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Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolnišni-
ca Jesenice bo s 1. avgustom 
ostala brez direktorja. Janez 
Poklukar, ki je bolnišnico 
vodil pet let, je bil namreč iz-
bran za direktorja naše naj-
večje bolnišnice, Univerzi-
tetnega kliničnega centra 
(UKC) Ljubljana. Poklukar, 
ki je v teh dneh na dopustu, 
izjav medijem do primopre-
daje ne daje.

Je pa po svoji predstavitvi 
pred člani sveta UKC dejal, 
da se bo kot direktor najprej 
seznanil s perečimi proble-
mi v UKC, med drugim tudi 
s področjem otroške srč-
ne kirurgije, internistične 

prve pomoči in infekcijske 
klinike. Vzpostaviti bo tre-
ba ustrezen nadzor in se za-
vzemati za večjo transparen-
tnost poslovanja. Kot je de-
jal, si ne bo prizadeval zgolj 
za zategovanje pasov, pač pa 
tudi za prihodke, zato se bo 
s stroko poleg optimizaci-
je procesov treba dogovori-
ti tudi glede novih tehnolo-
gij in dodatnih storitev, ki jih 
bodo pripeljali na UKC. 

Poklukar je star štirideset 
let, doma je iz Gorij, po izo-
brazbi pa je zdravnik inter-
nist, ki je doslej enkrat te-
densko še vedno delal v kar-
diološki ambulanti. 

Poklukar odhaja v Ljubljano
Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Janez Poklukar zapušča Jesenice, 1. avgusta bo prevzel vodenje 
UKC Ljubljana. Svet jeseniške bolnišnice bo v prihodnjih dneh imenoval vršilca dolžnosti direktorja  
in pripravil razpis za novega direktorja.

Janez Poklukar bo s 1. avgustom prevzel vodenje UKC 
Ljubljana. V teh dneh je na dopustu, izjav medijem pa do 
primopredaje ne daje. / Foto: Tina Dokl

GORENJSKA

Počitniško varstvo za 
otroke zaposlenih 
V Domu dr. Franceta Bergelja na 
Jesenicah so organizirali enote-
densko počitniško varstvo za otro-
ke svojih zaposlenih. Navdušeni 
so bili vsi, otroci, starši in stano-
valci doma. 
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ŠPORT

Štiri zmage  
Anje Klinar
Na tradicionalnem mednarodnem 
plavalnem mitingu Telekom Slo-
venije v Radovljici si je kar štiri 
zmage priplavala domača šampi-
onka Anja Klinar, zmage se je ve-
selila tudi Tjaša Vozel iz kranjske-
ga Plavalnega kluba Zvezda. 

9

KRONIKA

Vrhovno sodišče  
neprijetno presenetilo 
nadškofijo 
Ljubljanska nadškofija mora po 
odločitvi vrhovnega sodišča An-
dražu Steguju in njegovi družbi 
Papirus Holding vrniti milijon in 
pol evrov. 

12

ZANIMIVOSTI

Dogodivščine  
vojaškega tabora 
V nedeljo se je zaključil dvajseti 
vojaški tabor, kjer so mladi spo-
znavali vojaško življenje. Ob na-
šem obisku so nam prikazali bojni 
postopek, zaključno vajo z upora-
bo helikopterja ter bojnih vozil in 
veščine preživetja v naravi. 

21

VREME

Danes in jutri bo večino-
ma sončno. V četrtek bo 
spremenljivo do pretežno 
oblačno s plohami in  
nevihtami.

13/28 °C
jutri: večinoma sončno

44. stran

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V do-
mnevno starodavnem sveti-
šču, kjer se stikata nebo in 
zemlja, v osrčju bohinjsko-
-tolminskih gora, je pred 125 
leti v času pomladi narodov 
ponosno plapolala sloven-
ska trobojnica, slavolok v 
Bohinjski Bistrici pa je viso-
kim gostom naznanjal: Od-
pira prva koča se planinska, 
raduje vsa dolina se Bohinj-
ska. Obletnico tega izjemno 
pomembnega dogodka so v 
nedeljo obeležili pri nasle-
dnici prve slovenske koče, 
Orožnove koče na planini 

za Liscem. Tam se je zbra-
lo več kot dvesto ljubiteljev 
gora, med njimi tudi nek-
danji predsednik Planin-
ske zveze Slovenije (PZS) 
Franci Ekar, bohinjski žu-
pan Jože Sodja, podpredse-
dnik PZS in organizator pro-
slave Martin Šolar, predse-
dnik PZS in slavnostni go-
vornik Jože Rovan, predse-
dnik Gorske reševalne zve-
ze Slovenije (GRZS ) Janez 
Rozman, kobariški župan in 
podpredsednik GRZS Mar-
ko Matajurc in drugi. Kot 
je poudaril povezovalec di-
rektor turizma Bohinj Kle-
men Langus, se je tudi pred 

125 leti pri Orožnovi koči v 
času stare avstro-ogrske mo-
narhije zbrala množica, ki jo 
je združevalo leto prej usta-
novljeno Slovensko planin-
sko društvo – kot odgovor na 
prevlado tujcev v slovenskih 
gorah, kar je imelo izjemen 
narodno buditeljski pomen. 
»Zato praznik Orožnove 
koče ni le praznik planincev, 
Bohinjcev, ampak vseh Slo-
vencev.« Langus je s pomo-
čjo 124 let stare prve številke 
najstarejše slovenske revije 
Planinskega vestnika popi-
sal začetke Orožnove koče. 

Jubilej prve slovenske planinske koče
Ob 125-letnici prve slovenske planinske koče, Orožnove koče na planini za 
Liscem, se je tam zbralo več kot dvesto planincev in ljubiteljev gora, ki so 
obeležili ta za slovensko planinstvo pomemben mejnik.

Ob jubileju prve slovenske planinske koče se je zbralo več kot dvesto planincev in 
ljubiteljev gora. / Foto: Andraž Sodja44. stran

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah se 
je včeraj začela gradnja re-
gijskega poligona za uspo-
sabljanje gasilcev gorenj-
ske regije. To bo prvi poli-
gon na Gorenjskem in tre-
tji v državi. 

Kot je povedal Robert Ke-
jžar, poveljnik Gasilskega 
poveljstva občine Jesenice, 
bodo na okrog tri tisoč kva-
dratnih metrih uredili poli-
gon za vaje, bazen za vodo, 
štirinadstropni stolp in plato 
za tehnično reševanje. Ope-
rativni gasilci bodo na poli-
gonu vadili reševanje z višin, 

iz vode in iz globin ter reše-
vanje v primeru prometnih 
nesreč, na poligonu bodo 
lahko potekala tudi usposa-
bljanja in tekmovanja.

Celotna vrednost projek-
ta je 800 tisoč evrov, Obči-
na Jesenice in Gasilska zve-
za Jesenice sta prispevali že 
asfaltirano zemljišče (doslej 
je bilo namenjeno parkira-
nju tovornjakov) in poskrbe-
li za dokumentacijo. Sama 
gradnja bo stala 423 tisoč 
evrov in jo financirata Gasil-
ska zveza Slovenije ter Upra-
va za zaščito in reševanje. 

Regijski gasilski poligon 
bo na Jesenicah
Začela se je gradnja regijskega gasilskega 
poligona, ki bo namenjen štiri tisoč gorenjskim 
operativnim gasilcem za praktično usposabljanje.

44. stran
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pustolovski park Bled je primeren za vse obiskovalce od tret-
jega leta starosti dalje. Najmlajši se tako lahko zabavajo na 
progi, ki je od tal oddaljena le en meter. Druge proge pa so na 
višini od dva do dvanajst metrov, tako da si lahko obiskovalci 
sami izberejo tiste, ki jim ustrezajo, ali pa preizkusijo kar vse. 
Če želite preživeti adrenalinsko obarvan dan v prenovljenem 
pustolovskem parku na Straži tik nad Blejskim jezerom, uži-
vati v čudovitem razgledu nanj in okolico ter v prijetni narav-
ni senci, hkrati pa občutiti adrenalin ob premagovanju prog 
na višini, je Pustolovki park Bled prava izbira za vas in vašo 
družino. Pred začetkom letošnje sezone so park v celoti pre-
novili in tako obiskovalcem zagotovili še prijetnejšo izkušnjo 
na modernih plezalnih elementih, njihova ponudba je zdaj še 
raznovrstnejša. Prav tako so poskrbeli za večjo varnost, saj so 
namestili sodoben samovarovalni sistem. 

Če se želite potegovati za vstopnico za otroka do 14. leta, 
odgovorite na nagradno vprašanje: Od katerega leta dalje 
posluje Pustolovski park Bled? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na: koticek@g-glas.si, in sicer najkasneje do četrtka, 
25. julija 2019.

Zabava za vso družino v Pustolovskem parku Bled

Nagrajenke

V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. julija 2019, prejmejo 
nahrbtnik z vrvico in kemični svinčnik RTV Slovenija Jelka 
Marolt z Bleda, Mirjam Medja Kristan z Jesenic in Romana 
Porenta z Golnika. Nagrajenkam čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vladna delovna sku-
pina za znižanje stroškov 
občin, ki so jo ustanovili ja-
nuarja letos in jo vodi mi-
nister za javno upravo Rudi 
Medved, bo vladi predlaga-
la spremembo 25 zakonov, s 
katerimi bodo občinam zni-
žani stroški. S tem bo vla-
da uresničila zavezo, ki jo je 
dala občinam lani novembra 
ob podpisu dogovora o viši-
ni povprečnine za leto 2019. 
»Gre za prvi primer siste-
matičnega pregleda zakono-
daje, ki ureja naloge in pri-
stojnosti občin, od reforme 
lokalne samouprave 1994, 
saj je vladna skupina obrav-
navala kar tretjino vseh za-
konov, ki določajo pristojno-
sti občin,« pojasnjujejo na 
ministrstvu za javno upravo. 

Sprememba zakonov in 
predpisov 

Ukrepi so usklajeni med 
ministrstvi, vlada pa bo spre-
membe zakonov predlaga-
la v treh skupinah. V prvi 
bo sprememba predvido-
ma desetih predpisov zaje-
ta v poseben zakon o zmanj-
šanju stroškov občin, pred-
log bo obravnavan hkrati s 
proračunskimi dokumen-
ti, da bi spremembe lahko 
začele veljati s 1. januarjem 
2020. Po oceni vladne stra-
ni prinaša več kot 31 milijo-
nov evrov manj stroškov za 
občine, nekateri od zakonov 

pa bodo občinam omogoči-
li dodatne vire ali zmanjša-
li administrativne ovire. Mi-
nister za javno upravo Rudi 
Medved je dejal, da je bilo 
v štirih mesecih in pol op-
ravljeno veliko delo, ki je 
podkrepljeno s konkretnimi 
učinki, prihranki za občine. 
Pričakuje, da bo vladna sku-
pina delo nadaljevala, kar bo 
predlagal tudi vladi, češ da 
je trajni obstoj skupine po-

memben ne le zaradi zni-
žanja stroškov občin, tem-
več tudi zaradi boljše vklju-
čenosti lokalnih skupnosti v 
zakonodajne postopke. Za-
dovoljstvo z delovanjem vla-
dne delovne skupine in nje-
nimi predlogi so izrazili tudi 
predstavniki reprezentativ-
nih združenj občin. 

Prihranek za občine

Kakšna pa so v zvezi z na-
črtovanim zniževanjem stro-
škov pričakovanja občin? Po-
izvedeli smo na treh večjih 
gorenjskih občinah, v Kra-
nju, Radovljici in Škofji Loki.

»Glede na delovne predlo-
ge naj bi se občinam pred-
vsem znižali odhodki gle-
de družinskega pomočnika, 
zdravstvenega zavarovanja 
brezposelnih oseb in pog-
rebnin. Na letnem nivoju za 
Mestno občino Kranj ti od-
hodki skupaj pomenijo nek-
je okoli 600 tisoč evrov. Gle-
de na to, da gre za spremem-
bo zakonov, ki še niso dani 
v javno razpravo, jih v tem 

trenutku še ne moremo ko-
mentirati,« odgovarjajo na 
Mestni občini Kranj. Tudi 
v Radovljici sprememb še 
ne morejo komentirati: »Po 
nam znanih informacijah je 
vlada konec januarja letoš-
njega leta ustanovila delov-
no skupino za pripravo pre-
dlogov sprememb zakono-
daje, ki bo zmanjšala stro-
ške občin. Delovna skupina 
je pripravila predlog spre-
memb zakonodaje, ki naj bi 
obsegal spremembe 25 za-
konov. Glede na to, da gre 
za predlog sprememb, ki 
še ni potrjen s sprejemom 

konkretnih sprememb za-
konodaje, trenutno še ne 
moremo natančno oprede-
liti pozitivnih posledic za 
občino.«

Odprava pomanjkljivosti 
v financiranju občin

V Škofji Loki ta korak dr-
žave načeloma pozdravlja-
jo: »Sicer gre za le nekatere 
od nalog, ki že v osnovi ne 
sodijo v (izvirno) pristojnost 
občin, ampak so že doslej 
sodile v pristojnost države 
– država jih je le prenesla v 
neposredno izvajanje ob-
činam (kot so mrliško pre-
gledne službe, plačevanje 
pogrebnin, stroški, ki se na-
našajo na izvajanje dejavno-
sti družinskega pomočnika, 
ter stroški za zdravstveno za-
varovanje brezposelnih). To 
znižanje stroškov občinam 
razumemo kot delno imple-
mentacijo ugotovitev račun-
skega sodišča ter hkrati kot 
začetek konstruktivnega di-
aloga med vlado in lokalni-
mi skupnostmi o nadaljnji 
odpravi pomanjkljivosti sis-
tema financiranja občin. Po 
drugi strani pa nekateri dru-
gi ukrepi vlade, kot je dvig 
plač v javnem sektorju, za 
katerega se je vlada dogovo-
rila s sindikati, za naš prora-
čun predstavlja mnogo viš-
ji vsakomesečni izdatek, kot 
je navedeno nedavno zniža-
nje stroškov občinam za iz-
vajanje nekaterih prenese-
nih nalog.« 

Občinam bodo v prihodnje 
zmanjšali stroške
Delovna skupina, ki pripravlja spremembe zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin, bo vladi 
predlagala spremembo 25 zakonov v treh skupinah, občinam naj bi ti ukrepi prihranili okoli 31 milijonov 
evrov. Kakšna so pričakovanja občin?

