingrid Tavčar so v Amil
lyju imeli dva koncerta v cer
kvi blizu glavnega prizorišča, 
s svojim petjem pa so oboga
tili tudi nedeljsko mašo. Iste
ga dne so se pridružili Duu 
Nota na glavnem odru, kjer 

so skupaj navdušili z Avse
nikovo skladbo Slovenija, od 
kod lepote tvoje, slovenski 
program pa so sklenili izme
njujoči nastopi dua in folklo
ristov. V Amillyu so za konec 
v čast gostom iz Slovenije pri
žgali poseben, kar dvajsetmi
nutni ognjemet, ki se je začel 
ob zvokih slovenske himne, 
v njem pa so se prelivale bar
ve slovenske zastave. »Kljub 
nekaterim začetnim težavam 
nam je predstavitev Slovenije 
odlično uspela,« je bil zadovo
ljen Rekar.

Za razliko od Dua Nota je 
FD Bled tokrat prvič gostoval 
v Franciji. »Še posebej se nam 
je dopadla prijaznost, dob
ra organiziranost in postrež
ba, motila nas je samo vroči
na,« je povedal član FD Fran
ci Pogačnik. Letos so že gosto
vali v Medžimurju in Zadru, 
nastopali so tudi v Pušji vas v 
Italiji, odpravili pa naj bi se še 
v italijanski Brixen, München 
in Rovinj. Vsako leto konec 
decembra organizirajo prire
ditev Veselo po domače, letos 
bo jubilejna, dvajseta.

GOSTOVALI V FRANCIJI
Folklorno društvo Bled in Duo Nota iz Tržiča sta v družbi pevcev s Krasa gostovala v francoskem 
Amillyju, kjer so uspešno predstavili Slovenijo. Francozi so v čast gostujoči državi pripravili poseben 
ognjemet ob slovenski himni, v katerem so se prelivale barve naše zastave.

Člani Folklornega društva Bled in Duo Nota z županom Amillyja Gerardom  
Dupatyjem / Foto: Franci Pogačnik

Na 38. Melodijah morja in sonca, ki so minulo soboto pote-
kale v Avditoriju Portorož, je med štirinajstimi nastopajo-
čimi s pesmijo Moj profil slavila Primorka Lea Sirk. Skupni 
seštevek točk strokovne žirije, telefonskega glasovanja, 
navzočega občinstva in radijskih postaj je Gorenjki Manci 
Špik in skladbi Kjer pomol poljubi morje, pod katero so 
podpisani Raay, Rok Lunaček in Krešimir Tomec, prinesel 
drugo mesto. Špikova, ki je na portoroškem festivalu že sla-
vila, je znova prejela največ glasov telefonskega glasovanja, 
strokovna žirija pod vodstvom Marte Zore pa ji je namenila 
drugo najvišje število točk. Pevka z Bohinjske Bele se je 
razveselila tudi ene do petih nagrad žirije, in sicer za naj-
boljšo izvedbo. V Kranju živeča Poljakinja Emilia Dębska, 
ki nastopa pod umetniškim imenom Mila, pa je osvojila 
osmo mesto. Na portoroškem festivalu je nastopila prvič, 
s pesmijo Jaz bi šla naprej, ki sta jo ustvarila Denis Horvat 
in Hamo, pa je navdušila predvsem šest radijskih postaj, 
saj so ji namenile drugo najvišje število točk. 

Špikovi nagrada za najboljšo izvedbo,  
Mila osma

Manca Špik prevzema nagrado strokovne žirije za 
najboljšo izvedbo. / Foto: Katja Kodba
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Vilma Stanovnik

K
adar se odpravlja-
va po Evropi, ima-
va vedno vsaj dva 
pomisleka. Prvi je, 
kako potovati. Ker 

imava doma motor in avto in 
ker je mož strasten motorist, 
vedno najprej pretehta mož-
nost potovanja z motorjem. 
Nato sledi malce manj atra-
ktivno potovanje z avtomo-
bilom in na koncu pomis-
lek, da bi vendarle potovala z 
letalom, saj bi tako za pot do 
cilja porabila najmanj časa. 
Drugi pomislek je namreč 
navadno tudi čas potovanja. 
Ker je dopusta vedno (pre)
malo, je treba biti racionalen 
in v kratkem času videti kar 
največ. Prav tako je pomem-
bno, kdaj na pot. Ali je bol-
je spomladi in jeseni, ko ni 
gneče in vročine, ali bolje ob 
vremensko bolj zanesljivem 
poletju?

Tudi letos je bilo podo-
bno, saj sva imela že nekaj 
časa v načrtu, da si ogledava 

Normandijo. Preračunava-
la sva že kilometre do seve-
ra Francije, ko sva ob domači 
avtobusni postaji uzrla pla-
kat z vabilom na petdnevni 
izlet v Normandijo in Breta-
njo: z letalom, avtobusom in 
ne nazadnje – z izkušenim 
vodičem.

Nisva se dolgo odločala 
in ob prvomajskih prazni-
kih je bila naša skupina na 
poti proti Parizu. Tam nas 
je čakal avtobus in čez nekaj 
ur že prvi postanek v Nor-
mandiji. Mesto Rouen je 
glavno mesto Normandi-
je in v njem je res marsikaj 
videti. Najbrž bi brez vodi-
ča o njem izvedela manj, 
zagotovo pa bi si ogledala 
znamenito katedralo Not-
re-Dame s tako imenova-
nim Tour de Beurre oziro-
ma maslenim stolpom, ki 
so ga financirali s prodajo 
odpustkov za porabo mas-
la v postnem času. Ob nje-
nem dokončanju je bila s 151 
metri najvišja zgradba na 
svetu. Gotsko pročelje sto-
lnice je bil predmet serije 

slik Clauda Moneta. V svet-
lobnih niansah štirih letnih 
časov jo je namreč naslikal 
kar tridesetkrat. 

V zgodovinskem Roue-
nu je moč videti tudi števil-
ne druge znamenitosti: od 
stare mestne ure do zanimi-
vih cerkev, spomenikov in 
muzejev. Je pa Rouen znan 
tudi kot rojstno mesto zna-
menitega francoskega pisa-
telja Gustava Flauberta.

Ne le zgodovina, tudi 
zanimiva pokrajina je tisto, 
kar te prevzame na potova-
nju po Normandiji. Sadov-
njaki, pašniki, lesene hiške 
in obala s strmimi pečina-
mi. Prav posebno zdravilno 
moč naj bi imela dolga plaža 
Cote d'Albatre pri mestecu 
Etretat. Na njej – pa tudi na 
sprehodu po pečinah – smo 
lahko opazovali atraktivne 
klife, ki jih pisatelj Guy de 
Maupassant videl kot slone 
velikane, ki naj bi popili oce-
an. Tudi mi smo videli slo-
ne, a s pitjem oceana bodo 
gotovo imeli še kar nekaj 
dela ...

Normandija in Bretanja (1)

SLONI PIJEJO OCEAN

Katedrala Notre-Dame v Rouenu je rimskokatoliška gotska stolnica, ki je bila velik navdih 
zlasti slikarju Claudu Monetu.

Na obali Rokavskega preliva smo opazovali klife, tudi slone velikane, ki pijejo ocean.

Tebe ljubiti
je kot ljubiti zvezdo;
vedno misliš,
da ti je blizu,
a v resnici ni tako.

Sedaj si izberi,
kar imaš za izbrati;
živeti od spominov
ali graditi prihodnost.

Tebe ljubiti
najlepše je.
Je radost,
je sreča
je mladost.

Saša

Tebe ljubiti

PESMI MLADIH

Vse ljubezni so lepe – bodisi v mladosti bodisi pa v zrelih 
letih. Kajti vsaka nam nariše nasmeh na obrazu. In četudi 
ni sonca, nam je toplo pri srcu. Želim vam lepe poletne 
dni. Meta

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

Mateja Rant

P
oletni šoli Rožle 
Prezelj se je v času 
letošnjih polet-
nih počitnic mogo-
če pridružiti šesto 

leto zapored. Za otroke pri-
pravijo celodnevno vars-
tvo, ob tem pa jih učijo atle-
tike po programu Atletske 
šole Rožle Prezelj in plava-
nja pod vodstvom stroko-
vnega kadra. »Ker nam je 
pomembna celostna vzgoja 
posameznika, športne akti-
vnosti dopolnimo z ustvar-
jalnim programom in izob-
raževalnimi delavnicami ter 
kakovostno ponudbo zdra-
ve hrane,« je razložila vodja 
poletne šole Nika Brežnik. 
Prvič so se jim otroci lah-
ko na poletni šoli pridružili 
pretekli teden, ponovili pa jo 
bodo še zadnja dva tedna v 
avgustu.

Pretekli teden se je z osno-
vami atletike spoznavalo 
dvajset otrok, ki so se popol-
dne zbrali še na kranjskem 
letnem bazenu, kjer je pote-
kal plavalni tečaj. Med njimi 

je bila tudi osemletna Anja, 
ki se je poletne šole udele-
žila že četrtič. »Všeč mi je 
namreč atletika,« je pojasni-
la. Sedemletni Izidor, ki se 
jim je letos pridružil prvič, 
je najbolj užival v plavan-
ju in skokih v vodo. Sedem-
letni Martin, ki tudi zelo 
rad bere, je razložil, da se 
mu to zdi super način pre-
življanja počitnic. Šestletni 
Miha Pančur pa je bil kra-
tek: »Fino se imamo!« V 
delo z otroki so po besedah 

Nike Brežnik vključili tudi 
dve že nekoliko starejši atle-
tinji, ki tekmujeta v njihovih 
ekipah U14 in U16. »Trudi-
mo se namreč, da bi znali 
mladi tisto, kar jih naučimo, 
posredovati naprej mlajšim 
generacijam.« Otroci spoz-
najo šport kot dejavnost, ki 
jih združuje in povezuje in 
skozi katero se gradi pripa-
dnost skupini. Plavanje in 
atletiko so izbrali kot osno-
vni športni panogi, ki bi 
ju moral obvladati vsakdo, 

obenem pa otroke učijo tudi 
o zdravi prehrani. »Če jih že 
od majhnega tako vzgajamo, 
potem bo šport lažje postal 
sestavni del njihovega življe-
nja,« je poudarila Nika Bre-
žnik in dodala, da se otroci 
v poletni šoli z atletiko spo-
znajo na zabaven način, saj 
se atletike ni mogoče nauči-
ti čez noč. »Bistvo je, da se 
zabavajo in izkoristijo pro-
sti čas, da se tudi kaj nove-
ga naučijo in se spoznajo z 
novimi športi.«

PLAVAJO IN SE ZABAVAJO
V okviru Atletske šole Rožle Prezelj tudi v času poletnih počitnic otrokom omogočajo kakovostno 
preživljanje prostega časa ob različnih športnih in drugih dejavnostih.

Otroci so uživali na plavalnem tečaju na kranjskem letnem 
bazenu. / Foto: Tina Dokl

V petek so izdelovali papirnata letala in se nato pomerili v tekmi z njimi. / Foto: Tina Dokl
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Peter Colnar

Hobi branitelja Kitajcev
Nekaterim predstavljajo 

hobiji celo rdečo nit življen-
ja. Med njimi je tudi ameri-
ški pisatelj Erle Stanley Gar-
dner, ki se je rodil 17. juli-
ja 1889. Kot odvetnik je pre-
težno branil Kitajce in se ga 
je zato prijel naziv branitelj 
Kitajcev. Seveda pa je postal 
veliko bolj znan po svojem 
pisateljskem konjičku. Za 
zabavo je začel namreč pod 
psevdonimom Charles Gre-
en pisati kriminalne romane 
in tako proslavil »svojega« 
detektiva. Že leta 1932 je pos-
tal iskani pisec kriminalnih 
zgodb in je bil kasneje priz-
nan avtor več kot stot krimi-
nalnih romanov, v katerih je 
kot glava oseba nastopal dete-
ktiv in odvetnik Perry Mason.