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Po treh mesecih po-
gajanj so socialni partnerji 
na izredni seji Ekonomsko-
socialnega sveta obravna-
vali predlog sprememb po-
kojninske zakonodaje. Zdaj 
gre predlog, ki pa ni doce-
la usklajen, saj so razhaja-
nja zlasti pri dvojnem statu-
su upokojencev, v javno raz-
pravo. Prvotni predlog mini-
strstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti, po katerem bi se upo-
kojitvena starost za zavaro-
vance brez štirideset let po-
kojninske dobe postopno 

zvišala s 65 na 67 let, je zača-
sno umaknjen. Eden izmed 
ciljev takšne spremembe bi 
bila dolgoročna vzdržnost 
pokojninskega sistema, to-
rej spodbuditi tiste, ki imajo 
krajšo pokojninsko dobo, da 
bi delali nekoliko dlje.

Dvojni status ni dobil pod-
pore socialnih partnerjev. 
Gre za predlog, da bi upo-
kojenec prva tri leta po upo-
kojitvi, če bi še delal, lah-
ko prejemal štirideset od-
stotkov pokojnine, nato pa 
dvajset odstotkov. Temu na-
sprotujejo obrtniki, ki vztra-
jajo pri stoodstotnem preje-
manju pokojnine, namesto 

plačevanja celotnih pa 
predlagajo plačevanje pri-
mernih prispevkov. Sindi-
kati in delodajalci prav tako 
niso usklajeni glede pogo-
jev za upravičenost do na-
domestila za brezposelnost. 

Pri drugih popravkih po-
kojninskega zakona so do-
segli soglasje. Odmerni od-
stotek za izračun pokojnin-
ske osnove za štirideset let 
pokojninske dobe bo za oba 
spola znašal 63,5 odstotka, 
za ženske tak odstotek ve-
lja že zdaj, za moške znaša 
57,25 odstotka in se bo posto-
poma povečeval šest let. Po-
kojnina naj bi se za vsakega 

otroka povišala za 1,36 od-
stotka, a največ za tri otroke. 
Pri tem bi postavili pogoj, da 
se upravičenka ali upraviče-
nec ne upokoji predčasno. 
Še vedno pa bi ostala veljav-
na tudi zdajšnja možnost, 
po kateri se lahko zaradi ot-
roka upokoji prej.

Spremembe pokojninske-
ga sistema bodo v javni raz-
pravi do konca septembra, 
predloge sprememb naj bi 
vlada obravnavala jeseni. Če 
ne bo zapletov, bi začele ve-
ljati s 1. januarjem 2020. 
Spremembe pa še zdaleč ne 
predstavljajo pokojninske 
reforme. 

Blage pokojninske spremembe 
Po seji Ekonomsko-socialnega sveta se začenja javna razprava o spremembah pokojninske zakonodaje. 
Povišanja upokojitvene starosti (še) ne bo.

Posebna delovna skupina vladi predlagala spremembo 
25 zakonov. Vlada pa bo spremembe zakonov 
predlagala v treh skupinah, v prvi bo sprememba 
predvidoma desetih predpisov zajeta v poseben 
zakon o zmanjšanju stroškov občin, predlog bo 
obravnavan hkrati s proračunskimi dokumenti, da bi 
spremembe lahko začele veljati s 1. januarjem 2020. 
Po oceni vladne strani spremembe prinašajo več kot 31 
milijonov evrov manj stroškov za občine. 

Dolenja vas – V soboto, 20. julija, ob 11. uri bo pri spomeniku 
talcev v Dolenji vasi slovesnost Pomni, dolina!, ki jo ob 76. 
obletnici streljanja talcev in ustanovitve Prešernove briga-
de prirejajo Občina Železniki, Skupnost borcev Prešernove 
brigade, Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka 
in Občinska organizacija za vrednote NOB Železniki. Slav-
nostna govornica bo Dora Osterman, članica pokrajinskega 
sveta Združenja borcev za vrednote NOB Kranj. V kulturnem 
programu bodo nastopili KUD France Koblar, Mešani pevski 
zbor Domel, učenci osnovne šole in Harmonikarski orke-
ster Železniki. V soboto bo organiziran tudi četrti spominski 
pohod Po poti Prešernove brigade: Farji potok–Kal–Sleme–
Stirpnik–Dolenja vas.

Slovesnost v spomin na streljanje talcev

Kamnik – Občina Kamnik, Združenje borcev za vrednote NOB 
Kamnik - Komenda in krajevni odbor NOB Kamnik Center va-
bijo na tradicionalno spominsko slovesnost ob Titanovi brvi 
na Perovem, ki bo v soboto, 20. julija, ob 18. uri. Slovesnost 
vsako leto poteka v spomin na dogodke, ki so se na tem obmo-
čju Kamnika odvijali 27. julija 1941. Zbrane bosta pozdravila 
podžupan Aleksander Uršič in Dušan Božičnik. Slavnostni 
govornik bo častni predsednik Zveze slovenskih častnikov 
polkovnik Miha Butara. V kulturnem programu bodo sodelo-
vali pevci DKD Solidarnost Kamnik, povezovalec in recitator 
bo Goran Peršin.

Spominska slovesnost pri Titanovi brvi
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Poletje bi moralo biti pred-
vsem čas brezskrbnega 
odmika od vsakdanjih 

problemov, s katerimi se doma 
in v službi spopadamo med le-
tom. Čas, ko si napolnimo ba-
terije in se pripravimo na nove 
izzive. Ker se poleti običajno 
odpravimo na dopust za dlje 
časa in za seboj pustimo praz-
ne domove, je to tudi obdobje 
povečane aktivnosti vlomilcev. 
Ti znajo hitro prepoznati pri-
ložnosti, ki jim jih ponujajo 
prazne nepremičnine. 

Če si zmikavti za tarčo 
vzamejo prav vašo hišo ali 
stanovanje, ne boste imeli 
ravno prijetnega občutka ob 
vrnitvi domov, pa četudi vam 
niso odnesli ničesar vrednega. 
Izkušeni vlomilci si navadno 
v takih primerih za svoje op-
ravilo vzamejo veliko časa in 
so pri pregledovanju hiše zelo 
temeljiti, saj vedo, da ljud-
je dragocenosti in »rezervo 
za slabe čase« skrivamo po 
najbolj nenavadnih kotičkih 
svojega doma. Izpraznijo vse 
omare in predale, preobrne-
jo vse žimnice, celo začimbe 
stresejo iz embalaž in – verjeli 
ali ne – celo na podstrešju s 
tramov zmečejo vse rezervne 
strešnike. Nesrečne lastnike 
tako ob vrnitvi domov pričaka 
zares šokanten prizor. Spoz-
nanje, da se je nekdo sprehajal 
po vašem domu in natančno 
pregledal vse njegove kotičke, 
pa je lahko zelo obremenjujo-
če. V nekatere se naseli strah, 
ponoči se jim prikazuje vlomi-

lec, čeprav ga sploh niso videli. 
Strah je lahko pri nekaterih 
tako močan, da ne zmorejo 
spati pod svojo streho in gredo 
raje vsaj za nekaj dni k sorod-
nikom, prijateljem. 

Pred vsakim poletjem in 
pomembnejšim praznikom 
so mediji polni nasvetov o 
ustrezni mehanski in tehnič-
ni zaščiti doma pred vlomilci. 
Ti ukrepi, na primer vgradnja 
protivlomnih vrat in alarma, 
so pogosto povezani s finanč-
nimi vložki, ki niso dosegljivi 
za vsak žep. In tudi če si jih 
ne morete privoščiti, imate na 
voljo še vrsto drugih zaščitnih 
ukrepov, ki so lahko podobno 
učinkoviti kot nova vrata ali 
sodoben alarmni sistem. Zanje 
tudi ne potrebujete denarja, 
zadoščajo že dobri sosedski od-
nosi. Prav s sosedovo pomočjo 
lahko namreč poskrbimo za 
ustvarjanje vtisa, da hiša ni 
prazna, četudi smo v resnici 
na dopustu. Sosed, s katerim 
se dobro razumemo in mu za-
upamo, bo z veseljem večkrat 
na dan vrgel oko tudi na našo 
hišo, nam redno praznil poštni 
nabiralnik, prižigal luči in od-
piral okna, spreminjal lego sen-
čil in podobno. Takšna zaščita 
sicer ni stoodstotna, ker tudi 
sosed ponoči potrebuje spanec 
in se podnevi odpravi od doma 
po opravkih, je pa še vedno 
neprecenljiva. Zato negujmo 
dobre odnose s sosedi ves čas, 
tudi ko ne potrebujemo njihove 
pomoči. Ker soseda ima (sko-
raj) vsak, alarma pač ne ...

Soseda ima (skoraj) vsak

KOMENTAR
Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Kot je pove-
dal predsednik Svobodne-
ga sindikata Slovenije Mir-
sad Begić, ki je skupaj s se-
kretarjem Sindikata poklic-
nega gasilstva Slovenije 
Davidom Švarcem na pet-
kovi novinarski konferen-
ci predstavil izkupiček po-
gajanj, sindikatom (poleg 
Sindikata poklicnega gasil-
stva Aerodrom Ljubljana in 
Svobodnega sindikata Ae-
rodrom Ljubljana je v po-
gajanjih sodeloval še Sindi-
kat družbe Aerodrom Lju-
bljana) kljub približeval-
nim predlogom obeh strani 
z vodstvom podjetja ni us-
pelo oblikovati predloga ta-
rifnega dela kolektivne po-
godbe, ki bi zadovoljil obe 
strani.

Osnovni predlog sindi-
katov je bil (poleg višjih do-
datkov na neugoden delov-
ni čas in letnega usklajeva-
nja plač z inflacijo) dvig pla-
če za 23 odstotkov, kar po 
Švarčevem mnenju omo-
gočajo tudi rezultati podje-
tja (Fraport Slovenija je lani 
ustvaril slabih 12 milijonov 
evrov dobička) in ustvarje-
na dodana vrednost na za-
poslenega, ki znaša 76 tisoč 
evrov (slovensko povprečje 
znaša okoli 44 tisoč evrov 
na zaposlenega).

Nazadnje so sindika-
ti ponudili 12-odstotni dvig 
osnovnih plač in dvig do-
datka na nedeljsko ode-
lo s petdeset na osemdeset 
odstotkov ter stoodstotno 

eskalacijo plač z letno stop-
njo inflacije v Sloveniji, kar 
po napovedih v naslednjih 
dveh letih pomeni 2,2-od-
stotno letno usklajevanje.

»Ne moremo razume-
ti ravnanja vodstva Frapor-
ta, ki klub odličnim rezulta-
tom in kondiciji družbe ni 
pripravljeno na dvig plač, s 
katerimi bi najnižje osnov-
ne plače spravili vsaj na ra-
ven zakonsko določene mi-
nimalne plače. Do tega bi 
prišli z našim zadnjim pre-
dlogom, kar bi najnižje pla-
če dvignilo na 940 evrov 
bruto, kar bo s 1. januarjem 
2020 tudi zakonita mini-
malna plača,« je dejal Švarc.

Vodstvo podjetja je na-
zadnje podalo predlog, ki 
naj bi bil po besedah sindi-
kalistov dokončen, zaradi 
česar so se ti o pogajanjih, 
ki so od aprila letos potekala 

za zaprtimi vrati, odločili 
spregovoriti v javnosti. Pre-
dlagali so petodstotni dvig 
osnovnih plač, dodatno pa 
še 1,84-odstotni dvig v letih 
2020 in 2021, ter dvig letne 
eskalacije z 0,8 na en odsto-
tek, hkrati pa so po besedah 
vodje pogajalske skupine 
na strani vodstva podjetja 
Boštjana Šijanca zaposle-
nim ponudili tudi enkra-
tno izplačilo 480 evrov (za-
radi prvotnega dogovora, da 
bodo plače višje že od juli-
ja letos). »Od septembra do 
januarja 2022 bi tako plače 
dvignili za dobrih 12 odstot-
kov,« je povedal Šijanec, ki 
dodaja, da bi dveinpolletno 
povečevanje plač po njiho-
vem predlogu družbo, kjer 
so lani za stroške dela na-
menili 15 milijonov evrov, 
stalo še dodatnih 2,9 mili-
jona evrov.

Med razlogi, da plače ne 
morejo povišati v skladu s 
pričakovanji zaposlenih in 
sindikatov, Šijanec nava-
ja nestabilno poslovno oko-
lje, v katerem družba deluje 
(predvsem zaradi negotove 
usode Adrie Airways), in in-
vesticije, za katere bodo v pe-
tih letih namenili več kot šti-
rideset milijonov evrov. Naj-
večja je gradnja novega po-
tniškega terminala, ki se bo 
začela ta teden.

Kakšen bo razplet poga-
janj? »Prišli smo do točke, 
ko nas je poslovodstvo sku-
paj z nemškimi lastniki pos-
tavilo pred dejstvo, ali prista-
nemo na njihov predlog in 
sprejmemo petodstotni dvig 
plač ali po nekaterih naved-
bah zaposleni celo ne bodo 
deležni ničesar in ostajamo 
pri plačah, kot so današnje,« 
pravi Švarc, ki v primeru, da 
do septembra ne bodo naš-
li rešitve, napoveduje na-
daljnje sindikalne aktivno-
sti, med katerimi ne izklju-
čuje niti protestov in v skraj-
ni sili stavke. 

A kot na drugi strani po-
udarja Šijanec, bodo še po-
skušali najti skupen jezik in 
rešitev, ki bi zadovoljila obe 
strani.

Zaposleni so z vodstvom 
sicer v sporu tudi glede 
izplačila regresa. Tega je 
družba zaposlenim izplača-
la že marca, torej pred spre-
membo, po kateri je regres 
v celoti razbremenjen davka 
do višine povprečne sloven-
ske plače, zaradi česar jim 
dolguje še 483 evrov.

Brez dogovora o plačah
Sindikati in poslovodstvo družbe Fraport Slovenija po večmesečnih pogajanjih niso našli skupnega 
jezika za ureditev tarifnega dela kolektivne pogodbe zaposlenih na brniškem letališču. 

Stališča sindikatov sta predstavila David Švarc in 
Mirsad Begić. 

Simon Šubic

Naklo – Nedavna menjava 
lastnika 15 prodajnih sre-
dišč podjetja Merkur trgo-
vina – v petek smo poročali, 
da jih je konec junija od la-
stnika nakelskega podjetja 
HPS Investment Partners 
kupil prav tako ameriški 
sklad LCN Capital Partners 
– na dolgoročno poslovno 
stabilnost največjega slo-
venskega tehničnega trgov-
ca po zagotovilih njegove-
ga vodstva ne bo vplivala. 
S predhodnim podpisom 
dolgoročnih najemnih po-
godb za vseh 15 prodanih tr-
govskih središč, tudi v Ško-
fji Loki in Lescah, je Mer-
kur pridobili operativno 

prožnost, varnost lokacij in 
nove strateške možnosti, je 
predsednik uprave Blaže 
Pesjak pojasnil ob predsta-
vitvi lanskih revidiranih re-
zultatov poslovanja. Ti so se 
lani v primerjavi s predho-
dnim letom precej popra-
vili. 