Izum diktafona mu je 
omogočil, da je še pospešil 

svoj izredno hiter tempo 
dela. Tako so kar tri stroje-
piske istočasno hitele bele-
žiti izredne podvige detek-
tiva Perryja Masona. Po pet-
ih letih pisanja se je ustra-
šil, da se bodo ljudje naveli-
čali njegovega junaka, zato 
je ustvaril še stokilogram-
sko lastnico zasebne detek-
tivske agencije Bertho Cool. 
Po drugi svetovni vojni je bil 
Gardner že pisatelj z najvi-
šjimi avtorskimi dohodki, 
vendar pa ni opustil svoje 
odvetniške pisarne. Poma-
gal je predvsem ljudem, ki 
niso imeli denarja za drage 
odvetnike. Leta 1948 je usta-
novil sodišče v skrajni sili, ki 
je rešilo življenje 33 nedolž-
nim ljudem. 

Sodeloval je tudi (dom-
nevno kot organizator) pri 

nekaj nezakonitih boksar-
skih tekmah. Med kitajski-
mi in mehiškimi skupnos-
tmi je našel več dolgoletnih 
prijateljev. To so bili tudi 
junaki iz skupnosti, ki so se 
pojavili v njegovih knjižnih 
delih. Niso bili običajni ste-
reotipni zlobni ljudje, ki so 
bili tedaj »v modi«. 

Gardner je bil eden naj-
večkrat prevedenih avtor-
jev na svetu. Prvi roman o 
Perryju Masonu je bil obja-
vljen leta 1933. V prvih 15 
letih so prodali osemindvaj-
set milijonov izvodov. Sre-
di petdesetih let prejšnje-
ga stoletja so se romani o 
Perryju Masonu prodajali 
po dvajset tisoč izvodov na 
dan.  Na podlagi Gardner-
jevih detektivskih roma-
nov so posneli šest filmov 

in zelo priljubljeno televi-
zijsko serijo, ki je obsegala 
kar 271 epizod in so jo pre-
dvajali celih devet let. Ob 
Tarzanu, Sherlocku Holme-
su in Supermanu in drugih 
je postal Gardnerjev Perry 
Mason ena najbolj znanih 
ameriških ikon popularne 
kulture v dvajsetem stoletju.

Gardnerjevo pisanje je pri-
vlačilo veliko tudi zelo izob-
raženih in znanih ljudi. Bri-
an Kelleher in Dina Merrill 

sta leta 1987 v knjigi o feno-
menu Perryja Masona zapi-
sala, da je bil njegov obože-
valec tudi Harry S. Truman. 
Ob smrti naj bi knjigo o dete-
ktivu Perryju Masonu imel 
na nočni omarici celo Albert 
Einstein ... V knjigi Kelleher 
in Merrillova navajata tudi, 
da je igralec Raymond Burr, 
ki je (poleg drugih) igral 
Masona, ob srečanju s pape-
žem izjavil, da je ta »vedel vse 
o Perryju Masonu«.

Pregovori in reki

  Angleški pregovor: Berač ni nikoli na napačni poti.
  Latinski pregovor: Berač nima ne družine  
 ne prijateljev.
  Japonski pregovor: Včasih je beg zmaga.
   Vietnamski pregovor: Bežati pred slonom ni nobena 

sramota.

Samo Lesjak

G
re za tradicio-
nalni poletni 
glasbeni pro-
jekt Red Tour 
v organizaci-

ji American Music Abroad 
(AMF, Ameriška glasba na 
tujem) pod vodstvom Gary-
ja Finka. AMF že več kot šti-
rideset let uspešno priprav-
lja glasbene turneje mladih 
ameriških glasbenikov, sre-
dnješolcev, študentov ter 

ostalih mladih, ki jih vese-
li glasba. V vseh teh letih so 
tako organizirali že več kot 
320 turnej, ki se jih je ude-
ležilo več kot 36 tisoč glas-
benikov. Nadobudni, sicer 
neprofesionalni, vendar 
kakovostni glasbeniki ses-
tavljajo različne glasbene 
sestave: simfonični orke-
ster, džezovsko skupino, 
komorni orkester in pevski 
zbor, skozi katere predstav-
ljajo raznovrstno ameriško 
glasbo mnogih zgodovin-
skih obdobij.

Mladi glasbeniki, ki sku-
paj zastopajo kar štiriin-
trideset ameriških sred-
njih šol in fakultet iz zve-
znih držav New Jersey in 
New York, so tako v sobo-
to na letošnji evropski tur-
neji nastopili tudi v Škofji 
Loki. Predstavili so se z raz-
nolikim repertoarjem glas-
be, vse od klasične glasbe 
prek glasbe z broadwajskih 
odrov do ameriške ljud-
ske glasbe in glasbe sodo-
bnih ameriških skladatel-
jev. Ljubitelji americane so 

napolnili Cankarjev trg in 
uživali v pestrem sporedu.

Projekt pa je poleg kul-
turno-glasbenega dogajan-
ja naravnan tudi izobraže-
valno, mladi glasbeniki na 
turneji spoznavajo števil-
ne zanimive dežele ter lju-
di, tako so ali pa še bodo nas-
topili v Italiji, Nemčiji, Avs-
triji in Hrvaški, navdušila pa 
jih je tudi Slovenija – od Pos-
tojnske jame in Ljubljane pa 
do gorenjskih biserov Bleda 
in Škofje Loke, tako da se z 
veseljem še vrnejo.

MLADI GLASBENI 
AMBASADORJI
Skupina kar stopetindvajsetih mladih ameriških glasbenikov se je v okviru evropske koncertne turneje 
ustavila tudi v Škofji Loki, kjer je z raznolikim programom navdušila občinstvo na Cankarjevem trgu.

Rdeča turneja: mladi ameriški glasbeniki so predstavili glasbo svoje dežele tudi na koncertu v Škofji Loki. / Foto: Andrej Tarfila

Kranj – Letošnji Kranfest bo že tradicionalno tudi glasbe-
no obarvan. Tako bodo v četrtek, 19. julija, ob 21. uri v Kav-
ki nastopili Smoke and Shuffles, na Glavnem trgu pa bo 
ob 21. uri koncert Eroike Aromatike z orkestrom. V petek, 
20. julija, bo na Glavnem trgu od 20. ure koncertni večer 
s skupino Tabu ter Hamo and Tribute 2 Love, na Punger-
tu bo koncert zasedbe Počeni škafi, v Kavki bo nastopil 
Matej Rančigaj, pred Prešernovim gledališčem pa pevka 
Tinkara Kovač. Elektronski ritmi bodo odmevali na vrtu 
gradu Khislstein ter v Klubaru. V soboto, 21. julija, bo večer 
na Glavnem trgu v znamenju glasbe skupin Help! Beatles 
Tribute ter Abba Mia, v Kavki bodo nastopili Smetnaki, na 
Pungertu pa Jazz Ladies. Pred Prešernovim gledališčem 
bo ob 22. uri akustični koncert Slavka Ivančiča, v Klubaru 
pa bodo kraljevali DJ-ji. Vse dni festivala bodo obiskovalce 
razveseljevali tudi lajnarji.

Glasbeno pestri Kranfest

Tinkara Kovač bo nastopila v petek, 20. julija, ob 22. uri 
pred Prešernovim gledališčem. / Foto: arhiv GG

Tržič – V petek, 20. julija, bo ob 20.30 na vrtu Tržiškega 
muzeja nastopila pevka Maja Keuc Amaya. Gre za četr-
ti poletni tržiški glasbeni večer, na katerem se bo Maja 
predstavila v družbi kitarista Mihe Koretiča, bobnarja 
Doriana Grande in basista Jerneja Kržiča.

Maja Keuc Amaya prihaja v Tržič

Kranj – V sredo, 18. julija, bo ob 20.30 na dvorišču ob 
gradu Khislstein v okviru glasbenih večerov pod grajsko 
lipo nastopila pevka Marina Martensson s spremljevalno 
skupino.

Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Marina 
Martensson



16

PRAZNOVANJA

TOREK_17. 07. 2018

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Moja sreča«
Sem čisto obupana in ne vem 
več, kaj naj storim. Zato se 
zopet obračam na vas. V živ-
ljenju si najbolj želim ljubezni. 
Ali bom sploh kdaj srečna in 
kdaj se bo to zgodilo. Bom 
imela svoje otroke? Kaj pa slu-
žba? Hvala.
Tako kot samo življenje tudi 
ljubezen ubira čudna, nam 
nejasna, nerazumljiva pota. 
Tisti, ki jih imamo najraje, 
nas lahko tudi najbolj priza-
denejo. Tisti, ki jih nimamo, 
nas niti ne morejo. Takoj 
morate nehati iskati napa-
ke pri sebi. Res, preveč radi 
vsem ustrežete in se prila-
gajate tudi takrat, ko greste 
sebi v škodo. Vsak človek 
gre skozi šolo življenja. Eni 
malo prej, drugi pa kasneje. 
Nihče ne uide. Veliko preveč 
razmišljate o preteklosti in 

seveda vam potem vsa bole-
čina ostaja, namesto da bi 
šla stran od vas. Enostavno 
do zdaj še nobena ljubezen 
ni bila prava in bolje je, da 
se zaključi prej kot kasneje 
čez leta. Bivši fant ni bil vre-
den vaših čustev in se niti 
ne zaveda, kako zelo vas je 
prizadel. Še v tem letu boste 
spoznali nekoga, ob kate-
rem boste takoj vedeli, da 
je tisti pravi. Bo vaših let, 
zelo zrel, resen, a po duši 
velik romantik. V hipu boste 
pozabili na vse pretekle izku-
šnje in se predali ljubezni in 
novi zvezi. Rodili boste tri 
otroke. Dve deklici in dečka. 
Bodite srečni v pričakova-
nju teh izpolnitev, žalost pa 
dajte takoj na stran. V službi 
se vam že na jesen obetajo 
dobre spremembe. Čaka 
vas napredovanje, kar bi se 

že moralo zgoditi, pa se ni. 
Želim vam vse dobro.

»Tehtnica 82«
Po horoskopu sem tehtnica 
in seveda me najbolj zanima 
ljubezen. Zanima me tudi, 
kako bo naprej z mojo službo. 
Skrbi me razumevanje v dru-
žini, kako kaže v prihodnosti. 
Želim si iti na svoje in se bojim, 
da mi nikoli ne bo uspelo.
Tehtnice ne morejo živeti brez 
ljubezni. Pridih zaljubljenosti 
mora biti vedno prisoten, da se 
ne počutite kot riba na suhem. 
Kot vidim, ste v dilemi, saj vam 
srce utripa za dva. Enega ima-
te, pa ga nimate dovolj radi, 
tistega, h kateremu vas vleče, 
pa ne morete dobiti oziroma 
je zaseden. Že mora tako biti. 
Vse je za nekaj dobro. Kma-
lu po poletju boste spoznali 
nekoga, ki vam bo v trenutku 

spremenil tok življenja. Kar 
nekaj časa boste plavali nad 
oblaki in ne bo nobenega vzro-
ka, da bi se morali kmalu spu-
stiti na tla. Če boste le hoteli, 
boste to ljubezen obdržali. 
Zveza, ki jo imate sedaj, ne 
bo več dolgo trajala. Z nobe-
ne strani ne vidim čustev. Na 
delovnem mestu niste preveč 
zadovoljni. V naslednjem letu 
boste končno zbrali pogum in 
naredili korak naprej. Svetu-
jem vam, da greste na svoje in 
začnete delati tisto, kar vas je 
vedno veselilo. Znanje imate, 
izkušnje si boste pa hitro pri-
dobili. Na starše ne morete 
vplivati, saj sta navajena take-
ga medsebojnega odnosa in 
se nimata namena spreme-
niti. Kadar pride do krize, se 
umaknite. V prihodnosti vas 
čakata nov dom in družina. 
Lepo se imejte.

Nadaljujemo tam, kjer smo 
končali zadnjič, se pravi s 
pogledi za zdravje z eno ali 
največ tremi kartami. Če 
stranka večkrat izbere karto 
Neiskrenost, ji povemo, da 
potrebuje zdravila. Če nam 
odgovori, da zdravila že ima, 
so ta napačna in potrebuje 
nova. Velikokrat stranka pri 
pogledu za zdravje izbere 
karto Upanje. Ta karta nam 
predstavlja vodo in pri zdra-
vju nam pokaže organe, ki 
so povezani s tem – to so 
seveda ledvice, mehur, pro-
stata ... Ali pa pomeni pre-
več vode v telesu, na primer 
zatekanje. Zadnjič sem že 
omenila karto Božje oko in 
da je povezana z očmi. Ta 
karta nam pokaže tudi teža-
ve z glavo – bolečine v glavi 
ali kaj drugega, povezanega 
s tem. Karta Sporočilo zaje-
ma celo telo in tukaj rečemo, 
da se je sesedel imunski sis-
tem. V današnjem času čas 
prehitro hiti naprej, redki 
med nami si znajo vzeti čas 
zase in svoje potrebe. Roža, 
ki je ne zalivamo, slej ko prej 
umre. Tako je tudi z nami – 
če ne skrbimo zase, se ne 

počutimo dobro in lahko 
se razvijejo bolezni. Lahko 
manjkajo samo vitamini ali 
železo, magnezij, C-vitamin 
… Kadar imamo izbiro le ene 
karte in se odločimo za še 
eno karto in je ta negativna, 
se tudi stanje, ki ga gledamo, 
poslabša – in obratno velja 
enako. Kadar stranka izbere 
karto Hiša, napovemo, da je 
oseba sicer zdrava, vendar v 
sebi nosi preveč skrivnosti, 
zaradi katerih se obreme-
njuje. Pri karti Sreča bi lahko 
rekli, da se oseba preveč raz-
daja. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenj-
ski glas s pripisom »šola 
vedeževanja« in svojo šifro 
pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že 
do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V članek Profesorje so spoštovali in se jih bali, ki smo 
ga objavili 26. junija v rubriki Praznovanja, sta se nam 
prikradli napaki. Pokojni sošolki je bilo ime Branka Guček 
in ne Blanka Guček, kot smo napačno zapisali. Profesor 
Milan Ahačič pa je dijakinje Srednje ekonomske in uprav-
no-administrativne šole Kranj, ki so maturirale pred pet-
desetimi leti, poučeval zemljepis in ne telovadbe, kot je 
navedeno. Za nenamerni napaki se iskreno opravičuje-
mo. Uredništvo 

Popravek

Maša Likosar

V 
5. b razredu je 
bilo 27 dijakov, 
bili so zadnja 
generacija uči-
teljišča. Večino-

ma so prihajali z gorenjske-
ga konca: iz Šenčurja, Gorij, 
Podnarta, Bohinja, Tržiča, 
Cerkelj in z Jesenic. Ob pet-
deseti obletnici mature se 
jih je zbralo le osem, šest je 
že pokojnih, preostali so bili 
zadržani. Ena izmed nek-
danjih dijakinj Ida Vehovec 
pravi: »Prav vsako leto se sre-
čamo v gostilni Zajc v Lahov-
čah, ob visokem jubileju pa 
smo se vrnili v mesto svo-
jih srednješolskih dni in dan 
preživeli ob obujanju spo-
minov.« Prehodili so Reslje-
vo ulico – tako kot pred pet-
desetimi leti – in pred zgra-
dbo učiteljišča, danes Gim-
nazijo Ledina, zapeli zname-
nito pesem Gaudeamus Igi-
tur. »Ob zapetih besedah so 
bile sedaj misli popolnoma 
drugačne kot tedaj, ko smo 
bili stari devetnajst let,« pra-
vi Ida.

Njihova razredničarka je 
bila slovenistka in prevajalka 
iz francoščine Marija Jamar 
Legat, rojena Škofjeločanka, 

ki je napisala literarno-zgo-
dovinsko kroniko Kaibetova 
hiša na škofjeloškem Placu. 
»Na tedanjem ministrstvu 
za šolstvo je veljalo nenapi-
sano pravilo, da naj na uči-
teljišču učijo samo najboljši 
profesorji, ki s svojim nači-
nom učenja dijake neposre-
dno učijo poučevanja. Naša 
razredničarka je bila razu-
mevajoča, bila nam je prija-
teljica, ki je najstniške prekr-
ške dijakov mnogokrat opra-
vičevala in zagovarjala,« pri-
poveduje Ida in nadaljuje: 
»Zanjo smo bili otroci nove 

povojne generacije, zaveda-
la se je, da so naši starši nek-
danji partizani, interniranci, 
begunci, ljudje, ki so na tak 
ali drugačen način prestali 
vojne strahote, ki jih mi, nji-
hovi otroci, nikoli ne bomo 
pozabili.«

Ida se tudi spominja, da 
so ob vstopu na učiteljiš-
če morali obljubiti in zapri-
seči zvestobo slovenskemu 
jeziku. »Dijaki petega letni-
ka so brucom v podobi Pri-
moža Trubarja in njegovih 
pisarij uprizorili zaprisego 
v Trubarjevi slovenščini, da 

nam bo poučevanje sloven-
ščine sveto.«

Takoj po maturi so se novo-
pečeni učitelji razkropili in se 
zaposlili na osnovnih šolah po 
vsej Sloveniji. »Postali smo 
razredni učitelji in pred pou-
čevanjem smo v mislih ime-
li mnoge metode, ki so nam 
jih predali profesorji, predv-
sem kako razložiti in nazorno 
prikazati mnogotera vedenja 
iz učnega načrta za nižje raz-
rede, da bomo dobro tlakova-
li znanje, ki se bo na tej osno-
vi gradilo v glavi vsakega otro-
ka drugače.«

POL STOLETJA OD MATURE 
ZADNJIH UČITELJIŠČNIKOV
Leta 1968 so maturirali zadnji dijaki ljubljanskega učiteljišča – šole, ki je na bodoče učitelje in učiteljice, 
sploh na tiste, ki so tja prišli iz majhnih vasi, naredila močan vtis. Ob petdeseti obletnici mature so se 
zbrali pred železniško postajo v Ljubljani, tako kot nekoč – točno pod uro.

Učiteljiščniki, ki so maturirali pred petdesetimi leti: (od leve proti desni) Ljuba Kunstelj,  
Jani Pavšič, Božo Janež, Joži Dekleva, Lea Klemenčič, Nikola Jovanovič, Ida Vehovec in  
Ciril Mrgole / Foto: osebni arhiv

V Vopovljah sta se 30. junija 2018 poročila Mitja Grušov-
nik in Vesna Gorenjak, 7. julija 2018 pa so se poročili: V 
Kranju Martin Markun in Bernarda Delavec, v Preddvoru 
Jure Tarman in Anita Torkar, na Brdu pri Kranju Maik Schö-
nefeld in Suzana Kovačič, na Zgornji Beli Aleš Bizovičar 
in Maja Kurent, na Polici pri Naklem Boštjan Kovač in 
Katja Grašič, v Žirovnici Grega Gregorič in Metka Magdič, 
v Škofji Loki Gašper Jamšek in Sara Pešnjardo, v Žireh 
Gašper Hladnik in Hana Oblak, na Sv. Andreju Primož 
Komurka in Mateja Oman, na Bledu pa: Miha Valant in 
Tanja Bizovičar, Martin Matic Topolnik in Klara Bevc ter 
Tadej Štojs in Lara Šarabon.

Mladoporočenci

V gorenjskih porodnišnicah je minuli teden na svet prijo-
kalo 48 novih prebivalcev. V Kranju se je rodilo 27 otrok, 
od tega 13 deklic in 14 dečkov – med zadnjimi tudi brat-
ca. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2440 gramov, najtežji 
pa prav tako deček – tehtnica mu je ob rojstvu pokazala 
4300 gramov. Na Jesenicah se je tokrat rodilo 21 otrok – 13 
dečkov in osem deklic. Najtežji je bil deček s 4750 grami 
porodne teže, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 
2870 gramov.

Novorojenčki
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NAGRADNA KRIŽANKA
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1. nagrada: vstopnica za voden ogled Antonijevega rova  
in Topilnice + kuponi v vrednosti 10 EUR za obisk  
Praznika idrijskih žlikrofov

2. nagrada: vstopnica za voden ogled Mestnega muzeja Idrija  
+  kuponi v vrednosti 10 EUR za obisk Praznika idrijskih žlikrofov 

3. nagrada: kuponi v vrednosti 10 EUR za obisk  
Praznika idrijskih žlikrofov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa
no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 1. avgusta, na Go renj ski glas, 
Ble i  we i so va  ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Medijski pokrovitelj
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Igralka in manekenka  Kate Upton (26) 
in igralec bejzbola Justin Verlander (35) 
pričakujeta prvega otroka. “Nosečnica 
v Miamiju,” je na Instagramu sporočila 
veselo novico Kate. “Najboljša mama na 
svetu boš in komaj čakam, da se skupaj 

podava na to pot. Si najbolj premišljena, ljubeča, skrbna 
in močna ženska, kar sem jih kdaj srečal. Vesel sem, da bo 
najinega otroka vzgajala takšna ženska. Ljubim te,” je zapi-
sal Justin. Par je skupaj od leta 2014, lani pa sta se poročila.

Kate Upton bo mamica

Umrla je Nancy Sinatra, prva sopro-
ga Franka Sinatre in mati njegovih treh 
otrok. Stara je bila sto in eno leto. “Nocoj 
je v miru umrla moja mama, ki je bila luč 
in blagoslov v mojem življenju. Hvala ti 
za vse,” je minuli petek objavila njena 

prvorojenka, pevka Nancy. Frank in Nancy Sinatra sta bila 
poročena deset let. Zakon sta končala zaradi afere, ki jo 
je pevec imel z igralsko zvezdo Avo Gardner, ki je kasneje 
postala druga izmed njegovih štirih žena.

Poslovila se je prva soproga Franka Sinatre

Raperja Kayne West (41) in 
Chance the Rapper (25) sta 
združila moči in ustvarjata 
nov album. Po poročanju tujih 
medijev jima je do sedaj uspe-
lo posneti tretjino predvide-

nega. Na albumu bo sedem pesmi, kdaj bo izšel, pa za 
zdaj ni znano. Chance the Rapper naj bi, kot predvidevajo 
glasbeni poznavalci, v prihodnosti sodeloval tudi s Chil-
dishem Gambino.

Raperja združila moči za nov album

Oboževalci priljubljene komičarke Amy 
Schumer (37) so ob njeni zadnji fotogra-
fiji, na kateri s prsti kaže na trebuh, spro-
žili govorice o njeni nosečnosti. Igralka, 
ki se je pred kratkim poročila, pravi, da ne 
pričakuje otroka. “Nisem noseča, nisem. 

Z Leesom Evansom ustvarjava linijo oblačil za vse tipe 
postav, ki bodo cenovno dostopne vsem. Vseeno hvala, 
ker mislite na moj trebuh,” je zapisala igralka.