V Merkurju so v letu 2018 
ustvarili 231 milijonov evrov 
prihodkov od prodaje, ob 
tem pa so dosegli 12,3 mili-
jona evrov dobička pred ob-
davčitvijo, kar je 2,6 milijo-
na evrov več kot leta 2017. 
Glavnino prihodkov, 227 
milijonov evrov, predsta-
vljajo prihodki od prodaje 
trgovskega blaga, ki so se 
povečali za pet odstotkov. 
Več kot polovico prodaje 

trgovskega blaga so ustva-
rili s prodajo končnim kup-
cem, slabo tretjino predsta-
vlja prodaja podjetjem v tr-
govskih centrih, 14 odstot-
kov pa veleprodaja. Opazno 
so izboljšali kreditno spo-
sobnost, zrasli sta jim tudi 
marži EBIT in EBITDA. Še 
posebej marža EBIT se je bi-
stveno popravila, in sicer z 
0,9 odstotka v letu 2017 na 
lanskih 5,4 odstotka, med-
tem ko se je marža EBITDA 
s 5,1 odstotka popravila na 
šest odstotkov. 

»V Merkurju smo v pre-
teklem letu dodatno izbolj-
šali finančne kazalnike in 
nadaljevali v trendu že pet-
letnega uspešnega poslo-
vanja,« dosežene rezultate 

komentira Pesjak, ki pou-
darja, da se Merkur iz kla-
sičnega tehničnega trgov-
ca, ki je bil dolga leta zave-
znik mojstrov, vse bolj raz-
vija v celovitega trgovca. V 
lanski prodaji sicer največ-
ji delež prodaje predstavlja 
program gradbenega mate-
riala, lesa in kemije, največ-
ji delež razlike v ceni pa so 
ustvarili na programu teh-
ničnih proizvodov.

Merkur trgovina sodi med 
največje zaposlovalce v Slo-
veniji. Konec lanskega leta 
so imeli 1.519 zaposlenih, 
od tega 219 na Gorenjskem. 
Podjetje ima trenutno 23 
lastnih in 15 franšiznih tr-
govskih središč, na Gorenj-
skem jih je osem. 

Merkur lani izboljšal poslovanje
V podjetju Merkur trgovina so lani nadaljevali trend zadnjih petih let in izboljšali tako prihodke od 
prodaje kot dobiček. Na Gorenjskem, kjer imajo osem trgovskih središč, zaposlujejo 219 ljudi.
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Začelo se je z idejo Josipa 
Ravhekarja in nadaljeval s 
pridnim prostovoljnim de-
lom. Postregel je s podat-
kom, da je v prvem letu v 
koči prespalo 25 planincev 
in pokazal tudi na mnogo 
manjši obisk gora v tistem 
času. V spremljevalnem 
programu so nastopile pev-
ke pevskega zbora Trigla-
vske rožce in pihalni kvar-
tet Godbe Bohinj.

Zbrane so nagovorili žu-
pan Jože Sodja, ki se je ob 
tem tudi zahvalil Planin-
skemu društvu Bohinjska 
Bistrica za obnovo koče, ki 
je bila v času druge svetov-
ne vojne požgana, in zgle-
dno skrb zanjo, podpredse-
dnica Planinskega društva 
Bohinjska Bistrica Tanja 
Kalan, ki je poudarila tradi-
cijo bohinjskega gorništva, 
ustanovitev prvega planin-
skega društva Triglavskih 
prijateljev in zagnanost pla-
nincev, ki je poskrbela, da 
je Orožnova koča leta 2006 
znova zaživela na starih 

temeljih. Osrednji slav-
nostni govornik – predse-
dnik Planinske zveze Slove-
nije, naslednik Frana Oro-
žna, ki je kočo odprl pred 
125 leti – Jože Rovan, je Bo-
hinjcem čestital ob jubileju, 
pri tem pa poudaril tudi or-
jaško delo, ki ga opravljajo 
prostovoljci planinske zve-
ze, ki skrbijo za največji slo-
venski športni objekt, več 

kot deset tisoč kilometrov 
planinskih poti: »V veliko 
spodbudo nam je rast član-
stva planinske zveze, pred-
vsem večjega števila mla-
dih. Opažamo velike na-
predke in izjemne dosežke 
naših športnikov. Ne manj-
ka pa tudi težav, žal zanos in 
prostovoljstvo nista dovolj. 
Naše koče delujejo v težkih 
pogojih, mnogo težjih kot v 

dolini, društva pa z izjemo 
nekaj koč, ki so pravi gostin-
ski objekti, komaj pokrije-
jo stroške vzdrževanja, za 
posodobitve pa ga vedno 
zmanjkuje. Za vzdrževanje 
poti pa ob revnih državnih 
sredstvih društva zalagajo 
svoj denar in veliko prosto-
voljnega dela, zato so usta-
novili tudi sklad za planin-
ske koče.«

Jubilej prve slovenske 
planinske koče
31. stran

Slovesnost pri Orožnovi koči /Foto: Andraž Sodja

Janez Poklukar je vodenje 
jeseniške bolnišnice prev-
zel leta 2014 in se lotil sana-
cije, med drugim jim je us-
pelo znižati stroške naba-
ve in cen in krivuljo poslo-
vanja iz negativnega obrni-
ti v pozitivno. Poklukar se 
je v zadnjem obdobju zavze-
mal tudi za gradnjo nove re-
gijske bolnišnice ter za bolj-
še plačilo zaposlenih v zdra-
vstveni negi na kliničnih od-
delkih, ki opravljajo zahtev-
nejše delo. 

Poklukar je sicer lani pos-
tal oče petega otroka, že ob 
imenovanju za direktorja je-
seniške bolnišnice pred pe-
timi leti pa je dejal, da je za 
kandidaturo moral najprej 
dobiti soglasje žene (tudi 
ona je zaposlena v jeseni-
ški bolnišnici kot diplomi-
rana medicinska sestra). 

Omeniti tudi velja, da je v 
Gorjah, kjer je bil nekaj časa 
tudi občinski svetnik, vsako 
leto v cerkvi sv. Jurija orga-
niziral mašo za paciente in 
zdravstvene delavce.

Razpis za direktorja 
konec poletja

In kdo bo jeseniško bol-
nišnico vodil po 1. avgustu? 
Predsednik sveta zavoda Du-
šan Krajnik je povedal, da je 
za ta teden sklical izredno 
sejo sveta zavoda, na kate-
ri bodo govorili o izbiri vršil-
ca dolžnosti direktorja. Raz-

pisni postopki za izbiro di-
rektorja s polnimi pooblasti-
li namreč trajajo dokaj dol-
go, potrebno je tudi soglas-
je ministra in vlade. Krajnik 
kljub temu računa, da bodo v 
drugi polovici poletja objavili 
razpis za izbiro direktorja za 
polni štiriletni mandat. »Ni-
sem naklonjen vedejevstvu, 

zato si želim, da bi bil direk-
tor s polnimi pooblastili iz-
bran čim prej,« je dejal. Je pa 
kar nekaj kandidatov za delo 
vršilca dolžnosti, je dodal, k 
čemur je zagotovo pripomo-
glo dejstvo, da je bolnišnica 
uspešno sanirana. 

In kako Krajnik komenti-
ra Poklukarjev odhod? Kot je 
dejal, sta vseh pet let tesno 
sodelovala in del zaslug za 
uspešno sanacijo poslovanja 
ima tudi svet zavoda. »Od za-
četka sem vedel, da gradimo 
dobrega direktorja z močno 
osebnostjo in voljo po spre-
minjanju slabega in nadgra-
ditvijo dobrega. Glede na to, 

da je po izobrazbi zdravnik, 
se je zelo hitro učil in prido-
bil znanje na poslovnem, fi-
nančnem in drugih področ-
jih, tudi na področju komu-
nikacije,« je dejal Krajnik. 
Na pomisleke nekaterih, da 
vodenje jeseniške bolnišni-
ce s sedemsto zaposlenimi 
in 37 milijoni evrov prihod-
kov ni primerljivo z vode-
njem UKC, ki ima osem ti-
soč zaposlenih in petsto mi-
lijonov evrov prihodkov, pa 
Krajnik odgovarja: »To ne 
igra nobene vloge. Ko enkrat 
poznaš princip igre, lahko 
zelo dobro vodiš manjšo ali 
veliko bolnišnico.« 

Poklukar odhaja v Ljubljano
31. stran

Dušan Krajnik, predsednik sveta javnega zavoda Splošna 
bolnišnica Jesenice: »Janez Poklukar je zelo sposoben 
direktor in prepričan sem, da bo dobro vodil tudi UKC.« 

Isti dan, ko je bil Poklukar izbran za direktorja UKC, 
je vlada sprejela sklep o uradnem zaključku sanacije 
Splošne bolnišnice Jesenice. Bolnišnica je s tem 
dokončno sanirana, posluje s presežkom prihodkov 
nad odhodki (lani je presežek znašal 183 tisoč evrov), 
ima poravnane vse obveznosti do dobaviteljev in ni 
zadolžena.
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Izvajalec je Gorenjska 
gradbena družba, poligon 
pa bo zgrajen do decembra.

Zadovoljstvo, da bodo Je-
senice dobile tovrsten poli-
gon, je izrazil jeseniški žu-
pan Blaž Račič. Kot je dejal, 
se bodo na ta način Jeseni-
ce uveljavile tudi kot regij-
sko gasilsko središče. Pou-
daril je vlogo in pomen dob-
ro usposobljenih gasilcev v 
sistemu zaščite in reševanja.
Podpisa pogodbe o začetku 

del z izvajalcem so se poleg 
predsednice Gasilske zveze 
Jesenice Saše Kejžar udele-
žili tudi predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik, predsednik Ga-
silske zveze Gorenjske Jože 
Derlink in poveljnik Gasil-
ske zveze Gorenjske Tomaž 
Vilfan. Kot je dejal Jože Der-
link, je na Gorenjskem več 
kot 20 tisoč članov prosto-
voljnih gasilskih društev, od 
tega štiri tisoč operativnih 
gasilcev. Prav njim bo poli-
gon tudi namenjen.

Regijski gasilski poligon 
bo na Jesenicah
31. stran

Pred začetkom gradnje poligona na Jesenicah: Tomaž Vilfan, 
Saša Kejžar, Janko Cerkvenik, Jože Derlink in Robert Kejžar

Jože Košnjek

Brezje – Pater Brolih je eden 
od najbolj iskanih spovedni-
kov na Brezjah in bo konec 
leta star 96 let. Rodil se je kot 
Anton na dan pred miklavž-
evim leta 1923 na Zgornji 
Beli v občini Preddvor. Za 
Marijin oltar na Brezjah je v 
nedeljo stopil skupaj s pro-
vincialom slovenskih fran-
čiškanov Marjanom Čud-
nom, nadškofom metro-
politom Stanislavom Zo-
retom, gvardijanom fran-
čiškanskega samostana na 
Brezjah dr. Robertom Ba-
čičem, podbreškim župni-
kom Mihom Lavrincem in 
nadškofijskim tajnikom Bo-
štjanom Prevcem. Za patra 
Polikarpa, ki zadnjih dva-
najst let deluje na Brezjah in 

je osemdeset let zvest fran-
čiškanskemu redu, v duhov-
nika pa je bil posvečen pred 
sedemdesetimi leti, je lju-
bljanski nadškof Zore de-
jal, da bi njegovi zlati maši 
lahko dejali tudi rubinasta, 
saj je zaradi osebnosti patra 
Polikarpa zelo dragocena za 
slovenske vernike. Zanje, ki 
so prihajali k njemu v spove-
dnico, je razdajal svoje uho 
in srce. Sam pa je Bogu iz-
razil hvaležnost, »da je lah-
ko sedemdeset let vsak dan 
klical Jezusa na oltar«. Pa-
tru Polikarpu je provinci-
al slovenske frančiškanske 
province pater Marjan Ču-
den izročil posebno papeže-
vo zahvalno listino, jubilan-
tu pa so po maši osebno čes-
titali številni verniki, znanci 
in sorodniki.

Uho in srce za romarje
Na Brezjah je v nedeljo praznoval 
sedemdesetletnico duhovništva eden od najbolj 
znanih frančiškanskih patrov Polikarp Brolih.

Pater Polikarp Brolih (na sredini) na samostanskem 
dvorišču po železni maši
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STAVBNO ZEMLJIŠČE KRANJ – KOZOLCI
V TEKU JE ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO 30. 8. 2019
Zemljišče zaradi svoje lege, dostopnosti in dobre prometne povezanosti, bližine urbanega udobja in možnosti hitrega pobega v naravo 
predstavlja priložnost za razvoj nepremičninskega projekta z visoko dodano vrednostjo. Atraktivno zemljišče je namenjeno gradnji 
večstanovanjskih objektov za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi in parkirnimi površinami. Vsi komunalni priključki se nahajajo ob parceli.

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 26.622.00 m²
IZHODIŠČNA CENA: 2.715.000,00 € + pripadajoči davek

STANOVANJSKA HIŠA NA 
VRHUNSKI LOKACIJI V RATEČAH
Sodobno, svetlo, odlično opremljeno stanovanjsko 
hišo sestavlja zazidano stavbno zemljišče na 
katerem stoji stanovanjska hiša zgrajena leta 2006. 
Stavba je etažnosti K+P+M. Odlikujejo jo razgibani, 
sodobni in svetli prostori, markantno stopnišče ter 
notranji balkon. V pritličju je velik in odprt dnevni 
prostor s kaminom, kuhinja z jedilnico, kopalnica 
in spalnica. V prostorni mansardi sta dve spalnici, 
dve kopalnici in galerija. V kleti je velika soba 
za druženje s kaminsko pečjo, sobica za fitnes, 
kurilnica, pralnica, kopalnica in manjša spalnica. 

NETO TLORISNA POVRŠINA STAVBE: 214,00 m²
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 954,00 m²
CENA: 440.000,00 € + pripadajoči davek

STAVBNO ZEMLJIŠČE 
MEDNO
Zemljišče se nahaja na odlični lokaciji v 
neposredni bližini Hotela Medno in glavne 
cestne povezave Ljubljana - Medvode.  
Zemljišče v zelenem zaledju Ljubljane slovi 
kot »Zelena vrata zelene prestolnice« in je 
delno zazidano. Dostop do zemljišča je urejen 
po lokalni asfaltni cesti in je opremljeno z vso 
potrebno komunalno infrastrukturo. Zemljišče 
je delno pozidano z več manjšimi objekti, ki 
so zaradi svoje starosti in slabega vzdrževanja 
primerni za rušenje. Občinski prostorski načrt 
na tem območju predvideva gradnjo objektov 
namenjenih turistični, gostinski, rekreacijski 
in razvedrilni dejavnosti. Zaradi zazidanosti 
zemljišča s starimi objekti, lahko potencialni 
investitorji pričakujejo plačilo nižjega 
komunalnega prispevka.