Amy Schumer (še) ni noseča

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Šubic

R
adio Gorenc je 
skupaj s prvoligaši 
Nogometnega klu-
ba Triglav Kranj 
tokrat prvič orga-

niziral Nogometni spekta-
kel smeha. Zakaj nogomet? 
»Zaradi evforije svetovnega 
prvenstva in ker naš radio 
širi veselje, smo prav veselje 
želeli širiti tudi skozi nogo-
met,« je pojasnila modera-
torka in vodja projekta Urša 
Mlakar. Na eni strani je bila 
ekipa Radia Gorenc, na dru-
gi Ekipa ljubiteljev zabave 
oz. ekipa poslušalcev in pos-
lušalk. Najprej so se pome-
rili v enajstmetrovkah, kjer 
so povedli poslušalci, nato je 

sledila revialna tekma z dve-
ma sedemminutnima pol-
časoma in zmaga je šla eki-
pi Radia Gorenc, a pravijo, da 
ni šlo toliko za zmago kot za 
zabavo. Pred tekmo je nogo-
metaše ogrel vodja nogomet-
ne šole NK Triglav Grega Ber-
gant, kasneje je tekmo tudi 
sodil. V spomin na družen-
je je direktor Radia Gorenc 
Andrej Grims vsem v ekipi 
poslušalcev podelil medalje 
in ob tem dejal: »Naš radio 
pokriva vse resne dogodke, a 
ker imajo ljudje resnih tem 
in problemov čez glavo, sku-
šamo stresno življenje ome-
hčati in prikazati na lahkoten 
način. Tako tudi nogometno 
prvenstvo želimo približa-
ti na življenjski in humoren 
način, primeren tudi za tiste, 

ki nogomet spremljamo le s 
kavča.« 

Ob Planšarskem jezeru na 
Jezerskem pa so se v soboto 
razlegali zvoki harmonike. 
Tamkajšnje gostišče je nam-
reč skupaj z Radiem Vese-
ljak izpeljalo tradicionalno 
harmonikarsko tekmovanje. 
Zvrstilo se je 26 tekmoval-
cev, med njimi so bile tudi 
tri harmonikarice. Razdelje-
ni so bili v tri starostne kate-
gorije, ocenjevali pa so jih 
Gašper Seljak, Simon Bučar 
in Franc Kebler. Med harmo-
nikarji, starejšimi od štiride-
set let, jih je s svojim igran-
jem najbolj prepričal Kranj-
čan Vinko Jensterle, drugi je 
bil Florjan Jereb s Form pri 
Škofji Loki, tretji pa Alojz 
Murgelj z Otočca. Benjamin 

Krhin iz Zgornjega Tuhinja 
je bil zmagovalec v katego-
riji harmonikarjev od 15 do 
štirideset let, za njim pa sta 
se uvrstila Ljubljančan Žan 
Kajzar in Rok Grilc iz Cer-
kelj. Med mladimi do 14 let 
je komisijo najbolj navdušil 
Matic Jeraj iz Vodic, nato pa 
Gašper Štajnar iz Škofljice 
in Lana Doblekar iz Šmartna 
pri Litiji. Najmlajši harmoni-
kar je bil sedemletni Gašper 
Pleško iz Zapog pri Vodicah. 
Če boste fantiča, rojenega 
leta 2011, povprašali, kdaj je 
rojen, bo verjetno odvrnil, da 
v letu, ko je umrl legendar-
ni Slak. Tudi na Jezerskem je 
zaigral njegovo skladbo Krka 
sanjava. Harmoniko igra dve 
leti in menda že zna zaigrati 
petdeset skladb.

RADIJCI IZZVALI POSLUŠALCE
Na Nogometnem spektaklu smeha, ki je v petek potekal na kranjskem stadionu, sta se pomerili ekipi 
Radia Gorenc in poslušalcev, na Jezerskem pa je bilo v soboto tradicionalno tekmovanje harmonikarjev. 

Več enajstmetrovk je zadela ekipa ljubiteljev zabave 
oziroma poslušalke in poslušalci. / Foto: Tina Dokl

Ekipa Radia Gorenc je zmagala na revialni nogometni tekmi 
smeha. / Foto: Tina Dokl

Direktor Radia Gorenc Andrej Grims in vodja projekta Urša 
Mlakar ter vodja nogometne šole NK Triglav Grega Bergant 

Najboljši harmonikarji (z leve) Matic Jeraj, Benjamin Krhin 
in Vinko Jensterle ter žiranta Gašper Seljak in Simon Bučar 

Zgoraj: Florjan Jereb, Blaž Urbanc, Zlatko Mohorič in Rajko 
Mlinar, spodaj: Ivan Gorenc, Vinko Jensterle in Jože Fajdiga

Najmlajši, sedemletni harmonikar Gašper Pleško iz Zapog 
pri Vodicah s staršema Majdo in Sandijem 

Saša Oblak iz Krškega je redna poslušalka Radia 
Gorenc, zato se je z veseljem udeležila njihovega 
dogodka Nogometni spektakel smeha, kjer je v stilu 
Jana Oblaka branila gol pri enajstmetrovkah. Tudi sicer 
je strastna nogometašica, nogomet trenira že več let. 
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Bučke tako in drugače

Kaj bi poleti kuhali brez bučk? Saj bi bilo približno tako, kot 
bi bili brez krompirja.
Nič čudnega, da jih pozna ves svet. V Mehiki so odkrili, da so 
jih jedli Indijanci že sedem tisoč let pred našim štetjem. Od 
16. stoletja pa so priljubljena hrana po vseh deželah sveta. V 
Afriki in Aziji jedo tudi liste, vse več gospodinj pa kot posebno 
poslastico za družino pripravlja tudi ocvrte cvetove. Hitro jih 
lahko naberete, če malo dvignete velike liste in pregledate, 
kje se ponuja samo cvet na dolgem peclju, brez bučke. Mir-
no potrgajte, brez škode, poglejte le, da ne bo notri slučajno 
zaspala kakšna čebelica …

Ocvrti cvetovi bučk

Za eno osebo potrebujemo od 4 do 5 bučnih cvetov, 1 jajce, 3 
žlice moke, od 1 do 1,5 dl mleka, nariban muškatni orešek, olje 
za cvrtje, sol.
Cvetove operemo, otresemo, lahko tudi popivnamo, povalja-
mo v razžvrkljanem testu za palačinke, zlato rumeno ocvremo, 
posolimo in lepo hrustljave takoj ponudimo.

Bučke s sirom po romunsko

Za 6 oseb potrebujemo 1 kg mladih bučk, maslo za pekač, drob-
tine za posip pekača, 150 g kačkavalja ali podobnega sira, 50 g 
masla, šopek peteršilja, sol poper, drobtine za posip jedi, 1 lonček 
kisle smetane.
Bučke operemo in jih v slani vodi kuhamo 15 minut. Biti mo-
rajo mehke, a ne razkuhane. Ko se malo ohladijo, jih razreže-
mo po dolžini. Pekač namastimo, posujemo z drobtinami in 
naložimo bučne polovice na dno. Sir nastrgamo, zmešamo s 
sesekljanim peteršiljem in razporedimo po bučkah. Solimo in 
popramo, na vsako polovico bučke položimo koščke masla in 
posujemo z drobtinami. Pekač postavimo v pečico in pečemo 
približno 30 minut pri 180 °C oziroma dokler se sir ne stopi. 
Bučke ponudimo s pečeno pogačo in kislo smetano, ki ji lahko 
dodamo tudi žličko sladkorja. 

Burek iz bučk po bolgarsko

Potrebujemo 1 kg bučk, 30 g moke, 1 dl olja, 4 jajca, 200 g 
skute, 30 g moke, šopek peteršilja, sol, poper, 2 dl kisle smetane 
ali mleka.
Bučke operemo (če je treba, tudi olupimo), narežemo na kolo-
barje in solimo. Pustimo jih stati 15 minut, nato jih povaljamo 
v moki in popražimo na olju, da porumenijo. 
Dva rumenjaka in sir premešamo, solimo, popramo, dodamo 
sesekljan peteršilj in sneg iz 2 beljakov. Pekač namažemo z 
oljem in naložimo plasti bučk in skute tako, da so bučke na 
vrhu. Prelijemo jih z malo olja in postavimo v segreto pečico. 
Pečemo približno 20 minut pri 200 °C. Burek vzamemo iz peči-
ce, ga prelijemo s prelivom iz 2 jajc, moke in smetane ali mleka 
ter vrnemo v pečico, da se lepo zapeče, in ponudimo toplo.

Puding, liker in kompot iz borovnic
Ker je letos res prava sezo-

na borovnic, je prav, da jo na 
polno izkoristimo. Ko pride-
mo iz gozda, se še kako pri-
leže rižev puding z borovni-
cami, iz preostalih borovnic 
pa lahko pripravimo borovni-
čev liker ali borovničev kom-
pot in si tako zagotovimo, da 
se bomo lahko z borovnicami 
sladkali skozi celotno leto.

Za pripravo riževega pu-
dinga z borovnicami pot-
rebujemo: 250 g riža, 7 dl 
polnomastnega mleka, 2 dl 
smetane, 2 vaniljeva sladkor-
ja, 1 žlica sladkorja, pol žlič-
ke soli, naribano lupinico 1 
bio limone, 0,5 kg borovnic, 
3 žlice želirnega sladkorja.

Riž speremo pod tekočo 
vodo, ga stresemo v posodo 

ter mu dodamo sol, sladkor 
in vanilin sladkor. Prelije-
mo z mlekom in zavremo. 
Na zmerni temperaturi ku-
hamo 15 minut oz. dokler riž 
ni skuhan. Kuhan mlečni riž 
ohladimo. Nato primešamo 
limonino lupinico in stepe-
no smetano. 

Priprava borovničevega 
preliva: V kozico stresemo 
400 g borovnic in prilijemo 
3 žlice vode. Zavremo in po-
časi kuhamo 10 minut. Pri-
mešamo želirni sladkor in 
kuhamo še 5 minut.

Na dno skodelic položi-
mo po 1 žlico svežih borov-
nic in jih prekrijemo z riže-
vo kremo. Po vrhu prelijemo 
z borovničevim prelivom in 
postrežemo.

Nasvet: Za mlečni riž upo-
rabimo srednjezrnat ali ok-
roglozrnat riž.

Za pripravo borovničeve-
ga likerja potrebujemo: 600 
g borovnic, 1 kg sladkorja, 2 l 
belega vina, pol l ruma, 5 va-
niljevih sladkorjev.

Vse skupaj stresemo v več-
ji lonec in zavremo. Ko se 

ohladi, nalijemo v stekleni-
ce in zavremo.

Za pripravo borovničeve-
ga kompota potrebujemo: 4 
l borovnic, 1 kg sladkorja, 1 
l vina črni merlot, pol žličke 
cimeta, 10 klinčkov.

Vse skupaj stresemo v več-
ji lonec in zavremo. Pustimo 
vreti 15 minut in nato takoj 

še vroče prelijemo v kozarce 
in zapremo.

Nasvet: Tako borovničev li-
ker kot tudi borovničev kom-
pot sta primerna kot preliva 
za razne sladice, sladolede … 
Lahko ju uporabimo tudi na-
mesto borovničevega preliva 
pri zgornjem receptu za rižev 
puding z borovnicami.

Mojca Logar

Sedaj imajo vsi šolniki že 
dopust in na dopustu smo 
tudi mi. 

Velika družina živi drugače 
in tudi dopustuje drugače. Ve-
lika družina je bila najina že-
lja, kot je bila moja želja tudi, 
da bi otrokom lahko pokazala 
vsaj pol sveta, če že ne celega. 
Pa se je vse skupaj zasukalo 
malo drugače. Ostali smo pri 
potepanjih in kolesarjenjih, 
dosegljivih z avtom, z letalom 
pač ne. Težko sem se odpove-
dala tej moji želji, krivila sem 
Janeza, zakaj si je omislil me-
njati poklic in stopiti ponovno 
v študentska leta. Za študenta 
pa se ve, kakšno ima življenje 
in kako je z denarjem … Pa 
vendar življenje teče svojo pot 
in zgodi se marsikaj, česar pač 
ne bi predvidel. Najstarejši so 
že skoraj odrasli in potujejo 
sami. Privoščim in dopovedu-
jem jim, naj pač vzamejo živ-
ljenje in počitnice v svoje roke. 
Tako dopustujemo in potuje-
mo praktično le še z dvema. 
Sedaj občutim, kako enostav-
no je imeti dva otroka. Kako 
preprosto je biti povprečen. 
Tudi starši z dvema otrokoma 
so utrujeni in izčrpani od star-
ševstva in celo njim zmanjkuje 
denarja. V trgovini zapraviš 
pol manj, potrebuješ manjše 
stanovanje, manjši avto, vse je 
ceneje. Vendar se pri manjših 
številkah želje povečajo, pose-
gajo po znamkah, udobju, raz-
košju, restavracijah, eksotič-
nih potovanjih in tako človek 
ravna s svojim premoženjem, 
kakor mu dopušča »štrena, 
špaga ali odeja« … Prijatelji 
imajo vikend na Tenerifih in 
tako so nam ponudili bivanje v 
njihovem stanovanju. Z nama 

sta šla le Rok in Eva. Prvič sta 
se peljala z letalom. 

Spominjam se svojega prve-
ga leta z letalom. Bila sem v 
osmem razredu osnovne šole, 
ko smo dobili nagrado časo-
pisa Politika iz Beograda za 
najboljši šolski časopis. Pova-
bljeni smo bili na nagradni 
izlet po tedanji Jugoslaviji in 
naša pot iz Beograda domov 
je bila predvidena z letalom. 
Zamudili smo let in na nas-
lednjega smo čakali polnih 
osem ur. Šola je imela pri 
meni vedno visoko mesto, prvi 
let z letalom sem dobila za 
nagrado, in tudi danes me-
nim, da imam posebno srečo, 
skoraj nagrado, ker se lahko 
toliko izobražujem preko šole, 
ki je povezana z EU. 