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 9.450,00 m²
CENA: 890.000,00 € + pripadajoči davek

ZAZIDLJIVO ZEMLJIŠČE LESCE
Zemljišče leži na odlični lokaciji ob Alpski cesti, 
ki povezuje Lesce in Bled. Pozicionirano je sredi 
zelenih površin, v bližini je reka in golf igrišče. 
Dostopno je z asfaltirano lokalno cesto. Zaradi 
odlične mikrolokacije in bližine najbolj priljubljenih 
slovenskih turističnih destinacij, je zemljišče dobra 
investicijska priložnost za razvoj novih turističnih 
kapacitet v regiji. V skladu s sprejetim občinskim 
prostorskim načrtom je zemljišče predvideno za 
gostinsko, kulturno, rekreacijsko in razvedrilno 
dejavnost.

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 29.962,00 m²
CENA: 799.000,00 € + pripadajoči davek

DUTB_Oglas_GORENJSKI GLAS_16 junij_259x391mm_SAJ_v2.indd   1 10/07/2019   10:15
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Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški dom 
starostnikov ima že od leta 
2017 polni certifikat Družini 
prijazno podjetje. Do danes 
so uvedli 18 ukrepov, s po-
močjo katerih zaposleni laž-
je usklajujejo službo in dru-
žinsko življenje. Med druži-
ni prijaznimi ukrepi je tudi 
organiziranje enotedenske-
ga počitniškega varstva za 
otroke zaposlenih. Prejšnji 

teden je tako 25 otrok, starih 
od pet do 12 let, v službo pri-
hajalo s svojimi starši, zatem 
pa osem ur preživelo v druž-
bi animatorjev, ob igrah, de-
lavnicah in zabavi. 

Kot je povedala ena od ude-
leženk, 12-letna Živa, so igra-
li vodne igre, obiskali Kekče-
vo deželo, izdelovali vrečke 
iz blaga, šli na sprehod, iska-
li so skriti zaklad škrata Bergi-
ja, imeli so sladoledni piknik 
s stanovalci doma. Zadnji dan 

počitnic pa so skupaj z dom-
skim Žoga bendom pripra-
vili glasbeni in plesni nastop 
za starše. »Vse mi je bilo všeč, 
najbolj pa vodne igre na tera-
si. Moja mami ima težak pok-
lic, ker ima veliko telefonov, 
tudi ko pride domov. Spozna-
li pa smo se tudi starejšimi, ki 
so nam pripovedovali, kako so 
se imeli, ko so bili mladi,« je 
povedala Živa. Njena mama 
Maja Robič, ki v domu dela kot 
vodja pomoči na domu, je do-
dala, da so zaposleni zelo ve-
seli, da otroci lahko teden dni 
počitnic preživijo v organizi-
ranem varstvu. »Veliko mi 
pomeni, da vem, da sta hčer-
ki v varnih rokah animatorjev, 
ko sem v službi. Obe pripove-
dujeta, da se imata res lepo in 
da upata, da bodo to še pono-
vili,« je povedala. Podobno je 
menila tudi Biljana Stankova, 
zaposlena v domski pralnici: 
»Počitniško varstvo za otroke 
je res dobro, hčerki sta navdu-
šeni, ves čas se kaj dogaja in 
uživata.«

Zadovoljna je bila tudi di-
rektorica Mojca Pavšič, ki 

dom vodi z veliko občutka 
za lepe medčloveške odnose 
in dobro počutje tako stano-
valcev kot zaposlenih. Kot je 
dejala, na ta način vsaj za en 
počitniški teden zaposlene 
razbremenijo skrbi, kdo bo 
čuval njihove otroke. »Tudi 

na ta način vplivamo na več-
jo povezanost in pripadnost 
zaposlenih. Obenem otroci 
vidijo, kakšno službo imajo 
njihovi starši, otroški živž-
av pa prinese veliko vese-
lja tudi našim stanovalcem. 
Otroci na ta način pridobijo 

izkušnjo medgeneracijske-
ga sodelovanja, prek druže-
nja s starejšimi pa se pre-
magujejo tudi predsodki in 
stereotipi, otroci vidijo, da 
je tudi v družbi starejših ve-
selo in zabavno,« je dejala 
Pavšičeva.

Počitniško varstvo za otroke zaposlenih
V Domu dr. Franceta Bergelja na Jesenicah so organizirali enotedensko počitniško varstvo za otroke svojih zaposlenih. Navdušeni so bili vsi,  
tako otroci kot starši, za povrh pa tudi stanovalci doma, ki so uživali v otroškem živžavu.

Otroci so uživali v počitniškem varstvu v službi svojih staršev.

Skupni nastop domskega Žoga benda in otrok, manjkala  
ni niti Na Golici.

Mateja Rant

Rudno polje – Letošnjega 
spominskega pohoda se je 
udeležilo 558 pohodnikov. 
Nekateri med njimi so na pot 
krenili že teden prej iz Anka-
rana, kakšen dan ali dva kas-
neje pa še z Nanosa, Kuma, 
iz Radovljice in s Cerja. Na 
vrh Triglava, kjer so pripra-
vili tudi krajšo slovesnost, se 
jih je v petek povzpelo 381. V 

soboto so se vsi skupaj zbra-
li na slovesnosti na Pokljuki, 
kjer jih je pozdravila množi-
ca obiskovalcev.

Zbrane je nagovoril za-
mejski Slovenec, predse-
dnik sekcij Vsedržavnega 
združenja partizanov Itali-
je iz Doberdoba Patrik Zuli-
an, ki je poudaril pomen is-
kanja skupnih poti sožitja, 
kar je postavil nasproti re-
zilni žici, orožju in zidovom 

na mejah. Rast in prodira-
nje idej o močnih narodih v 
močnih državah ter povzdi-
govanje lastnega in zaniče-
vanje drugega oziroma na 
kratko nacionalizem pa je po 
njegovem očiten korak na-
zaj. Prepričan je, da se lah-
ko kaj naučimo iz zgodovine 
antifašizma na obeh straneh 
meje, tako slovenske oziro-
ma takrat jugoslovanske 
in italijanske, saj je bil do-
kaz svetlega sodelovanja za 
skupno stvar. Zato je spom-
nil še na ideologijo bratstva 
in enotnosti, ki mu predsta-
vlja presežek, ki je pome-
tel z romantičnimi pojmo-
vanji nacije kot monolitne 
družbene tvorbe. Ob tem je 
spomnil tudi na gibanje ne-
uvrščenih, ki je dalo bese-
do državam »tretjega sve-
ta«. Tudi s temi državami bi 
bilo po njegovih besedah tre-
ba udejanjiti model bratstva 
in enotnosti, sicer se lah-
ko znajdemo v vojni »med 
zadnjimi in predzadnjimi 
v družbi, ki jo vodi konser-
vativna politika in kjer je 
zmagovalec samo kapital«. 
Zato si želi, da ne bi poza-
bili na svetle strani polpre-
tekle zgodovine in nekdanje 

družbene ureditve. Svoj na-
govor je sklenil z besedami: 
»Naj živijo bratstvo in eno-
tnost med narodi ter mirno 
sožitje v Evropi.«

Po besedah bohinjske-
ga župana Jožeta Sodje po-
hod na Triglav s svojim pos-
lanstvom skrbi, da spomin 
na dogodke iz naše polpre-
tekle zgodovine ne utone v 

pozabo, zato so po njego-
vih besedah Bohinjci ponos-
ni, da vsako leto gostijo skle-
pno prireditev. Predsedni-
ca Združenja borcev za vred-
note NOB Radovljica Dani-
jela Mandeljc pa je ob tem 
spomnila tudi na dan, ko je 
ob rojstvu naše države Slo-
venije na vrhu Triglava tako 
kot ob osvoboditvi Beograda 

zaplapolala slovenska zasta-
va. »Moramo se zavedati, da 
nič ni samoumevno. Teme-
lje za lastno državo so nam 
priborili partizani, saj so pre-
več ljubili svojo domovino, 
da bi jo prepustili tujcem.« S 
tem pa so tudi omogočili, je 
še dodala, da so se nam leta 
1991 uresničile tisočletne sa-
nje o lastni državi.

Veterani znova na pohodu na Triglav
S slovesnostjo na Rudnem polju so v soboto sklenili letošnji že 34. pohod na Triglav v spomin na partizanske patrulje, ki so med vojno leta 1944 na vrh 
Triglava ponesle slovensko zastavo.

Ivo Miklavčič, ki že od vsega začetka sodeluje v organizacijskem odboru za pripravo 
pohodov, je letos praznoval sto let. / Foto: Tina Dokl

Slavnostni govornik je bil tokrat predsednik sekcij 
Vsedržavnega združenja partizanov Italije iz Doberdoba 
Patrik Zulian. / Foto: Tina Dokl

info@g-glas.si
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Mateja Rant

Lučine – O novih orglah so 
v Lučinah začeli razmišlja-
ti že pred nekaj leti, saj so 
bile stare orgle, delo moj-
stra Ivana Milavca, že pov-
sem dotrajane. Pred dobri-
mi desetimi leti so tako s po-
močjo vseh župljanov začeli 
zbirati denar za nove orgle, 
ki so v cerkvi prvič zapele 
lani ob veliki noči. Za orgle 
so po besedah predsednika 
KS Lučine Stanislava Bizo-
vičarja odšteli 95 tisoč evrov. 
»Del sredstev je prispeva-
la tudi Občina Gorenja vas 
- Poljane, in sicer 16 tisoč 
evrov, krajevna skupnost pa 
je za to namenila šest tisoč 
evrov.« Sredi junija so tako 
župljanom predstavili pov-
sem nove orgle, ki jih je bla-
goslovil ljubljanski nadškof 
Stanislav Zore. 

Sprva so po besedah Stani-
slava Bizovičarja razmišljali 

o obnovi starih orgel, a so ugo-
tovili, da so povsem dotraja-
ne, zato je potem prevladala 
odločitev za nove. Lesni črvi 
so namreč tako načeli lesene 
dele, da se je med igranjem 
na orgle pogosto dogajalo, 

da posamezni registri niso 
delovali, pojavljali so se ne-
nadzorovani piski, zadrže-
vanje tipk in druge nevšeč-
nosti, ki so kvarile jasno in 
natančno igranje. »Od sta-
rih orgel je ostala le lesena 

omara, ki je spomeniško za-
ščitena, zato so jo restavri-
rali in povečali,« je razložil 
Bizovičar in dodal, da so za 
izvedbo del in postavitev no-
vih orgel kot najugodnejša 
ponudnika na razpisu izbra-
li orglarja Boštjana Černeta 
iz Domžal in Matjaža Sodi-
na iz Lemberga pri Šmarju. 
Restavratorska dela je izved-
la Anica Ahčin z Laz v Tuhi-
nju. Nove orgle so večje, saj 
imajo po novem dva manu-
ala, medtem ko so bile prej 
enomanualne, sestavlja pa 
jih 19 registrov, medtem ko 
jih je bilo prej 12. Nove orgle 
imajo 1072 piščali, 952 ko-
vinskih in 90 lesenih. 

Poleg domačega organis-
ta Petra Dolinarja sta sredi 
junija orgle predstavila izve-
denec s področja orglarstva 
dr. Matjaž Ambrožič in or-
ganist Tone Potočnik, profe-
sor na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani. 

Bogatejši za nove orgle
Ob stodeseti obletnici postavitve prvih orgel v cerkvi sv. Vida so se v Lučinah razveselili novih orgel,  
ki jih je sredi junija blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore.

Nove orgle v cerkvi sv. Vida v Lučinah je blagoslovil 
ljubljanski nadškof Stanislav Zore. / Foto: Jure Ferlan

Železniki – Največja letošnja investicija v ceste v občini Že-
lezniki je rekonstrukcija devetstometrskega odseka Ojstri Vrh–
Sleme–Zgornja Golica, ki se začenja prav te dni. V tem tednu 
je predvidena uvedba izvajalca v delo. Cesto, ki je dotrajana in 
večinoma še makadamska, bo rekonstruiralo podjetje Mapri 
Proasfalt, investicija je vredna 177 tisoč evrov. Cesto bodi tudi 
razširili in asfaltirali, a se zna zgoditi, da dobrih 350 metrov 
na začetku Slemena ne bo rekonstruiranih, saj se Občini z 
lastnikom še ni uspelo dogovoriti za odkup zemljišča. Dela 
naj bi bila končana v treh mesecih.

Kmalu obnova ceste od Ojstrega Vrha proti Golici

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Jezero Črnava 
nima statusa kopalne vode, 
ki ga določi uredba ministr-
stva za okolje in prostor. Kot 
pravi preddvorski župan Rok 
Roblek, bi ob prostem kopa-
nju na lastno odgovornost 
poskrbeli vsaj za varnost in 
dostopnost jezerske obale. 
Analize vode pa opravljajo 
vsako leto (plačuje jih Zavod 
za turizem Preddvor), voda 
izkazuje odlično stanje, za-
gotavlja župan. 

»Trenuten dogovor z di-
rekcijo za vode in pristojnim 
ministrstvom je, da bi dobi-
li več različnih rab vode. To 
bi nam omogočilo postavi-
tev pontonske plaže, ne da 
bi obremenjevali robni del, 
ki je zaradi narave zaščiten. 
Na delu jezera bi radi prido-
bili vodno pravico, ki presega 
splošno rabo in bi potem lah-
ko na kopnem delu postavi-
li razgledno ploščad,« razmi-
šlja Rok Roblek, ki si na jeze-
ru Črnava želi podobne ure-
ditve, kakršna denimo velja 
za Velenjsko jezero. 

Za zdaj pa je mogoče na je-
zeru čolnariti. Letos so spre-
jeli plovbni režim, v jezero 
pa namestili tri čolne, ki si 
jih je mogoče izposoditi. Rok 
Roblek pojasni: »Čez pole-
tje smo zaradi velikega pov-
praševanja po čolnih tudi 

turistično-informativni cen-
ter preselili ob jezero. Zraven 
bomo ponujali tudi električ-
na kolesa, tako da bo ponud-
ba na voljo tudi na tej lokaci-
ji. Upamo, da bomo v prihod-
nje kupili tudi supe in jih vsaj 
deloma izkoristili za letošnjo 
poletno sezono. V plovbnem 
režimu smo določili, da se 
lahko po jezeru vozi le z na-
šimi plovili (ki so razkužena, 
pregledana, nova), ker se bo-
jimo vnosa tujerodnih orga-
nizmov v jezero, česar pa obi-
skovalci še ne upoštevajo. Ne 
želimo pa že v prvem letu in 

dokler niso javno obelodanje-
na pravila plovbnega režima, 
začeti s kaznovanjem. Bomo 
pa letos ali pa najkasneje pri-
hodnjo pomlad postavili (v 
soglasju z lastniki) z vseh 
strani jezera informativne ta-
ble z obvestili, kakšna so pra-
vila obnašanja ob jezeru in 
na njem. Tudi v okolici jezera 
opažamo, da ljudje ne spoš-
tujejo osnovnih standardov 
glede odlaganja smeti. Ko 
bodo postavljene table s pra-
vili, bomo tudi na tem podro-
čju začeli izvajati poostren 
nadzor in izdajati kazni.«  

V zvezi z urejanjem jeze-
ra na zahodnem delu oba-
le, kjer je zdaj lastnica ob-
čina, so prijavili projekt na 
sklad za pomorstvo in ribi-
štvo, kjer bodo lahko uve-
ljavljali del upravičenih 
stroškov za ureditev in pro-
mocijo obvodnega in ribo-
lovnega turizma. Gre za 150 
tisoč evrov, od tega bi lahko 
dobili 85-odstotno sofinan-
ciranje, pove župan Roblek 
in doda, da sta v tem pri-
meru občini partnerja Za-
vod za turizem Preddvor in 
BSC Kranj. 

Jezero za zdaj le za plovila
Jezero Črnava v Preddvoru je za zdaj namenjeno čolnarjenju, nima pa statusa kopalne vode, vendarle 
pa želijo poskrbeti za varno osvežitev v jezeru. 

Po plovbnem režimu je na jezeru Črnava v Preddvoru dovoljeno čolnarjenje, statusa 
kopalne vode pa nima. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Homec – Konec junija je 
bilo na Homcu nadvse slo-
vesno, saj so tamkajšnji ga-
silci pripravili osrednje pra-
znovanje ob devetdesetletni-
ci svojega društva. To ima v 
kraju že vse od ustanovitve 
leta 1929 izjemno vlogo, ne 
le pri pomoči ob požarih in 
drugih nesrečah, ampak 
tudi pri aktivnem soustvar-
janju zgodovine kraja.

Slavnostni dogodek se je 
začel z gasilsko parado, ki 
je potekala po Bolkovi ulici 
vse do gasilskega doma na 
Homcu in jo je vodil povelj-
nik PGD Homec Luka Re-
panšek, ter nadaljeval s prire-
ditvijo pri gasilskem domu, 
na kateri so gasilci prevze-
li tudi novo gasilsko vozi-
lo GVM-1. Predsednik PGD 
Homec Andrej Ulčar je v svo-
jem slavnostnem govoru de-
jal, da si ustanovni člani ver-
jetno niso mogli predsta-
vljati, kaj vse bo društvo do-
seglo v svojem razvoju do 
današnjih dni:  »Vsi uspe-
hi društva zagotovo niso 

naključje, ampak plod pri-
dnega, trdega dela tako gasil-
cev kot krajanov ter sodelova-
nja z vsemi organizacijami 
na našem področju ter seve-
da z Gasilsko zvezo Domžale 
in Občino Domžale,« je dejal 
in poudaril, da je pogoj za us-
pešen razvoj gasilstva v kra-
ju široka baza mladih gasil-
cev. Razpon članov zajema 
gasilce stare od sedem pa vse 
do devetdeset let. Slovesno-
sti so se med drugim udele-
žili tudi podpredsednik Ga-
silske zveze Slovenije  Jože 
Derlink, podpredsednik Ga-
silske zveze Domžale  Tone 
Pavlič,  poveljnik gasilske 
zveze Domžale Matjaž Mer-
kužič,  častni poveljnik Ga-
silske zveze Domžale Janez 
Breceljnik ter domžalski po-
džupan Marjan Ravnikar.

Novo vozilo je blagoslo-
vil upravitelj župnij Ho-
mec in Vranja Peč  Gašper 
Mauko,  botra  Andrej Re-
panšek in Toni Žekar pa sta 
ključe novega vozila izročila 
predsedniku Tehnične ko-
misije PGD Homec Domnu 
Ulčarju.

Homški gasilci 
praznovali
Prostovoljno gasilsko društvo Homec je staro 
devetdeset let, ob jubileju pa so gasilci prevzeli 
novo gasilsko vozilo.

Ob novem gasilskem vozilu so nazdravili: (od leve) 
predsednik PGD Homec Andrej Ulčar, boter Andrej 
Repanšek, člana tehnične komisije Domen Ulčar in Samo 
Vrankar, boter Toni Žekar in župnijski upravitelj Homca in 
Vranje Peči Gašper Mauko. / Foto: Miha Ulčar

Kranj – Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov vabi na 
kmečki praznik in srečanje kmetov iz Avstrije, Slovenije, Italije, 
Madžarske in Hrvaške. Srečanje bo v nedeljo, 21. julija, od 11. 
ure dalje v Vidri vasi pri Pliberku v Avstriji. Kranjska območna 
enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije bo tudi letos 
organizirala brezplačen prevoz na srečanje. Prijave zbirajo na 
telefonski številki 04 280 46 24 do četrtka, 18. julija, oziroma 
do zapolnitve avtobusa.

Srečanje kmetov petih dežel 
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29.OKARINA

www.festival-okarina.si

 BLEJSKI GRAD
23.7. | VIGÜELA | ES

24.7. | LEGENDE | RS

 JEZERSKA PROMENADA
25.7. | ANTIBALAS | USA

26.7. | MARKUS & SHAHZAD
 SANTOO KHAN | PK

27.7. | YEMEN BLUES | ISR

28.7. | PANTA REI | BE

29.7. | SOUNDS OF SLOVENIA &
 GC DOREMI | SI

30.7. | DELGRES | FR

31.7. | MONTY ALEXANDER | JM

  1.8. | LARKIN POE | USA

  2.8. | CANTO ANTICO | IT 
  3.8. | DHAFER YOUSSEF | TN

Vsi koncerti ob 20.30 uri.
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23.7.-3.8.2019

Igor Kavčič

Kranj – Skupinska razstava 
gorenjskih fotografskih dru-
štev je po lanski premieri le-
tos doživela prvo reprizo. Kot 
je ob odprtju preteklo sre-
do v Galeriji Kranjske hiše 
povedala Valerija Jenko, le-
tošnjo pomlad nova predse-
dnica kranjskega Fotograf-
skega društva (FD) Janez Pu-
har, spontana ideja o pove-
zovanju med gorenjskimi 
društvi s skupinsko razsta-
vo letos dobiva nadaljevanje 
in nadgradnjo, saj sta se v 
tokratni izvedbi pridružili še 
dve društvi. »Letošnja tema 
portret je bila zelo zahtevna, 
zato verjamem, da so se v vsa-
kem od društev težko odloči-
li, katerih pet portretov izbra-
ti za razstavo. Vsake oči ima-
jo drugačno mnenje,« je de-
jala Jenkova, prepričana, da 

bi bila galerija premajhna za 
vse portrete, ki bi si zaslužili 
predstavitev.

»Na prvi razstavi pred le-
tom smo spoznali, da smo s 
tovrstnim povezovanjem na 
pravi poti, in sicer iz treh ra-
zlogov: da se večkrat sreča-
mo in izmenjamo izkušnje, 
da na ta način tudi osebno 
kot fotografi rastemo, pred-
vsem pa s takimi izbori vi-
šamo nivo ljubiteljske fo-
tografije na Gorenjskem,« 
je povedal član kranjske-
ga društva Simon Krejan, 
glavni pobudnik za skupno 
razstavo. V Kranjski hiši je 
na ogled trideset fotografij, 
po pet izbranih portretov iz 
vsakega od šestih sodelujo-
čih društev. »V društvu smo 
v izbor dobili devetdeset por-
tretov, od katerih jih je bilo 
vsaj trideset primernih za 
razstavo, a smo jih vendarle 

izbrali pet,« je povedal Kre-
jan; da niso podeljevali na-
grad, saj je ta že sama uvrsti-
tev na razstavo. 

Na njej se s svojimi deli 
tako predstavljajo iz FD Ja-
nez Puhar: Rok Markun, 
Aleš Komovec, Andreja Pek-
laj, Vasja Doberlet in Simon 
Krejan; iz FD Jesenice: Ale-
ksander Novak, Danica No-
vak, Enes Pivać, Gaber Košir 
in Jani Novak; iz FK Jesenice: 
Janez Kramar, Janez Vrzel z 
dvema portretoma, Marjan 
Debelak in Milan Polak; iz 
FK Radovljica Dušan Barič, 
Jakob Gnilšak, Tomaž Sedej, 
Vida Markovc in Žarko Pet-
rovič; iz FK TNP Bled Beno 
Bergant, Drago Vogrinec, 
Miro Zalokar, Natalija Kos in 
Vili Vogelnik ter iz FK Tržič 
Stane Perko, Benjamin Go-
ričan, Milan Malovrh, Mark 
Per in Špela Kurnik.

Fotografiranje portreta ve-
lja za eno najbolj zahtevnih 
fotografskih znanj. Hkrati 
pa je po besedah ddr. Damir-
ja Globočnika portret tisto 
široko tematsko področje, ki 
je skozi zgodovino fotografi-
je najbolj povezovalo poklic-
ne in ljubiteljske fotografe, 
pri čemer ga slednji razume-
vajo precej širše. »Poleg por-
treta v ožjem pomenu bese-
de, ki zajema predvsem fo-
tografije znanih oziroma 

prepoznavnih oseb, so se 
pred njihovimi fotografski-
mi objektivi zvrstili tudi za-
nimivi, slikoviti in komuni-
kativni posamezniki, ki lah-
ko ostanejo anonimni,« po-
jasnjuje Globočnik. Kar ne-
kaj fotografov na tej razsta-
vi se je odločilo za fotografi-
ranje oseb, ki jim je življenje 
že na obrazih zapisalo zani-
mive zgodbe. 

Na razstavi je sprego-
voril tudi predsednik 

Fotografske zveze Sloveni-
je Igor Debevec, ki je izra-
zil navdušenje nad povezo-
vanjem fotografov v pokra-
jini in hkrati dodal, da prav 
gorenjska društva s svojim 
bogatim delovanjem tvorijo 
hrbtenico ljubiteljske foto-
grafije v Sloveniji. Razsta-
va portretov bo v Kranju na 
ogled do 22. septembra, po-
tem pa se bo selila še na Je-
senice, v Radovljico, Tržič 
in na Bled.

Navdih je bil portret
Poletje bo v Galeriji Kranjske hiše minilo v znamenju fotografij izbranih avtorjev 
šestih gorenjskih fotografskih društev. Izziv letošnjega Srečanja gorenjskih 
fotografov je bil portret v črno-beli tehniki.

Polovica razstavljavcev se je udeležila tudi odprtja razstave v Kranju. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Naslov Uspavan-
ka drugega romana Leile Sli-
mani, francoske pisateljice 
maroških korenin, za kate-
rega je leta 2016 prejela pre-
stižno Goncourtovo nagra-
do, nas z nežno mehkobo, ki 
jo ima beseda v našem spo-
minu, nekoliko zavede. A le 
do prvega stavka: »Dojenček 
je mrtev,« s katerim nas av-
torica postavi na precej tr-
dna tla. »Stavek, ki bi ga, če 
spremljamo hvalospeve ro-
manu, menda zavidal sam 
Hemingway. Ponuja sočutje 
in nas hkrati navdahne z ob-
čutkom groze,« o romanu 
pove prevajalka Saša Jerele.

Roman bi težko žanrsko 
opredelili – ali gre za mojstr-
sko izpisano zgodbo in lite-
rarni roman, tematika ga mo-
goče uvršča v sodobni druž-
beni roman, hkrati pa mu gre 
pripisati zanimive nastavke h 
kriminalnemu romanu, celo 
trilerju. Lahko bi rekli, da 
združuje več žanrov. 

Zakonski par z dvema ot-
rokoma je poleg tega, da ima 
družino, željan tudi nadalje-
vanja kariere, posebej to ve-
lja za ženo, pred rojstvoma 
uspešno odvetnico. Poišče-
ta varuško, ki se zdi idealna, 
vedno bolj ji zaupata, otro-
ka se nanjo navežeta, druži-
na postane vedno bolj odvi-
sna od nje. Vse deluje, dokler 
ne pride do tragedije. Zakaj? 

Roman pripoveduje o času, 
v katerem živimo, o pasteh 
starševstva in družinskega 
življenja, hkrati pa o zahte-
vah sodobne družbe po us-
pehu. Naravnanost današnje 
družbe ljudi sili v pohlep po 
obojem, pri čemer so pogos-
to izkoriščani prav šibkejši. 
»Zgodba je hkrati ogledalo 
hipokrizije, neenakosti in di-
lem sodobnega časa, kdo bo 
zmagal,« dodaja prevajalka. 
»Storilka je znana že na za-
četku. Slimanijeva uporab-
lja to formulo, da ne zapade 
v patetiko, nasprotno pa se 
poigrava s čustvi bralcev. Ro-
man je zelo berljiv, preprost 
izčiščen slog je primeren 
tudi za širše bralstvo, hkrati 
pa nagovarja spretnega zah-
tevnejšega bralca.« Avtorica 
pri tem razbija klišeje, glav-
na junakinja mati otrok je na 
primer magrebskega rodu, 
varuška pa Francozinja. Če 
je naloga sodobne literature, 
da nas predrami, ne zgolj za-
ziblje v stanje dobrega poču-
tja, potem je Uspavanka prav 
to – sodobni roman o času, ki 
ga živimo.

Britanska pisateljica Jojo 
Moyes je tudi pri nas že zna-
no avtorsko ime, navduši-
la je z romani Ob tebi in na-
daljevanjem v romanih Brez 
tebe in Samo jaz. Tokrat je 
pred nami roman z naslo-
vom Dekle, ki si ga zapustil, 
zgodba pa je dvoplastna. Pre-
vajalka Kaja Bucik Vavpetič 

ga označuje za zgodovinski 
roman z ljubezensko zgod-
bo. Dekle iz naslova je na-
mreč slika. V prvem delu nas 
zgodba popelje v leto 1916, 
v čas nemške okupacije dela 
Francije. V majhnem mestu 
se vsi poznajo, hotelirka Sop-
hie pa vodi posle in skrbi za 
družino, medtem ko se njen 
moč bori na fronti. Ona mora 
pripravljati hrano nemškim 
častnikom, kar naleti na ne-
razumevanje someščanov. 
Nemški poveljnik se navduši 
nad Sophiejinim portretom, 
ki ga je naslikal njen mož, pa 
tudi portretiranko samo. To 
jo pripelje do nepričakovane 
odločitve. Druga zgodba se 
dogaja skoraj sto let kasneje v 
Londonu. Mlada vdova Liv ob 
prebolevanju moževe smrti 
sreča Paula, ki se ukvarja z iz-
ginulimi umetninami. V nje-
nem domu ugleda portret, ki 
ga že dlje časa išče. Liv ga je 
namreč dobila za poročno da-
rilo. Kar naenkrat se znajdeta 
na različnih bregovih.