Kadar potuješ sam in če 
greš na dopust, je drugače. 
Nobenih skrbi. Večer pred od-
hodom sorodnica vpraša, ali 
imam kaj potovalne mrzlice. 
Nič, prav nič, niti spakirano 
še nimam. Kako to, zjutraj 
letiš, pa še zvečer nimaš spa-
kiranih kovčkov? Kaj pa bom 
posebnega vzela s seboj na 
dopust v tolpe kraje? Na raz-
polago imam lahko le mali 
kovček osebne prtljage, na pro-
menadne sprehode ne bomo 
hodili, večerne in lepe garde-
robe sebi in drugim ne bomo 
kazali. Otok bomo razisko-
vali kot popotniki in za to ne 
potrebuješ veliko obleke. Radi 
bi se povzpeli na najvišji vrh 
Pico del Teide, ki meri dobrih 
3700 metrov, torej potrebuje-
mo nekaj več toplih oblačil in 
to zasede največ prostora. 

Kako smo doživeli ta vul-
kanski otok, pa naslednjič.

Dopust
Janez Logar

Potrebujemo: 20 kg odloči-
tev, da se bomo imeli lepo, 25 
kg potrpljenja, da se navadimo 
biti več skupaj, ščepec jeze, da 
se bomo uprli krivici, ko nas 
bo nekdo prehitel v vrsti, 100 
dag znanja hrvaščine, 80 dag 
angleščine, 40 dag nemščine, 
20 dag italijanščine in špan-
ščine, da nas ne bodo prodali, 
vsaj 30 g čistega zlata ali 1000 
everčkov, če smo se že odločili 
za dopust, malo lepih oblek, 
da ne bomo sebi v breme, 500 
g knjig, 23 dag radovednosti, en 
ravnokar opravljen servis na 
avtomobilu. Mlade družine ne 
pozabite rezervne dude …

Priporočljivo je: 72 kg zani-
manja za ženo in otroke, šest-
krat več objemov kot običajno 
doma, kjer je doma stanje nič, 
pa vsaj trikrat dnevno po šest 
sekund, potem pa bo, kar bo, 
vsaj dvakrat dnevno igranje ta-
roka ali šaha z otroki, alkohol 
ni priporočljiv, ker vam lahko 
uniči dopust in še jesen zraven; 
ulovite vsaj tri ribe za večerjo, 
vendar za vsak primer imejte 
na zalogi kruh in salamo; vsak 
dan pol ure smeha na lasten 
račun in 450 g smeha in zado-
voljstva, ker zdržite dva tedna 
brez službenih skrbi; dvakrat 20 
minut na plaži namenite opa-
zovanju naravnih lepot, večerja 
je pa doma; 18 kg ponosa, ker si 
lahko privoščimo dopust …

Na dopust je prepovedano 
vzeti: nerganje in kritiziranje, 
tarnanje, pritoževanje, sitnobo, 
zajedljivost, privoščljivost, ne-
voščljivost, opravljanje, delovni 
računalnik, dolgočasenje, per-
fekcionizem, delovno vnemo in 
prevelike načrte.

Recept za naju: 12 ton var-
nosti, kar pomeni, da bova ži-

vela v sanjah zaljubljenosti kot 
nekoč, ko svet skrbi ni obstajal 
– vsaj dva tedna na leto si lah-
ko privoščiva to iluzijo; 8 ton 
stika med nama na način wi-
fi oziroma po domače rečeno 
– skupaj bova uživala drug ob 
drugem; 7 ton zanimanja drug 
za drugega, 6 ton skrbi drug za 
drugega, ker se bova potrudila 
polepšati dan drug drugemu, s 
petimi tonami nežnosti me boš 
skoraj zadušila, 5 ton sočutja, 
da bo izginila slaba volja, ka-
kšnih sto kil božanja ter 16 ton 
poželenja in strasti, 18-krat na 
dan boš poslušal moje želje, 500 
kg pohval za moje delo, 1300 kg 
medsebojnega občudovanja, 
600 kg zahval, ker me prena-
šaš že četrt stoletja, poiskala 
bova 300 ton skupne radosti, 
s seboj bova vzela ogromno je-
zero Ljubezni, kamor bova ta-
koj vrgla jezo, neumnosti, grde 
besede in kar ni bilo najlepšega 
v najini zgodovini, iz njega pa 
bova črpala srečo, smeh, umir-
jenost, predanost, prihodnost.

Boste rekli, v kateri kuharski 
knjigi to piše? Poslušam ljudi, 
kako jim je težko, in jim sku-
šam pomagati. Poiščite lepoto 
v majhnih stvareh, ki po mož-
nosti nič ne stanejo, le vašo od-
ločitev in trud. Pa kaj, če so to 
samo sanje. Nekajkrat na leto 
si to lahko privoščimo. Važno, 
da si vsak sam naredi meša-
nico in jo nato uresničuje po 
svojih močeh. Mi pa vsaj med 
dopustom poskrbimo tudi za 
prijetno vzdušje ljudem, ki so 
ob meni. To pa je lahko doma, 
v gorah, na morju, v Sloveniji 
ali na Tenerifih.

Sestavine za lep dopust!

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Kranj – Letni kino v Vovko-
vem vrtu se je v zadnjih le-
tih odlično prijel, saj so bile 
filmske projekcije dobro 
obiskane. Tudi letošnji pro-
gram, filme bodo vrteli vsak 
četrtek v juliju in avgustu, 
bo bogat in raznolik, ob treh 
slovenskih filmih pa bo na 
sporedu še šest filmov, ki so 
v preteklem letu po različnih 
festivalih dobivali nagrade.

Poletni filmski tricikel, kot 
je filmsko dogajanje na pros-
tem poimenoval osrednji or-
ganizator Layerjeva hiša, se je 
pretekli četrtek v strahu pred 
slabim vremenom začel »pod 
streho« v Stolpu Škrlovec s fil-
mom Vztrajanje režiserja Kra-
njčana Mihe Knifica. Ta je tok-
rat manjkal, saj v Bosni snema 
nov film, k pogovoru pred fil-
mom pa je Rok Artiček pova-
bil štiri sodelujoče v filmu, vse 
Kranjčane: direktorja fotogra-
fije Aljošo Korenčana, kostu-
mografinjo Tino Bonča in dva 
epizodna igralca Aljaža Te-
pino in Tomaža Štularja. Na 
vprašanje, kakšen šef je Miha, 
je odgovoril prvi za kamero: 
»Miha je zelo ''fejst'' šef, vedno 
nekaj hoče in to na koncu ved-
no tudi dobi od svoje ekipe.« O 
tem, kateri vmesni proces pri 

ustvarjanju filma jim je vzel 
največ časa, pa je dodal, da so 
bile predvsem zahtevne vsa-
kokratne priprave na snema-
nja in pa v zadnjih letih zbira-
nje denarja za produkcijo, saj 
je Miha sprva »zalagal« denar 
iz svojega žepa. 

Kostumografinja Tina Bon-
ča je pojasnila, kako se je spo-
padla s šestdesetimi leti razmi-
ka med sceno v vietnamski voj-
ni in današnjim časom. »V fil-
mu se je ''moda'' spreminjala 
hkrati z obdobjem, v katerem 
se katera zgodba dogaja. Zgod-
bo iz Vietnama smo snemali 
dvakrat. Drugič po štirih letih 

in sem morala ponovno iskati 
kostume, ki so v tem času že šli 
svojo pot. V tem delu ima eno 
izmed vlog tudi Aljaž Tepina: 
»Snemali smo v Ilirski Bistri-
ci in ob jezeru Vogršček. Spo-
minjam se jesenskega hladu, 
ko smo pod umetnim dežjem 
posneli kader, in ko Miha reče 
''cut'' (rez), sem bil vesel, da se 
bom končno ogrel, pa doda še: 
''Ni bilo dobro. Še enkrat''.« 
Tomaž Štular, pevec glasbe-
ne skupine The Tide (ki je zdaj 
v mirovanju), se pojavi v dveh 
zgodbah. »The Tide smo z Mi-
hom sodelovali pri snema-
nju videospotov. Predvsem 

zato, ker vztraja pri perfekciji, 
si marsikaj upa in so njegove 
filmske zgodbe vedno netipič-
ne za slovenski prostor.« Ko-
renčan je še poudaril, da so v 
devetih letih, kolikor je nasta-
jal film, snemali tako s fotoa-
paratom kot na koncu z vrhun-
sko HD-kamero. »Upam, da 
je čim manj opazno, da gre za 
vsaj pet različnih formatov, ki 
smo jih uporabljali v teh letih 
in so zdaj v enem filmu.« Sle-
dila je projekcija Vztrajanja, ki 
je navdušila publiko. Ta četr-
tek v Vovkovem vrtu ob 21. uri 
sledi film Ivan še enega Gore-
njca, in sicer Janeza Burgerja.

Za dober začetek Vztrajanje
S filmom Mihe Knifica Vztrajanje se je v Kranju začel cikel četrtkovih filmskih projekcij na prostem. V 
strahu pred slabim vremenom so tokrat gledalci napolnili dvorano Stolpa Škrlovec.

Kranjčani v Vztrajanju: Aljoša Korenčan, Tina Bonča, Tomaž Štular in Aljaž Tepina / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Stražišče – Stražiška tržnica 
živi v vseh letnih časih, mnogi 
domačini pa tudi obiskovalci 
od malce dlje pa komaj čaka-
jo drugi petek v mesecu, da jo 
obiščejo in na njej dobijo sve-
žo zelenjavo, sadje, sadike in 
še marsikaj. Skupaj ugotavlja-
jo, da je prav tako kot oskrba z 
lokalno pridelano hrano pos-
talo pomembno druženje, ki 

je bilo minuli petek – ob poku-
šanju domačih vrst piva – še 
posebno živahno.

»Tržnica pri nas poteka če-
trto leto, poleg ponudbe na 
stojnicah pa skušamo čim 
večkrat poskrbeti za različne 
spremljevalne dogodke. Tako 
smo danes pripravili festival 
piva, saj se predstavlja šest do-
mačih pivovarjev, poleg tega 
pa s štirimi vrstami piva še pi-
vovarna Tektonik. Skupaj je 
tako moč poskusiti kar deset 
vrst piva,« je povedal predse-
dnik Krajevne skupnosti Stra-
žišče Jure Šprajc, ki je zado-
voljen, da je na tržnici vedno 
tudi dobra ponudba lokalnih 
pridelovalcev. 

»Tržnica je razdeljena na 
ekološke in konvencionalne 
pridelovalce. Navadno je tri-
najst ponudnikov ekološko 
pridelane hrane in sedem 
konvencionalnih. Seveda so 
med njimi tudi stražiški kme-
tje, saj si želimo, da se tukaj 
na Baragovem trgu srečajo lo-
kalni pridelovalci in kupci,« 
je tudi povedal Jure Šprajc, ki 

opaža, da na tržnico vse pogo-
steje zahajajo tudi moški. »To 
je zelo spodbudno, prav tako 
spodbudno pa je, da tržnica 
že nekaj časa ne pomeni zgolj 
ponudbe in nakupovanja, 
ampak gre tudi za druženje 
ob dogodku. Zato se trudimo, 
da jo čim večkrat popestrimo. 
Pripravili smo pustovanje, 
martinovanje s krstom vina, 
pečenje kostanja in seveda 

predstavitev pivovarjev. Ve-
seli smo, ker je ob teh prilo-
žnostih še več obiskovalcev in 
tako že sedaj vabim na novo 
druženje ob stražiški tržnici, 
ki bo drugi petek v avgustu. 
Tudi za takrat smo povabili pi-
vovarje, saj je poletje pač čas, 
ko si privoščimo malce več pi-
jače in nekateri radi pokusijo 
tudi kakšno novo pivo,« je še 
povedal Jure Šprajc.

Tržnica je priložnost za druženje
Stražiška tržnica na Baragovem trgu ne pomeni le nakupovanja, temveč je postala priložnost za 
druženje s sokrajani in prijatelji, minuli petek pa so se na njej predstavili tudi mali pivovarji.