»Zgodbi se prepletata. 
Obe glavni junakinji živita 
skoraj sto let narazen za tis-
to, kar imata najraje, in sta 
zato pripravljeni storiti mar-
sikaj. Je cena umetnine, nje-
na finančna vrednost ali ču-
stvena navezanost nanjo. 
Mojesova to zna zapisati na 
način, ki nas ne spravi v sla-
bo voljo, ampak nam branje 
zna približati, da ob tem po-
točimo tudi kakšno solzo.«

O času, ki ga živimo
Romana, ki nam bosta popestrila poletje in zaposlila naše misli

Kranj – V soboto, 20. julija, bo ob 20. uri v Prešernovem gaju 
performativni koncert uglasbene poezije treh kranjskih pesni-
kov, posvečen trem »gajevcem« – Francetu Prešernu, Simo-
nu Jenku in Janezu Puharju, pokopanim v Prešernovem gaju. 
Pesmi bo izvedel Šenturski oktet skupaj s pesniško muzo.

Če bi se srečali gajevci



9Gorenjski glas
torek, 16. julija 2019

vilma.stanovnik@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Radovljica – Izkušena do-
mača plavalka Anja Klinar 
(PK Gorenjska banka Rado-
vljica) in Mariborčan Martin 
Bau sta poskrbela za najbolj-
še izide na letos že 43. med-
narodnem plavalnem mi-
tingu v Radovljici. Klinarje-
va je najboljši izid dosegla s 
časom 2:02,47 na dvesto me-
trov prosto, Bau pa s 3:58,36 
na štiristo metrov prosto. Ob 
tem je Klinarjeva slavila še na 
sto in dvesto metrov delfin 
ter dvesto metrov mešano.
 

Rada tekmuje doma

»Štirikrat sem nastopi-
la, štirikrat sem zmagala in 
seveda sem zadovoljna. Re-
zultati bi sicer bili lahko še 
boljši, vendar sem očitno 
v fazi treninga, v kateri ni-
sem v najboljši formi,« je 
po zadnji preizkušnji pove-
dala Anja Klinar, ki je ime-
la na mitingu skupaj s kva-
lifikacijami kar osem star-
tov. »Tekmovati na doma-
čem bazenu je vedno naj-
boljše, saj te spremljajo do-

mači navijači, zelo dobro 
poznaš bazen in počutiš se 
sproščeno, kar je tudi zelo 
pomembno. Zato tukaj ved-
no rada tekmujem,« je še 
povedala Klinarjeva, ki se 
bo sedaj pripravljala na do-
mače državno prvenstvo, ki 
bo avgusta v Kranju. »To bo 
v tej sezoni zadnja tekma in 
upam na čim boljše letošnje 
rezultate. Nato grem na za-
služen dopust, septembra 

pa se začenjajo priprave na 
novo sezono in boj za na-
stop na olimpijskih. V zad-
njem času sem se posvetila 
študiju in sem malce manj 
trenirala ter nisem hodila 
na višinske priprave. Zadnji 
dve sezoni sodelujem tudi z 
novo trenerko Urško Potoč-
nik in letos sva se vendarle 
dobro ujeli. Upam, da bo v 
novi sezoni šlo vse po načr-

tih,« je tudi povedala 31-le-
tna Anja Klinar, ki si želi 
nastopiti še na svojih petih 
olimpijskih igrah prihodnje 
leto v Tokiu. 

Magisterij in olimpijska 
norma

Nastopa na svojih tretjih 
olimpijskih igrah si želi tudi 
plavalka Kranjskega plavalne-
ga kluba Zvezda Tjaša Vozel, 

ki je minulo nedeljo na mitin-
gu v Radovljici delovno pra-
znovala 25. rojstni dan in ga 
začinila z zmago na sto me-
trov prsno. »Letošnja sezo-
na v 25-metrskih bazenih je 
bila kar dobra, saj sem osvo-
jila tri naslove državne prva-
kinje in se približala osebnim 
rekordom. Manj mi je uspe-
valo v petdesetmetrskih baze-
nih, saj priprave niso potekale 
po načrtih. Na državnem pr-
venstvu junija sem v Kranju 
zmagala na sto in dvesto me-
trov prsno, kar je bil moj cilj. 
Po tem prvenstvu sva s trener-
jem Igorjem Veličkovičem 
začela trenirati na polno in se-
daj se trudim, da bom skuša-
la čim prej uloviti normo za 
nastop v Tokiu. Ciljam zlasti 
na dvesto metrov prsno, kjer 
si želim odplavati državni re-
kord, ki ga ima še vedno Ta-
nja Šmid,« je povedala Tjaša, 
ki je priznala, da je po nasto-
pih v Radovljici malce utruje-
na. »V Kranju treniramo v no-
tranjem bazenu, tukaj pa je 
tekma v zunanjem. Moj cilj je 
bil, da odpravam kar je mogo-
če tehnično pravilno in to mi 
je uspelo. Tudi konkurentke 
iz Avstrije in Švice so bila kar 
močne in tekmovanje je bilo 
res dobro,« je povedala Voz-
lova, ki tudi pridno študira in 
pripravljala magisterij. »Dru-
go leto si želim magistrirati in 
nastopiti v Tokiu, kar bo vrhu-
nec moje kariere,« je še doda-
la Tjaša Vozel.

Seveda je bilo v Radovljici 
še kar nekaj zadovoljnih pla-
valk in plavalcev, med nji-
mi tudi triglavanka Tina Če-
lik, ki je zmagala na petde-
set metrov prsno in petde-
set metrov delfin, ter v moš-
ki konkurenci Mariborčan 
Martin Bau, ki je najboljši 
moški rezultat mitinga s ča-
som 3:58,36 dosegel na šti-
risto metrov prosto, zma-
gal pa je tudi na dvesto in 
osemsto metrov prosto. 

Rekorda udeležba  
in načrti prenove

»Z udeležbo na mitin-
gu smo letos izjemno zado-
voljni, saj se ga udeležuje re-
kordnih 377 plavalk in pla-
valcev iz 13 držav. Med do-
mačimi tekmovalci smo iz-
redno ponosni na Anjo Kli-
nar, nekaj smole pa je ime-
la Tjaša Pintar, ki se je poš-
kodovala, vseeno pa nasto-
pa,« je povedal predsednik 
Plavalnega kluba Gorenjska 
banka Radovljica Aleš Kle-
ment, radovljiški župan Ci-
ril Globočnik pa je dodal, da 
se pripravljajo na začetek del 
pri rekonstrukciji kopališča. 
»Že septembra bomo začeli 
s prenovo bazenske strojni-
ce, za kar smo dobili nepo-
vratna sredstva Fundacije 
za šport, upam pa, da bomo 
prvo fazo s prenovo garde-
rob, restavracije in malega 
bazena, ki bo namenjen pla-
valnemu ''opismenjevanju'' 
ter rehabilitaciji po poškod-
bah, ter kampa zaključili do 
leta 2021. Sledilo bo pokritje 
bazena z drsno streho, kar 
načrtujemo v drugi fazi pre-
nove,« je ob največji priredi-
tvi na radovljiškem bazenu 
povedal župan Globočnik.

Reprezentanti  
že v Južni Koreji

Na mitingu so manjka-
li reprezentanti, ki jih v nas-
lednjih dneh čaka nastop na 
svetovnem prvenstvu v Južni 
Koreji, saj so že na prizorišču 
tekmovanja. Med Slovenci 
ima najvišje cilje Tjaša Oder, 
nastopajo pa še Peter John 
Stevens, Katja Fain, Neža 
Klančar in daljinska plavalka 
Špela Perše iz PK Gorenjska 
banka Radovljica. Špela je v 
nedeljo že nastopila na olim-
pijski desetkilometrski raz-
dalji in osvojila 27. mesto. Za 
zmagovalko Xin Xin iz Kitaj-
ske je zaostala slabo minuto.

Štiri zmage Anje Klinar
Na tradicionalnem mednarodnem plavalnem mitingu Telekom Slovenije v Radovljici si je kar štiri 
zmage priplavala domača šampionka Anja Klinar, prav na petindvajseti rojstni dan pa se je v nedeljo 
zmage veselila tudi Tjaša Vozel iz kranjskega Plavalnega kluba Zvezda.

Domača plavalka Anja Klinar je nastopila štirikrat in tudi štirikrat premagala vse 
konkurentke. / Foto: Gorazd Kavčič

Tjaša Vozel se je izkazala z rojstnodnevno zmago. / Foto: Gorazd Kavčič

To soboto, 20. julija, bo v Mali Zaki na Bledu že 
tretjič zapored potekal Blejski plavalni  izziv. Gre za 
največji dogodek daljinskega plavanja v Sloveniji, ki je 
namenjen tako  najboljšim tekmovalcem v daljinskem 
plavanju kot tudi posameznikom in družinam, ki 
radi  športno preživljajo čas. Preizkusiti se bo moč 
na dveh tekmah, saj sta na sporedu Mali blejski izziv 
(1250 metrov) in Veliki blejski izziv (pet tisoč metrov). 
Organizatorji imajo že več kot tristo prijavljenih, 
prijaviti pa se bo mogoče tudi na dan tekmovanja v 
Mali Zaki.

Kranj – Hokejisti HK Triglav, ki imajo trenutno odmor in ga 
izkoriščajo za morske aktivnosti, bodo priprave na novo tek-
movalno sezono nadaljevali 1. avgusta. Bo pa moštvo očitno 
nekoliko pomlajeno, saj sta klub zapustila in se preselila v 
novo hokejsko sredino (HK ECE Celje) Sebastjan Grošelj in 
Nace Vilfan. Zlasti slednji je v zadnji sezoni pokazal kvalitetno 
igro in se dobro ujel s starejšimi in izkušenejšimi soigralci. 

Hokejiste Triglava zapuščata Vilfan in Grošelj

Jože Marinček

Kranj – V soboto se je zače-
lo tekmovanje v Prvi slo-
venski nogometni ligi Te-
lekom za tekmovalno sezo-
no 2019/2020. Nogometa-
ši kranjskega Triglava so go-
stovali v Ljudskem vrtu pri 
ekipi aktualnih prvakov ter z 
zmago z 1 : 2 pripravili prijet-
no presenečenje. V 22. mi-
nuti je po podaji nekdanjega 
igralca Maribora, sicer Kra-
njčana Aleša Mertlja, zadel 
David Tijanič, nato pa v 85. 
minuti še Egzon Kryeziu po 
podaji novinca pri Triglavu 
Španca Aliaga Verua za 0 : 
2. Čast Mariborčanov je re-
šil Mulahusejnović v 88. mi-
nuti, ko je postavil končni 
rezultat. Sodnik tekme De-
jan Balažič je pokazal pet ru-
menih kartonov, od tega kar 
štiri nogometašem Triglava 
(Veron Šalja, Luka Majcen, 
Tom Žurga in Luka Čadež).  

V nedeljo zvečer so se na 
igrišče podali tudi nogome-
taši Domžal. Gostili so ekipo 
Rudarja iz Velenja. Čeprav 
so bili na papirju favoriti, so 
se morali na koncu zadovo-
ljiti s točko. Rudar je namreč 
najprej povedel z 0 : 1 in nato 

še z 1 : 2, Domžalčani pa so 
lovili zaostanek. Najprej je z 
roba kazenskega prostora za 
domače zadel Gregor Siko-
šek. Po prekršku nad Senija-
dom Ibričićem je sodnik do-
sodil kazenski strel, zanes-
ljiv realizator pa je bil prav 
Ibričić.

V nedeljo se je še ena tek-
ma končala neodločeno z 2 : 
2. To je bila tekma med Ce-
ljem in Muro. Nogometaši 
Olimpije so v mestnem ob-
računu z 2 : 0 premagali Bra-
vo. Z enakim rezultatom se 
je končala tudi sobotna tek-
ma med novincem NK Cher-
ryBox 24 Tabor Sežana in NK 
Aluminij.  

V naslednjem krogu, ki 
se igra konec tedna, se bodo 
srečali: Aluminij – Triglav 
(petek), CherryBox 24 Tabor 
Sežana – Celje, Rudar – Ma-
ribor (sobota), Mura – Bravo 
in Olimpija – Domžale (ne-
delja).   

Sicer pa so Domžale že v 
četrtek zvečer na prvi tek-
mi prvega kroga kvalifikacij 
za evropsko ligo v Ta'Qaliju 
premagale malteški Balzan 
s 4 : 3 (1 : 2). Povratna tek-
ma bo ta četrtek ob 20.45 v 
Domžalah.

Nogometaši Triglava  
so presenetili prvake
Za največjo senzacijo prvega kroga v Prvi 
slovenski ligi Telekom so poskrbeli nogometaši 
Triglava, ki so v Mariboru premagali domačine.

Domžalčani, ki so v četrtek slavili v prvem krogu kvalifikacij 
za evropsko ligo na Malti, so v nedeljo zvečer na domačem 
igrišču ob Kamniški Bistrici proti Rudarju osvojili le točko.
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Briancon – Danes se v francoskem Brianconu začenja sve-
tovno prvenstvo v paraplezanju, na katerem se bo pomerilo 
210 paraplezalcev iz 24 držav. Slovenske barve bodo pod vod-
stvom selektorja Jurija Ravnika zastopali reprezentantje Tanja 
Glušič, Gregor Selak in Matej Arh. Minuli konec tedna pa je 
bila v francoskem Chamonixu druga tekma sezone svetovnega 
pokala v težavnostnem plezanju. Najbolje od naših se je uvr-
stila Lučka Rakovec, ki je bila edina finalistka in osvojila sedmo 
mesto. Prva slovenska favoritinja za zmago Janja Garnbret je 
pristala tik pod mejo finala na devetem mestu.

Paraplezalci na svetovnem prvenstvu v Franciji
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Bravo, Haupi
Člani športnega društva 

Gorenjski glas smo najbolj 
ponosni na to, da se z vese-
ljem dobivamo ob torkih in 
sredah in na kolesu uživa-
mo z vetrom v laseh. Ponos-
ni smo tudi na to, da imamo 
v svojih vrstah častnega čla-
na Janeza Zenija, ki je pri se-
demdesetih letih kupil svo-
je prvo dirkalno kolo s »kri-
vo balanco«, na Đura Ćuli-
brka, ki vsako leto prekole-
sari najmanj 25 tisoč kilo-
metrov, ponosni smo na Mi-
loša Božoviča, ki je poma-
gal vzgajati mlade kolesarje, 
tudi Jana Polanca. Vsake to-
liko časa si kdo od naših čla-
nov zada kakšen poseben 
cilj – in tudi na takšne pod-
vige smo ponosni. Pred dve-
ma letoma sta si Uroš Prevc 
in Miro Mikič zastavila, da z 
gorskimi kolesi prekolesa-
rita znamenito tekmovanje 

okrog gorovja Sella Ronda, 
kjer v enem dnevu z gorski-
mi kolesi tekmovalci prema-
gajo 4500 višinskih metrov 
in 86 kilometrov. 

Letos smo ponosni na na-
šega člana Mateja Hauptma-
na - Haupija, ki je 7. julija us-
pešno zaključil triatlonsko 
tekmovanje Ironman v Ce-
lovcu. V manj kot dvanajstih 
urah je preplaval 3800 me-
trov, se preoblekel, sedel na 
kolo in prekolesaril 180 ki-
lometrov in nato obul teka-
ške copate ter pretekel še 
maratonsko razdaljo 42 ki-
lometrov. Človek se vpraša, 
kako je mogoče ob šoloobve-
znih otrocih, ženi in zahtev-
ni službi toliko trenirati, da 
ti uspe tak podvig. Priprav-
ljenost na tak podvig vseka-
kor ne pride čez noč, ampak 
mora biti človek aktiven re-
kreativni športnik najmanj 

deset let, imeti mora pod-
poro širše družine (vključe-
ni so tudi babice in dedki) in 
predvsem močno voljo, da se 
mu ljubi vstati zgodaj zjutraj 
in obuti tekaške copate, kole-
sariti tudi v dežju ali ob sed-
mih zjutraj skočiti v bazen in 
plavati. Takšne cilje si lahko 

zastaviš samo nekajkrat v 
življenju, potem moraš za 
nekaj časa narediti premor, 
se regenerirati in zopet bolj 
posvetiti družini in mogoče 
kakšni razvadi. A kjer je vo-
lja tam, je tudi pot – so za-
pisali že mnogi in naš tria-
tlonec Haupi to ve. »Plaval 

sem solidno, na kolesu sem 
se dobro počutil, čeprav sem 
doživel najprej sončno vre-
me, potem pa veter z neur-
jem in točo, teči sem začel 
presenetljivo dobro, a sem 
se po 25. kilometru ''zaletel 
v zid'' in potem sem samo s 
trmo prišel do cilja,« je ko-
mentiral svojo pot. 

Mateju čestitam za po-
gum in voljo za vse dolge 
treninge, partnerki Anji pa 
za vso podporo. Anja je na-
mreč tista, ki je Mateja prija-
vila na tekmovanje. Ne vem, 
ali ji je bilo potem kdaj žal, 
vem pa, da je to naredila iz 
ljubezni do Mateja, ker je ve-
dela, da mu udeležba na ta-
kšnem tekmovanju veliko 
pomeni. Sam si najbrž ne bi 
upal storiti tega koraka, ker 
je vedel, koliko odrekanja in 
odsotnosti od doma to po-
meni. Čestitam obema.

Matej na kolesu še pred dežjem in točo

Jelena Justin

Naborjetskim goram, kot 
jim rečemo Slovenci, je ime 
dalo mestece Naborjet oz. 
italijansko Malborghetto v 
Kanalski dolini in so najse-
vernejši rob Zahodnih Ju-
lijskih Alp. Gore, kjer v nas 
nemo – ali pa zgovorno, če 
jih znamo slišati – zrejo os-
taline prve svetovne vojne. 
Tokrat bomo obiskali Dve 
špici, ki jo sestavljata dva 
vrhova Cima Alta (2046 m n. 
m.) in Cima Vildiver (2008 
m n. m.). Na goro se bomo 
povzpeli iz čudovite doli-
ne Dunja. Zapeljemo se čez 
Trbiž, mimo Tablje (Ponteb-
ba) do vasi Dunja (Dogna), 
kjer zavijemo desno, preč-
kamo most in že se pelje-
mo, ponekod precej strmo, 
po dolini Dunja. Po približ-
no 15 kilometrih zagledamo 
na levi strani planino Spado-
vai s planšarsko kočo (lokal), 

na desni strani pa je tudi par-
kirišče. Tukaj parkiramo in 
začnemo vzpon po širokem 
kolovozu čez planino. Kolo-
voz višje postane strmejši in 
se tudi priključi markirani 
poti št. 605, ki se sicer zač-
ne malce nižje pod planino. 
Strm kolovoz kmalu prei-
de v strmo planinsko pot, 
ki se vzpenja proti škrbini 
Čanalut (Forchia di Cjana-
lot), 1830 m n. m. Pot pote-
ka po kamnitem, zagrušče-
nem svetu, pod škrbino pa 
se strmo dvigne v okljukih. 
Ko dosežemo škrbino, nas 
smerokaz usmeri levo na 
pot 649, ki pelje proti biva-
ku Bernardinis. Pot gre na 
severno stran grebena in ga 
nato preči v levo na južno po-
bočje, ter se povzpne do bi-
vaka. Pri bivaku nadaljuje-
mo po markirani poti, ki jo v 
nekaj korakih zapustimo in 
se povzpnemo še nižji vrh 
Cima Vildiver. Vrnemo se na 

markirano pot, ki nas pelje 
na severno stran Cime Vildi-
ver. Tukaj se bomo opremi-
li s čelado, čelno svetilko in 
samovarovalnim komple-
tom. Vhod v predor je izje-
mno nizek, predor pa nas 
popelje skozi goro. Vmes je 
razgledno okno, ki je seve-
da služilo za vse kaj druge-
ga kot občudovanje gorske 
narave. Na drugi strani se 
pot spusti po močno zagruš-
čenem terenu, kjer je velika 
nevarnost zdrsa. Približuje-
mo se naravnemu oknu pod 
vrhom Cima Alta. Pot skozi 
okno je odlično zavarovana, 
na drugi strani je ravno tako 
izklesana polica. Sledimo 
polici in ta najbolj izpostav-
ljeni del gore se hitro konča. 
Hodimo proti zahodu in na 
razcepu, ki pelje proti Gosa-
donu, zavijemo desno, str-
mo navzgor do vrha Cime 
Alta, 2046 m n. m. Na vrhu 
je velik železen križ. Gora 
tako kot njena nižja soseda 
nagradi s čudovitim razgle-
dom v severno ostenje mo-
gočnega Montaža, ki se pro-
ti zahodu nadaljuje v greben 
Klavnih nožev, Zabuša in 
Strme peči. Razgled postre-
že tudi z osrčjem Karnij-
skih Alp; Zuc dal Bor, Mon-
te Chiavals, Monte Grauza-
ria, Monte Sernio …

Do škrbine Čanalut sesto-
pimo po poti vzpona, na njej 
pa sestopimo tudi v smeri 
prihoda, a le do mesta, kjer 

nas napis na skali usmeri 
levo na prečno pot, ki nas bo 
pripeljala pod Pipar. Napis 
sicer opomni, da je pot ura-
dno zaprta. Da, Naborjet-
ske gore so izjemno krušlji-
ve, tako da vsako drugo leto 
zagotovo pride do kakšne-
ga neljubega podora. Tudi 
tokrat je, vendar je nad po-
dorom prehod, ki je zavaro-
van z vrvjo. Povzpnemo se 

do sedelca, kjer nas do vrha 
Piparja čaka še ura vzpona, 
a nas ta vzpon tokrat ne za-
nima. Nadaljujemo izjemno 
strm sestop proti hudour-
niški grapi, razbrazdani, na-
metani, ki je od spodaj videti 
neprehodna, a vendarle pla-
ninska pot pripelje do ceste, 
ki pelje skozi Dunjo. Do avta 
je še kakih 1500 metrov. 

Redko bomo tukaj srečali 

trume pohodnikov, čas prve 
svetovne vojne pa je bil v teh 
gorah drugačen, saj so bile 
močno utrjene, večina od 
njih v rokah Italijanov, del 
grebena vzhodno od Polda-
šnje špice pa so nadzorovali 
avstro-ogrski vojaki. 
Nadmorska višina: 2046 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Dve špici (2046 m n. m.)

Vojaške sledi
Naš današnji cilj sestavljata dva vrhova v skupini Naborjetskih gora, Cima 
Alta (2046 m n. m.) in Cima Vildiver (2008 m n. m.). Predor skozi goro in v 
goro vklesana izpostavljena prečka.

Pogled z gore Cima Vildiver na sosednji vrh Cima Alto. Da, obe skupaj sta Dve špici. 

Vrh Cima Alta, zadaj pa mogočni Montaž / Foto: Jelena Justin

V steno vklesana pot nas popelje skozi umetno okno, kjer se vklesana pot še nadaljuje.
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Jože Košnjek

Naklo – Člani Društva upo-
kojencev Naklo, ki tudi v 
zrelejših letih ne morejo 
brez športa in rekreacije, so 
na tak način preživeli tudi 
letošnji dan državnosti. Do-
poldne je okrog sedemde-
set članic in članov kolesari-
lo po občini iz Naklega skozi 
Cegelnico, Spodnje Duplje 
in Zadrago in nazaj mimo 
Trnovca, kjer so se okrepča-
li, skozi Podbrezje do Okro-
glega in nazaj v Naklo. Ko-
lesarski navdušenci so bili 
leto še posebno veseli zato, 
ker je sicer tradicionalno ko-
lesarjenje zadnji dve leti za-
radi slabega vremena od-
padlo. Popoldne pa so pri 
dru štvenem domu odprli 

keg ljišče s kroglo na vrvici 
ali na kratko »rusko keglji-
šče«. Zgradili so ga s pro-
stovoljnim delom ob pomo-
či nekaterih sponzorjev. Kot 
se spodobi, so za odprtje or-
ganizirali tekmo, na kateri 
je med ženskami zmagala 
Slavka Jelenc, sicer tajnica 
društva, pred Miro Lotrič in 
Marjano Černilec. Med mo-
škimi je zmagal Ivan Vid-
mar pred Stanetom Černil-
cem in Petrom Hkavcem. 
Za četrto mesto sta se »uda-
rila« Jože Mohorič in Franc 
Oblak. Ko je bilo tekmova-
nje končano, so prijeli krog-
lo v roke tudi drugi, mlaj-
ši. In pojavil se je rekorder: 
Mark Oblak s Podrebri je 
podrl v petih poskusih naj-
več, kar trideset kegljev. 

Na kolesu in med keglji

Najboljši v kegljanju s kroglo na vrvici z rekorderjem 
Markom Oblakom

Vilma Stanovnik

Davča – Natanko 34 minut 
in 56 sekund je potreboval 
Aleš Pirih (KK Kranj) za 15 
kilometrov dolg vzpon iz 
Železnikov do kmetije Pr' 
Vrhovc v Dražgošah. Boj za 
zmago na 21. izvedbi Kole-
sarske dirke za zlato čipko 
pa za mladega kolesarja še 
malo ni bil lahak, saj so mu 
za vrat dihali Primož Poren-
ta (Šibo), zmagovalec lan-
ske jubilejne izvedbe dirke 

Andrej Draksler (Koloka) 
in Klemen Remic, ki so se 
uvrstili od drugega do četr-
tega mesta. 

»Na tej dirki sem prič na-
stopil že pred desetimi leti, 
ko smo se vzpenjali še proti 
Soriški planini, potem pa še 
nekajkrat. Tokrat je bila dir-
ka precej počasna. V klanec 
so Porenta in drugi pritisni-
li, jaz pa sem zaostanek na-
doknadil na ravninskih de-
lih in jih ujel. Na zadnjem 
klancu pred ciljem sem se 

odločil, da jih poskusim pre-
hiteti, kar mi je tudi uspe-
lo,« je povedal 19-letni Aleš 
Pirih iz Železnikov, sicer 
kolesar KK Kranj, ki ni skri-
val veselja ob zmagi. »Letos 
sem bil tudi v ekipi za dir-
ko Po Sloveniji. Žal sem jo 
zaradi krčev končal že prvi 
dan, saj sem pred nekaj me-
seci padel in za takšno pre-
izkušnjo še nisem bil za-
dosti pripravljen. Na do-
mačo dirko za zlato čipko 
pa vedno, če le nimam dru-
gih obveznosti, rad pridem, 
čeprav mi klanci ne ležijo 
najbolj. Letos imam v pro-
gramu še nekaj dirk, seveda 
pa bom nastopil tudi na Dir-
ki po Kranju,« je v cilju po-
vedal Aleš Pirih.

Zmage in že druge zla-
te čipke, saj je bila najbolj-
ša tudi pred dvema letoma, 
pa se je s časom 37 minut in 
50 sekund na cilju v soboto 
veselila tudi Tamar Grm iz 
Bohinja, ki je bila na progi 
iz Železnikov do Davče naj-
hitrejša med dekleti. »Malo 
resneje kolesarim zadnjih 
pet let. Udeležujem se tudi 
rekreativnih dirk, na dirki za 

zlato čipko sem bila med le-
toma 2014 in 2017, lani sem 
bila poškodovana in nisem 
mogla priti, letos pa sem 
spet uživala na res odlični 
dirki. Proga je zanimiva, vse 
poteka v sproščenem vzduš-
ju, všeč mi je organizacija. 
Danes sem bila tudi res dob-
ro razpoložena in vse mi je 
bilo zelo všeč,« je povedala 
23-letna Tamara Grm, ki na-
črtuje tudi nastop na avgu-
stovskem vzponu na Uskov-
nico, prav tako pa se že prip-
ravlja na svoj prvi nastop na 
bohinjskem Triatlonu jekle-
nih.

Drugo mesto v ženski 
konkurenci je osvojila Ma-
tejka Prešeren (KK Završni-
ca), tretje pa Lilijana Švab 
(Bam.Bi). 

»Tako z udeležbo kar 116 
kolesark in kolesarjev kot z 
vremenom in potekom dir-
ke smo zelo zadovoljni. Ve-
seli nas, da je kljub množi-
ci rekreativnih kolesarskih 
prireditev naša dirka dobro 
obiskana, da prihajajo tek-
movalke in tekmovalci iz 
vseh koncev Slovenije. Ne-
kaj med njimi je takih, ki so 

prišli prvič, kar precej pa je 
tistih, ki pridejo vsako leto. 
To pomeni, da so z našo or-
ganizacijo zadovoljni,« je v 
imenu organizatorja Špor-
tnega društva Kamikaze po-
vedal predsednik Roman 
Prezelj, ki se je veselil zmage 
domačega tekmovalca. »To 
je za nas dodatna pohvala, 

saj je Aleš rasel z našo dirko 
– in upam, da ga je tudi naša 
dirka navdušila za kolesar-
jenje. Nas organizatorje pa 
veseli, da imamo tudi v naši 
dolini kolesarja, ki uspešno 
tekmuje v slovenski in med-
narodni konkurenci. Upam, 
da bo še napredoval,« je po-
vedal Roman Prezelj.

Na vzponu v Davčo je slavil Aleš Pirih
Mladi kolesar iz Železnikov Aleš Pirih je absolutni zmagovalec sobotne izvedbe Kolesarske dirke za zlato čipko, ki je potekala med Železniki in Davčo.  
Med dekleti je bila najhitrejša Tamara Grm iz Bohinja.