Predsednik Krajevne 
skupnosti Stražišče Jure 
Šprajc je zadovoljen z velikim 
zanimanjem za tržnico.

Tržnica na Baragovem trgu je postala tudi priložnost  
za druženje med krajani in prijatelji.

Kranj – Na tradicionalnem vsakoletnem srečanju treh znanih 
kranjskih osebnosti iz preteklosti se bo pesnikoma in izumitelju 
fotografije na steklo (tudi pesniku) letos pridružil še pol stoletja 
mlajši Ivan Cankar. V petek, 20. julija, ob 20. uri se bodo tako 
v Prešernovem gaju srečali prej omenjeni in bodo skupaj z 
vami prisluhnili koncertu uglasbene njihove poezije v izvedbi 
skupine Tantadruj. Vse štiri znane osebnosti bodo nastopile 
tudi v performansu, ki ga bodo posvetili omenjenim trem in 
Ivanu Cankarju ob stoti obletnici smrti. Inovativna premierna 
uprizoritev v Prešernovem gaju bo literarni, glasbeni in scenski 
dogodek, ki bo prvi tovrstni performans v parku, kjer ležijo trije 
veliki ustvarjalci, in je prispevek h kulturnemu oživljanju gaja.

Če bi se srečali Prešeren, Jenko in Puhar

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na Jezerskem 
tudi to poletje nadaljujejo 
z etnografskimi dogodki, ki 
so jih združili pod skupno 
ime Jezerska štorija 2018. 
Ime Jezerska štorija izha-
ja iz knjige, ki jo je pod tem 
naslovom napisal domačin 
Andrej Karničar in je ohra-
nila zgodbe, legende in spo-
mine na dogodke iz vsak-
danjega življenja, ki so se 
dolgo časa prenašali le v 
ustnem izročilu.

Brezplačni dogodki Jezer-
ske štorije (veseli pa bodo 

prostovoljnih prispevkov) 
potekajo od torka do nedelje. 
Ob torkih so vodeni ogledi je-
zerskih naravnih in kultur-
nih znamenitosti, ob sredah 
pravljični pohodi do Palčk-
ove skale, oboje se začenja 
ob 9. uri. Vsak četrtek ob 16. 
uri na Šenkovi domačiji pri-
kazujejo predelavo volne, ob 
petkih ob 20. uri pa povabijo 
na uprizoritev igre Jezerska 
štorija v Jenkovo kasarno, ob 
sobotah ob Planšarskem je-
zeru na odprtem ognju ku-
hajo masunjek. Ob nedeljah 
pa vabijo k mašam v farni in 
podružnični cerkvi.

Jezerjani vabijo na 
Jezersko štorijo

Kranj – Slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec je sku-
paj s hčerko Piko ustvarjal v dobrodelne namene. Skupaj sta 
narisala drevo življenja, ki so ga na dražbi prodali za kar 3000 
evrov, celoten izkupiček pa namenili v dobrodelne namene, 
prejemnik je bila Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste 
- Polje. Skupaj s podjetjem Aero sta Robert Kranjec in Pika Kra-
njec ambasadorja kampanje Ponosni na svoje barve, v sklopu 
katere sta pred kratkim tudi ustvarila čudovito umetnino dre-
vesa življenja z njunim podpisom, sporočajo iz podjetja Aero.

Robert Kranjec risal s hčerko Piko
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sudoku_LAZJI_18_57
NALOGA

1 8 7
5 2 9 7 8

4 7 6 5 2 9
2 1 5

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

6 3 4 7 2
2 1

sudoku_LAZJI_18_57

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_57
NALOGA

6 9 7 3
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9 1
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REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.
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697432581
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431785629
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52978
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93816
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139428576
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 18. 7.
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.
17.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 18. 7.
18.10, 20.20 NEBOTIČNIK
19.00 TERMINAL
21.30 COEXISTER
17.10, 21.10 ANT-MAN IN OSA

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

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 20. 7.
21.30 GRACE JONES (Letni kino)

Sobota, 21. 7., in nedelja, 22. 7.
18.00 NEVERJETNI 2, sinhro.
20.15 SVET PRIHODNOSTI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
17. 7.

14/26 °C

Nedelja 
22. 7.

14/26 °C

Sreda 
18. 7.

Četrtek
19. 7. 

Petek
20. 7. 

Sobota
21. 7.

14/28 °C 14/23°C 15/29 °C 15/27 °C

Ponedeljek 
23. 7.

Torek
24. 7.

Sreda
25. 7.

Četrtek
26. 7.

14/25 °C 14/25 °C 14/27 °C 14/28 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

17. 7. tor. Aleš 5.27 20.48

18. 7. sre. Miroslav 5.28 20.47 

19. 7. čet. Vincenc 5.29 20.46 

20. 7. pet. Marjeta 5.30 20.46

21. 7.  sob. Danilo 5.31 20.45

22. 7.  ned. Majda 5.33 20.43

23. 7. pon. Branislav 5.34 20.43

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Statistični urad je 
te dni objavil zanimivost o 
imenih, ki jih novorojen-
ci dobijo po imenih mese-
cev, v katerih so rojeni. Ime 
April je sicer pogostejše na 
tujem, a tudi v Sloveniji ga 
ima deset prebivalk. Pogo-
stejša pa so imena Maj, Ju-
lij in Avgust, moška imena, 
ki obstajajo tudi v ženskih 
različicah. Statistični urad 
je iskal povezavo med ime-
nom in mesecem, v kate-
rem je rojen imetnik imena. 
In pravijo: »Maje so majske, 
saj ima vsaka šesta Maja roj-
stni dan v maju. To je prib-
ližno še enkrat toliko, kot je 
Maj, rojenih v katerem koli 
drugem mesecu. Povezava 
med imenom Maja in poi-
menovanjem tega meseca 
je torej očitna. Podobno ve-
lja tudi za moško obliko tega 
imena: kar 19 odstotkov pre-
bivalcev z imenom Maj se je 
rodilo v maju.«

Julij, ime, ki ga je nosil 
tudi mogočni Cezar, pri nas 
ni ravno pogosto. Ima ga 
206 moških, ki so v povpre-
čju stari skoraj 51 let. Največ 
jih je bilo rojenih v štiride-
setih letih prejšnjega stole-
tja, v času samostojne Slove-
nije pa četrtina vseh. Največ 
vseh s tem imenom je bilo 
res rojenih prav julija (12 od-
stotkov), vendar pa ne dosti 
manj tudi v januarju in mar-
cu. Podobno velja za žensko 
različico tega imena, Julija. 
V Sloveniji živi 2999 prebi-
valk s tem imenom; poseb-
no modno pa je postalo to 
ime po letu 2000. »Od leta 
2011 dalje je bilo celo osmo 
največkrat dodeljeno de-
kliško ime. Povprečna sta-
rost prebivalk z imenom Ju-
lija v Sloveniji je  tako 15 let. 
Največ, 13 odstotkov, jih je 

bilo rojenih v mesecu juliju. 
Približno tolikšen je tudi od-
stotek prebivalk z imenom 
Julia (pisna različica istega 
imena), ki so se rodile v ju-
liju, število vseh pa je nižje 
(212),« navajajo statistiki. 

Avgust pa je moško ime 
starejših generacij, v Slove-
niji jih živi 852 in so v pov-
prečju stari skoraj 65 let. Še 
nekoliko starejši so Augus-
ti (68 let), teh pa je pri nas 
samo 42. V avgustu se je ro-
dilo 28 odstotkov Avgustov 
in 26 odstotkov Augustov, 
kar je bistveno več, kot se jih 
je rodilo v preostalih mese-
cih. Prebivalk z imenom Av-
gusta je 56 (po letu 1981 se to 
ime ni več pojavilo).

Statistika poleg tega ugo-
tavlja tudi povezavo med 
imeni prebivalcev, roje-
nih v poletnih mesecih, in 
cerkvenim koledarjem. V 

preteklosti so se ljudje zelo 
držali cerkvenega koledarja 
in otrokom dodeljevali ime-
na svetnikov, ki so godova-
li na dan njihovega rojstva 
ali pa blizu tega datuma. Od 
konca šestdesetih let prej-
šnjega stoletja pa se je tak 
način izbire imena čedalje 
bolj opuščal. 

Porazdelitev prebivalcev s 
posameznim imenom glede 
na mesec rojstva pokaže, da 
se v posameznem mesecu 
rojstva njihovih nosilcev ne-
katera imena pojavijo v opa-
zno večjem številu in odstot-
ku kot v katerem koli od pre-
ostalih mesecev.  Večinoma 
gre za bolj staromodna oz. 
nekoliko starinska imena, ki 
so bila v večjem obsegu raz-
širjena v bolj ali manj odda-
ljeni preteklosti in ki so da-
nes v večjem obsegu imena 
starejših generacij. Od pre-
bivalcev z imeni, ki se po-
javijo po več kot tisočkrat, 
je bil v juniju rojen vsak če-
trti Alojz ali Alojzij (najbolj 

znani goduje 21. junija), v ju-
liju vsaka četrta Ana ali Ani-
ca (sv. Ana goduje 26. julija). 
Od prebivalk z imenom Ana, 
rojenih do konca šestdesetih 
let prejšnjega stoletja, je bila 
vsaka tretja rojena v mesecu 
juliju, od tistih, ki so se rodi-
le po letu 1970, pa vsaka de-
veta. Tudi največ prebivalcev 
z imenom Jakob je bilo roje-
nih v juliju (sv. Jakob godu-
je 25. julija), največ Jernejev 
pa v avgustu (jernejevo je 24. 
avgusta). Ker obe omenjeni 
imeni sodita na seznam tis-
tih, katerih priljubljenost do 
našega časa ni zamrla, je raz-
lika med mesecema, v kate-
rih se je rodilo največ Jako-
bov oz. Jernejev, v primer-
javi s preostalimi mese-
ci manj očitna kot pri ime-
nih, ki so bila bolj popular-
na v preteklih časih in jih v 
našem času  najdemo v glav-
nem med starejšimi genera-
cijami. Tudi največ žensk z 
imenom Jerneja je bilo roje-
nih v avgustu.

Imenovani po mesecih rojstva
So Maje rojene pretežno v maju, se največ Julij rodi julija in največ Avgustov avgusta? Statistični urad 
Republike Slovenije je potrdil, da je res tako.

Ljudje se poimenujemo tudi po imenih pomladnih in poletnih mesecev: Maj, Maja, Julija ... 
Fotografija je simbolična. /Foto: Tina Dokl

Po statističnih podatkih je v Sloveniji kakih 55 tisoč 
imen. Najpogostejša moška imena so Franc (24.330), 
Janez (21.406) in Ivan (17.851), najpogostejša ženska 
pa Marija (856.971), Ana (25.937) in Maja (13.477). 
Najpogostejša imena dečkov, rojenih v letu 2016, so 
Luka (290), Filip (257) in Jakob (240), dekliška pa Zala 
(292), Eva (263) in Ema (222).

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah tudi 
letos poteka Torkova kinote-
ka, v sklopu katere si je vsak 
poletni torek ob 20. uri v 
banketni dvorani Kolperna 
na Stari Savi mogoče brez-
plačno ogledati projekcijo 
zanimivih filmov. Prek pole-
tja bo na ogled osem filmov, 
eden (Bog, le kaj smo zag-
rešili?) je že bil na sporedu 
prejšnji torek, jutri pa bo sle-
dil športni biografski doku-
mentarec Messi. V torek, 24. 
julija, bo na sporedu roman-
tična drama Nevarna raz-
merja, 31. julija biografski 

dokumentarec Sol zemlje, 
7. avgusta slovenska drama/
komedija Slovenija, Avstra-
lija in jutri ves svet, 14. av-
gusta madžarska romantič-
na drama O telesu in duši, 
21. avgusta pa ameriški glas-
beni dokumentarec Gimme 
danger. Kinoteko bodo 
zaključili s poljsko roman-
tično komedijo (slovenske-
ga režiserja Mitje Okorna) 
Planet samskih.

Torkove kinoteke, ki so 
vsako leto odlično obiskane, 
so del projekta Poletje na Sta-
ri Savi, ki ga koordinira Gor-
njesavski muzej Jesenice in 
podpira Občina Jesenice.

Torkovi filmski 
večeri na Jesenicah
Jeseničani si vsak poletni torek lahko brezplačno 
ogledajo projekcijo izbranih filmov.

Maje so majske, saj ima vsaka šesta Maja rojstni dan 
v maju. To je približno še enkrat toliko, kot je Maj, 
rojenih v katerem koli drugem mesecu.
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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

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

www.gorenjskiglas.si

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

                        + poštnina

12 50
EUR

Ribe so zdrava in lahko 
prebavljiva hrana, saj 
vsebujejo predvsem 
beljakovine in skoraj nič 
maščob in ogljikovih 
hidratov. V knjigi je zajetih 
skoraj 100 receptov za 
pripravo okusnih ribjih 
jedi iz sladkovodnih in 
morskih rib, školjk, rakov 
in drugih sadov morja. 
Prinaša nam uporabne 
nasvete za pripravo ribjih 
osnov, juh, mariniranje 
lososa, filiranje morskega 
lista, cvrtju giric, pripravi 
buzare, brodeta, zvitkov 
postrvi, nadevanih lignjev 
in drugih okusnih jedi.

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Mateja Rant

Bled – Ljubitelji malih goma-
zečih bitij lahko v teh dneh 
uživajo ob ogledu razstave, 
ki so jo postavili v prosto-
rih športnega društva Moj 
klub na Bledu. V 61 terarijih 
je razstavljenih kar 45 vrst 
ptičjih pajkov, med njimi 
tudi dve največji vrsti iz Juž-
ne Amerike, poleg tega pa še 
devet vrst škorpijonov, štiri 
vrste črnih vdov in tri vrste 
strupenih strig. Najbolj po-
gumni lahko enega od raz-
stavljenih pajkov vzamejo 
celo v roke in ga pobožajo, na 
ta način mogoče lahko kdo 
celo premaga strah pred paj-
ki. Razstava je odprta vsak 
dan med 10. in 19. uro. 

Obiskovalce po razsta-
vi popelje Sašo Čotar iz Ra-
dovljice, ki je skupaj z Ale-
šem Mlinarjem iz Tržiča la-
stnik izjemne zbirke največ-
jih ptičjih pajkov in škorpi-
jonov na svetu, s katerimi 
se predstavljata predvsem 

v naravoslovnih muzejih v 
tujini. Zbirko ptičjih pajkov 
in škorpijonov sta lani po-
leti v Piranu prvič predsta-
vila tudi domačemu občin-
stvu, zbirka, ki si jo ljubite-
lji teh živali lahko ogleda-
jo na Bledu, pa je obogate-
na še z različnimi vrstami 
zloglasnih črnih vdov, ki so-
dijo med najbolj strupene 
pajke na svetu, in orjaških 
strupenih strig. Aleš Mlinar 
je poznan tudi po svoji bo-
gati zbirki najbolj strupenih 
kač na svetu, ki jih ta čas raz-
stavlja v Piranu. Za živali na 
Bledu tako skrbi Sašo Čotar 
sam. »Zjutraj porabim vsaj 
dve uri, da vse uredim in 
pripravim terarije, da si obi-
skovalci res lahko ogledajo 
pajke, saj nima smisla, če bi 
gledali samo listje, pod ka-
tero so se zavlekle živali,« je 
pojasnil in – kljub temu da 
ves dan sam vodi po razsta-
vi – z nasmeškom na obrazu 
vsakemu obiskovalcu pose-
bej razlagal podrobnosti in 

zanimivosti o posameznih 
vrstah, ki jih je mogoče naj-
ti tudi v uokvirjenih zapisih 
ob samih terarijih. Na pouč-
nih plakatih ob vhodu pa po-
nuja še pregleden opis paj-
kov in njihove anatomije, iz-
vedeti je mogoče, kako delu-
je njihov organizem in za-
kaj se levijo, kakšen je nji-
hov življenjski ciklus, kak-
šen je njihov napadalni in 
obrambni sistem ter števil-
ne druge zanimivosti o teh 
živalih. »Pajki recimo ni-
majo mišic, ampak srce po-
ganja tudi noge, nekako po 
sistemu hidravlike,« posku-
ša čim bolj razumljivo raz-
ložiti način premikanja paj-
kov, ki so na prvi pogled čis-
to mirni, a ko se jih dotakne 
z dolgo pinceto, postanejo 
zelo živahni. Čeprav jih brez 
oklevanja vzame tudi v roke, 
ga doslej še noben pajek ni 
ugriznil, pojasni Čotar, ga 
je pa eden od velikih škor-
pijonov. »Najbolj strupeni 
škorpijoni imajo najtanjše 

klešče, saj žrtev ubijejo s 
strupom, medtem ko drugi 
plen zdrobijo s kleščami,« je 
ob terariju z najbolj strupe-
nimi škorpijoni razložil Čo-
tar. 

V zbirki, ki je razstavlje-
na na Bledu, si je med dru-
gim mogoče ogledati najve-
čjega pajka na svetu vrste 
Theraphosa stirmi iz juž-
ne Amerike, katerega raz-
pon nog sega do 30 centime-
trov, tehta pa lahko do 175 
gramov. Tudi med škorpi-
joni sta na ogled dve največ-
ji vrsti, Pandinus imperator 
iz zahodne Afrike ter Hete-
rometrus swammerdami iz 
Indije in Šri Lanke, ki lah-
ko zrasteta do več kot dvaj-
set centimetrov. Svojo zbir-
ko sta Sašo Čotar in Aleš 
Mlinar premierno predsta-
vila pred dvema letom v Ge-
novi v Italiji, ogledalo si jo 
je skoraj 40 tisoč obiskoval-
cev. To je zdaj že njuna četrta 
razstava. Po Čotarjevih bese-
dah bosta v prihodnje svojo 

zbirko dopolnila še s kuščar-
ji. Sprva se je s pajki in škor-
pijoni ukvarjal ljubiteljsko, 
in sicer je prvega škorpijo-
na dobil za darilo od dekle-
ta pred osemnajstimi leti, je 

pojasnil. Pred tremi leti pa 
je dal odpoved na policiji in 
prodal stanovanje, da sta se z 
Mlinarjem lahko začela pro-
fesionalno ukvarjati z orga-
nizacijo razstav. 

»Gomazeča« razstava na Bledu
Na Bledu si je do konca avgusta mogoče ogledati razstavo največjih ptičjih pajkov in škorpijonov na svetu, razstavljene so tudi različne vrste  
črnih vdov in strupenih strig.

Sašo Čotar / Foto: Gorazd Kavčič

Med najbolj strupene pajke na svetu sodijo črne vdove. 

Mehiška rdečenoga tarantela je najstarejša žival na 
razstavi, stara je okrog dvajset let. / Foto: Gorazd Kavčič

Najbolj strupena vrsta škorpijonov / Foto: Gorazd Kavčič
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  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
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Specialist prodaje na terenu, m/ž (terensko delo po Sloveniji) 
DHL Global Forwarding kot uveljavljena mednarodna špedicija vabi k sodelovanju 
nove sodelavce za delo na področju izvajanja prodajnih aktivnosti na terenu po Slo-
veniji. Dekra zaposlitev, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 26. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za kakovost dobaviteljev – SQE/AQE, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: najmanj višješolska izobrazba elektro/
strojne smeri, 3 leta delovnih izkušenj pri delu v kakovosti, poznavanje standardov 
za zagotavljanje kakovosti, poznavanje orodij kakovosti (FMEA, plan nadzora, MSA, 
SPC, PPAP, 8D), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), osnove projektne-
ga vodenja ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 8. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec, m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij, upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v razvojni ekipi SCRUM, delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni operater v končni kontroli števcev, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: V. stopnja izobrazbe elektro ali računal-
niške smeri, osnovno znanje angleškega jezika, eno leto delovnih izkušenj na po-
dobnem delovnem mestu, ažurnost, doslednost, natančnost, ročna spretnost, po-
znavanje proizvodnih procesov, znanja s področja kakovosti. Iskraemeco, d. d.,  
Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 8. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje 2, m/ž (Lesce) 
Opis del in nalog: vodenje in organiziranje delovnega procesa v proizvodnji, vode-
nje in razporejanje dela ter usklajevanje potreb po delavcih, skrb za pravočasnost 
proizvodnje, pripravljanje terminskih planov in zagotavljanje pogodbenih rokov ... 
CMC Galvanika, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 12. 8. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 EUR neto), delo 5 dni na te-
den, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/eno-
te. Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenske-
ga jezika, zaželene izkušnje z delom pri blagajni, skrb za red in čistočo, lastno pre-
vozno sredstvo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar palubar, m/ž (Škofja Loka) 
Izbrani kandidat bo zadolžen za: montažo in izdelavo palube na lesenih in drugih 
modelih jadrnic in motornih čolnov, izvajanje palubnih, mizarskih, tesarskih in dru-
gih tehničnih del. SVP Avio, d. o. o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prija-
ve zbiramo do 11. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir-razvijalec programske opreme, m/ž (Kranj) 
Zaželena znanja in kompetence: V., VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri, 
poznavanje programskih jezikov in tehnologij: C#, ASP.NET, Javascript, MS SQL, 
Python +, Tensorflow, Html, poznavanje razvojnega okolja Microsoft (Visual Stu-
dio), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), samoiniciativnost, timska 
usmerjenost Eurotronik Kranj, d. o. o., Štirnova ulica 8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 30. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni knjigovodja, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Smo celovit računovodski servis z več kot 20-letnimi izkušnjami. Prijeten manjši ko-
lektiv, ki odlično sodeluje. V svoj kolektiv vabimo samostojnega knjigovodjo z naj-
manj 3–5 leti izkušenj v računovodstvu/knjigovodstvu. Dobri pogoji dela. Pro-Bit, 
d. o. o., Pot za krajem 2a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 29. 7. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Koordinator projektov, m/ž (Kamna Gorica) 
V tej vlogi boste predvsem odgovorni za celovito vodenje marketinških aktivno-
sti, ki vključujejo: načrtovanje, razvoj in izvajanje marketinških in trženjskih strate-
gij, upravljanje medijskih vsebin na spletnih straneh in socialnih omrežjih, organi-
zacijo sejemskih dogodkov.. Petfood Specialities, d. o. o., Spodnja Lipnica 9c, 4246 
Kamna Gorica. Prijave zbiramo do 29. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Škofja Loka) 
Strežba pijače (priprava toplih napitkov, serviranje vin in ostale pijače iz ponud-
be, strežba hrane, obračunavanje in blokiranje prometa v blagajno, izmensko delo. 
Delo v prijetnem kolektivu v družinski restavraciji z bogato tradicijo, reden osebni 
dohodek. Karlin Andrej, s. p., Gostilna-Galerija Plevna, Kidričeva cesta 16, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 5. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
V Gostilni Bor v Kranjski Gori zaposlimo kuharja z izkušnjami z razpisanim delovnim 
mestom. HIT Larix, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 
11. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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.

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

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

KAŽIPOT, MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

NEPREMIČNINE
HIŠE
NAJAMEM

HIŠO ali stanovanje za cca 10–12 
delavcev, v Kranju ali okolici, odda-
ljenosti do največ 20 km, za obdobje 
od avgusta 2018 do aprila 2019, tel.: 
051/698-950 
 18002245

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LOKAL na tržnici v Radovljici za gostin-
sko-storitveno dejavnost, 50 m2, tel.: 
041/461-164 
 18002234

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Accent, letnik 2002, solidno 
ohranjen, registriran do 5/2019, tel.: 
041/376-174 
 18002244

OPEL Astra, letnik 1998, garažirana in 
registrirana, tel.: 04/53-18-664  
 18002239

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

80 M3 smrekovega opaža debeline 18 
mm, tel.: 041/274-891  
 18002241

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam vhodna 
vrata Lip Bled z rumenim steklom, tel.: 
04/25-22-507  
 18002235

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

MALO rabljeno peč na drva Smit, 
30kw, tel.: 04/51-46-808, 041/772-
647 18002237

TURIZEM
ODDAM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002252

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ŽENSKA motoristična obleka št. 44, 
škornji št. 39, tank torba in moški škor-
nji št. 43/44, tel.: 031/520-004  
 18002238

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAČNI obračalnik Favorit 220 in ro-
tacijsko kosilnico Sip 165, ohranjeno, 
tel.: 041/840-724 18002250

PRIDELKI
PRODAM

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

PROSO in oves, tel.: 064/179-794, 
po 16. uri 18002256

RDEČO peso za vlaganje, tel.: 
041/912-088 18002233

STOJEČO silažno koruzo in silažne ter 
suhe bale prve in druge košnje, bale so 
premera 150, tel.: 041/515-867  
 18002254

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 1 teden, 
tel.: 031/635-401 18002236

ČB kravo ali brejo telico, tel.: 041/833-
872 18002247

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

KRAVO simentalko, brejo 8 mesecev, 
tel.: 031/484-533 18002243

TEDEN dni starega bikca lisaste pa-
sme, tel.: 070/447-464 
 18002242

TELICO brejo simentalko in silažne 
bale ali suhe, tel.: 031/585-345 
 18002246

TELIČKO simentalko in bikca sivca, 
stara 10 dni, tel.: 031/417-221 
 18002240

ZAJCE mladiče beli ovnač, ugodno, 
tel.: 040/670-456 18002249

KUPIM

BIKCA mesne pasme, starega do 20 
dni, tel.: 041/841-632 18002248

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022  
 18002253

BIKCA simentalca, starega 4–10 te-
dnov, tel.: 051/441-722 18002255

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO – voznika tovornjaka kot ok-
repitev naše ekipe, za delo v Avstriji in 
Nemčiji. Plača po dogovoru. Veselimo 
se vašega klica +436/764-601-702, 
Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Ce-
lovec, Avstrija  
 18002163

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

IŠČEM

IŠČEM DELO – duo Stari sablji se pri-
poroča. Z živo glasbo popestri vaše pra-
znovanje, tel.: 031/325-654 18002251

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
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

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo jutri, v sredo, 18. 
julija, ob 14. uri brezplačno osebno svetovanje za izbiro Ba
chove cvetne esence, v četrtek, 19. julija, bo ob 17. uri šiviljska 
delavnica Usvojimo znanje šivanja, za katero ne potrebujete 
šivalnega stroja, saj ga dobite tam, v petek, 20. julija, pa bo 
ob 18. uri uvodno informativno predavanje o učenju Bruna 
Gröninga. Za vse brezplačne dogodke so potrebne prijave po 
telefonu 041 724 134 ali na enaslov mckprijava@luniverza.si.

Sveta maša na Šmarjetni gori
Šmarjetna gora – Ob praznovanju godu sv. Marjete bo na 
Šmarjetni gori nad Kranjem maša v petek, 20. julija, ob 17. 
uri, v nedeljo, 22. julija, ob 16. uri pa bo maša in praznovanje 
žegnanjske nedelje.

KONCERTI

Maja Keuc v Tržiškem muzeju
Tržič – Na tokratnem Glasbenem večeru Tržiškega muzeja 
bo v petek, 20. julija, ob 20.30 v Pollakovem salonu nasto
pila Maja Keuc.

Rezultati 56. kroga – 15. julija 2018
20, 23, 25, 26, 33, 34, 36 in 37

Loto PLUS: 3, 4, 11, 15, 18, 23, 25 in 6
Lotko: 3 1 1 2 4 5

Sklad 57. kroga za Sedmico: 3.420.000 EUR
Sklad 57. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 57. kroga za Lotka: 670.000 EUR

LOTO
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Anketa

Mark Podobnik, Šenčur: 

»Vedno pozdravim starejše, 
rečem dober dan, a oni po-
gosto ne odzdravijo, verjetno 
si mislijo, da jih hecam. Vsee-
no se mi zdi pomembno, da 
jih pozdravim, saj moramo 
ohraniti navade bontona.« 

Filip Bizjak, Šenčur: 

»Pozdravim vse starejše, tudi 
tiste, ki jih ne poznam, zato 
ker je to vljudno, a žal gredo 
večinoma ti le mimo in ne od-
zdravijo, morda imajo težave 
s sluhom. Med prijatelji si 
rečemo ''Oj, kje si, stari?''.« 

Jan Sajovic, Srednja vas: 

»Ko pozdravim tiste, ki jih 
ne poznam, le redki odzdra-
vijo, večina gre le naprej. Je 
pa nujno, da ljudje ohranimo 
osebno komunikacijo, saj se 
večinoma vsi pogovarjajo le 
še po telefonu.«

Hana Podgoršek, Voklo: 

»Starša sta me naučila, da je 
vljudno pozdravljati starej-
še ljudi. Moji sovaščani mi 
odzdravijo in celo vprašajo, 
kako sem, otroci med sabo 
pogosto za vprašanje počutja 
uporabljamo le kratico KK.«

Maša Likosar

Pozdravljanje je znak olike 
in spoštovanja. Otroke smo 
povprašali, ali pozdravijo sta-
rejše ljudi, jim ti odzdravijo, 
se jim zdi pomembno, da se 
pozdravljamo, in kako se nji-
hovo pozdravljanje starejših 
razlikuje od pozdravljanja 
med vrstniki. 
Foto: Tina Dokl

Otroci 
pozdravljajo

Jerca Brolih, Hotemaže: 

»Vsakomur rečem dober 
dan in v mestih starejši ne 
pozdravijo nazaj, na vasi pa. 
Otroci si med sabo vedno 
rečemo živijo, tudi če se ne 
poznamo, s pozdravom na-
mreč navežemo prvi stik.« 

info@g-glas.si

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

Danes zjutraj se bo zjasnilo. Čez dan bo deloma jasno, sredi 
dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Ponekod 
bo zapihal severni veter. Jutri in v četrtek bo prevladovalo 
sončno vreme. Možnost neviht bo majhna.

Maša Likosar

Sveti Jošt nad Kranjem – 
Volčiči so najmlajši skavti iz 
Moravč, stari so od osem do 
enajst let. Vsako leto se v okvi-
ru Združenja slovenskih ka-
toliških skavtov in skavtinj 
udeležijo poletnega in zim-
skega tabora. Letošnja tema 
poletnega tabora na Svetem 
Joštu je bila Narnija. »Med 
letom je glavna tema Knjiga 
o džungli, zato se tudi ime-
nujemo Volčiči, za tabor pa 
so si otroci sami izbrali Nar-
nijo, tako ima tudi vsak svoj 

vzdevek iz te zgodbe,« poja-
snita dva izmed štirih vodi-
čev Alenka Urbanija in Matej 
Kunavar ter nadaljujeta: »Vse 
igre in dejavnosti so bile na-
menjene predstavitvi zgod-
be iz Narnije, hkrati imajo 
vse tudi poučno noto. Šli smo 
se skrivalnice, imeli smo po-
hod proti Svetemu Mohorju, 
kjer smo iskali zaklad, izdelo-
vali smo akvarije, imeli smo 
čajanko, zabavo v pižamah in 
tombolo. En zabaven večer so 
otroci pripravili sami, peli so, 
plesali, pripovedovali šale in 
celo uprizorili igro.« 

Volčiči so sicer skavti, ki 
se šele pripravljajo za vstop 
v četo. »Glavna naloga skav-
tov je vzgajati mlade v odgo-
vorne katoliške državljane, 
najmlajšim to predajamo 
skozi igro. Oni se še ne uči-
jo preživetja v naravi, tem-
več jih le pripravimo na na-
slednjo stopnjo. Šele v četi 
se dejansko podajo v nara-
vo, delajo in spijo v biva-
kih, postavijo ogenj, se uči-
jo vozlov, orientacije, spoz-
navajo drevesa in rastline.« 
Na taboru pa je bilo kar ne-
kaj članov, ki so tokrat na 

poletnem taboru zadnjič 
kot Volčiči. »Najstarejši čla-
ni morajo prestati izkušnjo, 
testiramo jih, ali so priprav-
ljeni za vstop v četo. Napisa-
ti morajo poslovilno pismo, 
hkrati tudi vsi ostali člani za 
Volčiča v odhodu pripravi-
jo spominsko knjižico. Gre 
pravzaprav za obred oziro-
ma krst ob napredovanju. 
Na večer odhoda Volčiča 
zakurimo ogenj, pečemo 
hrenovke in pojemo pesmi, 
predvsem pa članu v odho-
du namenilo lepe besede in 
mu želimo srečno v četi.« 

Mladi Volčiči so bili nad 
taborom navdušeni. »Tu-
kaj pomivamo posodo, pog-
ledamo, ali je toaletni papir, 
pospravljamo čevlje, poma-
gamo pri kuhanju, postilja-
mo posteljo, hkrati dobiva-
mo tudi točke za lepo poste-
ljo in na koncu zmagovalec 
dobi nagrado. Veliko se po-
govarjamo o Bogu, beremo 
Sveto pismo, molimo, vsi 
zelo radi hodimo tudi k sveti 
maši. Najbolj pa smo veseli, 
da smo lahko v naravi,« pri-
povedujejo otroci, ki jim bo 
skavtstvo zagotovo dalo veli-
ko vrednot in znanja za živ-
ljenje.

Tabor moravških skavtov
Dvanajst Volčičev se je tokrat prvič na Svetem Joštu en teden družilo v naravi na poletnem taboru. 
Računalniki, telefoni in televizija so bili prepovedani, a otroci so vseeno neizmerno uživali. Pravijo, da 
jim narava nudi veliko več kot tehnologija.

Mladi Volčiči iz Moravč so na taboru na Sv. Joštu neizmerno uživali, zmotilo jih ni niti 
deževno vreme. / Foto: Primož Pičulin

Bohinjska Bistrica – Gospa iz Bohinjske Bistrice, velika obču-
dovalka rož, nam je poslala fotografije hiše na Majhnovi ulici, 
vse okrašene s čudovitimi rožami. Sporoča nam, da pogosto 
hodi mimo in se navdušuje nad rožami, ki so lep okras turi-
stičnemu kraju. Gospodinja, ki ji tako lepo uspevajo surfinije 
na oknih in balkonih, je Maja Žnidar. Res ima roko za rože, ji 
priznavajo sosedje in mimoidoči. Po poklicu je aranžerka, de-
setletje je delala tudi v vrtnariji, nam je zaupala v telefonskem 
pogovoru. Rože ima rada, zato ji tudi tako lepo uspevajo, je 
prepričana. 

Hiša v čudovitem cvetju

Majine surfinije vzbujajo občudovanje mimoidočih.

Kamnik – V času poletnih počitnic bo do glavnih turističnih 
točk v okolici Kamnika vozil turistični avtobus. Za ta korak so 
se na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik odločili v 
sodelovanju s podjetjem Arriva Kam-Bus, ker precej turistov v 
mesto pride brez lastnega prevoza. Posebej označen avtobus 
tako za ceno en evro vsak dan do 31. avgusta vozi v Kamniško 
Bistrico, do Term Snovik in Arboretuma Volčji Potok.

Turistični avtobus tudi v Kamniku

Aleš Senožetnik

Kamnik – Ob urejanju Glav-
nega trga in Maistrove ulice 
v Kamniku potekajo tudi ar-
heološke raziskave. Arheo-
logi so na Glavnem trgu pri-
čakovano naleteli na teme-
lje stare mestne hiše. Gre 
za hišo, ki je pogorela v po-
žaru leta 1805, v izvirni po-
dobi pa je ohranjena na sliki 
iz cerkve v Zakalu. Kot ugo-
tavljajo arheologi, je imela 
mestna hiša v zadnjem delu 

tlakovano dvorišče in vod-
njak, na severu pa je segala 
skoraj do sredine današnje 
Maistrove ulice, ki je bila 
takrat precej ožja. 

Kot sporočajo z občinske 
uprave, bo Maistrova uli-
ca dokončana do konca av-
gusta, kot je bilo tudi prvot-
no predvideno, medtem ko 
bo Glavni trg zaradi arheo-
loških izkopavanj ostal za-
prt. Dela na trgu naj bi bila 
predvidoma zaključena v ok-
tobru.

Našli ostanke hiše  
in vodnjaka
Pri urejanju Glavnega trga so v Kamniku naleteli 
na ostanke mestne hiše in vodnjaka.