Na zadnjem vzponu pred ciljem je Aleš Pirih ugnal 
sotekmovalce in se v cilju veselil zmage.

Zmagovalca Aleš Pirih in Tamara Grm

Vilma Stanovnik

Stari vrh – Kolesarska sekci-
ja Indu Team pri Športnem 
društvu Poljane je pripravi-
la že 19. kolesarsko dirko Po-
ljane–Stari vrh, ki se je je v 
idealnih razmerah udeleži-
lo kar 127 tekmovalk in tek-
movalcev, ki so bili razdelje-
ni v 15 starostnih kategorij. 
Po desetih kilometrih vzpo-
na je bil v cilju na Grebljici 
najhitreje Dean Bratuš (Tuš 
team), ki je za progo porabil 
25 minut 29 sekund in tako 
zaostal za rekordom pro-
ge za dvajset sekund. Drugi 
je bil v cilju Grega Šetrajčič 

(BVC Gulč BTS Company), 
tretji pa Matic Žumer (Lju-
bljana Migimigi). 

»Na dirki sem bil že večkrat, 
letos pa sem zmagal tretjič za-
pored. Dirka je kar težka, saj 
je klanec precej strm in zma-
ga pač najbolj vzdržljiv. Kljub 
hudi konkurenci mi je uspe-
lo,« je bil v cilju zadovoljen 
štiridesetletni Dean Bratuš, 
ki redno sodeluje na Pokalu 
polanskih puklov, katerega 
prva preizkušnja je bila prav 
dirka na Stari vrh. »Rad kole-
sarim na tem koncu, saj lah-
ko pridem od doma kar s kole-
som,« je povedal Idrijčan Bra-
tuš, ki sedaj živi v Hotedršici.

Zadovoljna je bila tudi La-
ura Šimenc iz Stražišča (BK 
Umag), ki je bila v cilju s ča-
som 29 minut in 36 sekund. 
Drugo mesto je osvojila Ajda 
Opeka (KD Branik Maribor), 
tretja pa je bila Rada Žakelj 
iz Žirov (Slaščičarna Magu-
šar). »Dirka je dobro organi-
zirana, vremenske razmere 
za tekmo so bile odlične in 
bilo je prav super. Na tekmo 
sem prišla drugič in drugič 
tudi zmagala,« je povedala 
izkušena 28-letna kolesarka 
Laura Šimenc.

Poleg zmagovalcev je bilo 
v cilju še veliko nasmejanih 
kolesarjev, med njimi tudi 
najstarejši tekmovalec Fran-
ci Koželj, ki je za pot iz Po-
ljan do Starega vrha potre-
boval dobrih štirideset mi-
nut, najstarejša tekmovalka 
pa je bila Jožica Anžel, ki je 
vzpon opravila v dobrih 48 
minutah. 

S časom 30 minut in 55 se-
kund se je izkazal tudi nek-
danji smučarski skakalec 
Robert Kranjec, ki zadnje 
mesece uživa v kolesarjenju.

Na prvi »pukel« najhitreje Bratuš
Dean Bratuš med moškimi in Laura Šimenc med ženskami sta postala zmagovalca nedeljske 
kolesarske dirke iz Poljan na Stari vrh, ki je bila tudi prva med petimi v Pokalu polanskih puklov.  
Med kolesarskimi rekreativci tudi nekdanji smučarski skakalec Robert Kranjec.

Dean Bratuš je še tretjič ugnal vse konkurente in bil prvi v 
cilju na Grebljici.

Robert Kranjec z zmagovalcema Deanom Bratušem in 
Lauro Šimenc.
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Simon Šubic

Ljubljana, Goričane – Vrhov-
no sodišče v Ljubljani je pred 
kratkim v sodnem sporu v 
zvezi z obnovo dvorca Go-
ričane med Nadškofijo Lju-
bljana in Andražem Stegu-
jem, solastnikom in direk-
torjem papirnice Goričane 
zaradi plačila 795 tisoč evrov 
(skupaj z obrestmi oko-
li 1,5 milijona evrov) odloči-
lo v prid toženega Steguja in 
njegovega podjetja Papirus 
holding, so poročali medi-
ji. Ljubljanska nadškofija, ki 
je tožbo vložila pred petimi 
leti, se bo na sodbo vrhovne-
ga sodišča pritožila na ustav-
no sodišče. 

Kot smo v Gorenjskem 
glasu že poročali, je bil dvo-
rec Goričane ljubljanski nad-
škofiji dokončno vrnjen leta 
2007 v postopku denaciona-
lizacije. Ker je bil potreben te-
meljite in zato drage obnove, 
ki si je nadškofija ni mogla 
privoščiti, se je že leta 2004 
tedanji nadškof Franc Rode 
dogovoril s Stegujem, da bo 
kupil enajst odstotkov del-
nic papirnice Goričane v lasti 
nadškofije, njegovo podjetje 
pa bo obnovilo grad, ki bi ga 
lahko kasneje papirnica tudi 
uporab ljala in tržila. Kupni-
no okoli 2,6 milijona evrov za 
enajstodstotni sveženj delnic 
v Papirnici Goričane bi mo-
rala Stegu in podjetje Papi-
rus poravnati v desetih letnih 
obrokih. A kot pravi Stegu, je 

bilo dogovorjeno, da kupni-
ne ne plačajo, temveč bo pa-
pirnica grad obnovila do kon-
ca po projektu, kot ga je pred-
videla nadškofija. Iz omenje-
ne najemne pogodbe je bilo 
sicer izvzeto prvo nadstropje 
za potrebe ljubljanskega nad-
škofa dr. Franca Rodeta, ki je 
bil za nadškofijo tudi podpi-
snik pogodbe. 

Prvotni načrti so se začeli 
podirati že kmalu po podpi-
su pogodbe v letu 2004, ko 
je bil Rode imenovan za rim-
skega prefekta, njegovi na-
sledniki pa nad tako razkoš-
no obnovo niso bili zelo nav-
dušeni. Obnova se je kljub 
temu nadaljevala, papirnica 
pa je po Stegujevih besedah 
vanjo vložila okoli 8,5 milijo-
na evrov, ko se je dokončno 

ustavila. Leta 2014 je na-
mreč nadškofija, tedaj jo je 
vodil nadškof Anton Stres, 
vložila tožbo zoper Steguja 
in družbo Papirus za plači-
lo treh letnih obrokov v viši-
ni 795.381 evrov skupaj z za-
mudnimi obrestmi, kar sku-
paj znaša okoli 1,5 milijona 
evrov. Na to tožbo je Stegu 
odgovoril z 8,5-milijonsko 
tožbo, ki jo sodišče še rešuje. 

Tožbo nadškofije je sicer 
prvostopenjsko sodišče za-
vrnilo, a je kasneje višje so-
dišče njegovo sodbo spreme-
nilo in Steguju naložilo pla-
čilo, kar je ta tudi storil. Vr-
hovno sodišče je zdaj, kot 
smo uvodoma zapisali, raz-
sodilo povsem drugače, zato 
mora nadškofija Steguju in 
Papirusu vrniti 1,5 milijona 

evrov. Takšna sodba vrhov-
nih sodnikov je za nadško-
fijo popolno presenečenje 
in se bodo nanjo pritožili na 
ustavno sodišče, so razloži-
li v odvetniški družbi Bre-
celj Korošec Mate, ki v sod-
nem sporu zastopa nadško-
fijo. Prepričani so namreč, 
da je vrhovno sodišče odloči-
lo na popolnoma novi pravni 
podlagi, do katere se nobena 
od strank v postopku ni ime-
la možnost opredeliti ali izja-
viti. »Vrhovno sodišče je kot 
podlago za odločitev uporabi-
lo drugačno dejansko stanje 
od tistega, ki je bilo ugotovlje-
no v rednem sodnem postop-
ku. Tega ne bi smelo, ker je 
kot revizijsko sodišče vezano 
na ugotovljeno dejansko sta-
nje,« so razložili.

Vrhovno sodišče neprijetno 
presenetilo nadškofijo
Ljubljanska nadškofija mora po odločitvi vrhovnega sodišča v sporu zaradi obnove gradu Goričane 
Andražu Steguju in njegovi družbi Papirus Holding vrniti milijon in pol evrov. 

Medtem ko ljubljanska nadškofija in papirnica Goričane na sodiščih rešujeta spore glede 
razkošne obnove dvorca Goričane, ta sameva in čaka na dokončanje obnovitvenih del.
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Simon Šubic

Kranj – Sodne dvorane bodo 
do 15. avgusta večinoma sa-
mevale. Včeraj so se namreč 
začele enomesečne sodne 
počitnice, ko sodišča sod-
nih pisanj ne vročajo, pro-
cesni roki ne tečejo, naroke 
pa izvajajo in odločajo samo 
v nujnih zadevah. Če je bilo 
v tem obdobju vročeno so-
dno pisanje, začnejo teči 
procesni roki prvi naslednji 

dan, ko se iztečejo sodne 
počitnice, pojasnjujejo na 
vrhovnem sodišču. Vlaga-
nje zemljiškoknjižnih pre-
dlogov in vlaganje predlogov 
za izvršbo preko COVL-a bo 
potekalo nemoteno, ven-
dar sklepi strankam ne bodo 
vročani (razen v zadevah za-
varovanja), še dodajajo. Čas 
uradnih ur na sodiščih osta-
ja nespremenjen.

Med nujne sodne zadeve 
sodijo preiskave in sojenja 

v kazenskih zadevah, ko so 
obdolženci priprti, in v ka-
zenskih zadevah zoper tuj-
ce, ki ne prebivajo v Slove-
niji. Mednje sodišče uvr-
šča tudi nepravdne in izvr-
šilne zadeve v zvezi z vzgo-
jo in varstvom otrok ter 
preživninskimi obvezno-
stmi in nepravdne zadeve 

glede pridržanja oseb v psi-
hiatričnih ustanovah. Nuj-
ne zadeve so tudi menični 
in čekovni protesti ter me-
nične tožbe, spori za obja-
vo popravka objavljene in-
formacije, popisi zapustni-
kovega premoženja ter za-
deve prisilne poravnave in 
stečaja.

Na počitnice odšli 
tudi sodniki
Včeraj so se začele sodne počitnice, ki bodo 
trajale do 15. avgusta. Do tedaj bodo sodišča 
odločala le v nujnih zadevah, sodnih pisanj pa ne 
bodo vročala. 

Med sodnimi počitnicami sodišča izvajajo naroke in 
odločajo samo v pripornih kazenskih zadevah in kazenskih 
zadevah zoper tujce. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kamnik – Policisti so v ne-
deljo v Kamniku obravnava-
li dve drzni tatvini. Prva se 
je zgodila v enem od gostin-
skih lokalov, kjer je nepošteni 
gost v lokalu pil pijačo in čakal 
na svojo priložnost. Ponudi-
la se mu je, ko je natakarica 
za krajši čas zapustila točilni 
pult. Tedaj je iz blagajne uk-
radel okoli 180 evrov gotovine 
in jo podurhal v neznano. Po-
licisti storilca še iščejo. Enako 

velja tudi za storilca druge 
drzne tatvine, ki je v središču 
mesta vstopil v delavnico in 
prav tako ukradel denar. 

V soboto je kratko od-
sotnost točaja izkoristil tudi 
nek predrznež v Lescah in 
mu ukradel denar od napi-
tnine, ki jo je hranil v kozarč-
kih ob blagajni. V Kranju pa 
je neznani storilec občan-
ki iz nakupovalnega vozič-
ka  odtujil torbico, v kateri je 
imela poleg denarja tudi več 
osebnih stvari. 

Drzni tatovi kradli denar

Kamnik – Kamniški policisti prosijo tistega, ki je v bankomatu 
pri trgovini Spar v Kamniku našel denar, da ga prinese na nji-
hovo policijsko postajo. Glede na to, da je nesrečni občan de-
nar v reži bankomata pozabil že v nedeljo, obstaja zelo majhna 
verjetnost, da se bo najditelj odzval na prošnje policistov. 

V bankomatu pozabil denar

Simon Šubic

Bohinj – Med planino Bla-
to in Pršivcem si je v nede-
ljo opoldan italijanski plani-
nec pri zdrsu zlomil roko in 
poškodoval glavo. Dežurna 
ekipa gorskih reševalcev z 
Brnika ga je s helikopterjem 
odpeljala v jeseniško bolni-
šnico. Nekaj ur kasneje so 
se gorski reševalci iz Rateč 
odpravili na Jalovec, kjer je 
štiri planince ujelo slabo vre-
me. Oskrbeli so jih z oblači-
li in jih pospremili v dolino.

Dežurna reševalna eki-
pa na Brniku je v petek oko-
li 8.30 s helikopterjem po-
letela na Komno, kjer se je 

poškodoval planinec. Odpe-
ljali so ga v jeseniško bolni-
šnico. V ljubljanski klinič-
ni center pa so nekaj ur kas-
neje s helikopterjem pelja-
li planinca, ki sta pri sesto-
pu z Grintovca proti Jezer-
ski Kočni zdrsnila na zasne-
ženem terenu. Preostale čla-
ne skupine so v dolino gor-
ski reševalci z Jezerskega. 
Pomoč tržiških gorskih re-
ševalcev sta v četrtek popol-
dne potrebovala tudi planin-
ca, ki sta zaradi zahtevnosti 
poti in pomanjkljive opre-
me obstala na markirani pla-
ninski poti s Starega Ljube-
lja proti Zelenici. Pospremi-
li so ju v dolino. 

V hribih zašli v težave

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski krimina-
listi so v nedeljo obravna-
vali serijo vlomov v avtomo-
bile. Na Spodnjem Brniku 
je namreč neznani storilec 
med 18.30 in 22.30 z navira-
njem vrat vlomil v šest vozil. 
V dveh je našel denar in ban-
čne kartice, ki jih je seveda 
brez pomisleka vzel. Vlom v 
avtomobil so v zadnjih dneh 
policisti obravnavali tudi 
na Grencu v Škofji Loki, v 

Drulovki pri Kranju pa so 
nekomu ukradli kolo. Poleg 
tega so zadnji konec tedna 
neznani storilci vlomili še v 
stanovanjsko hišo v Domža-
lah, od koder so odnesli ob-
lačila in denarnico z vsebi-
no, s čimer so lastnike oško-
dovali za okoli 1750 evrov. V 
Kamniku pa je nekdo vlomil 
v gostinski lokal, v katerem 
si je »postregel« s pijačo in 
se razveselil menjalnega de-
narja. Lastnik je prijavil za 
okoli sedemsto evrov škode.

Vlomilci ne počivajo

Žiri – V petek okoli 23.20 je na Igriški ulici v Žireh zagorela 
stanovanjska hiša. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz 
Žirov, Dobračeve, Brekovic in Račeve. Ker je ogenj uničil večji 
del objekta, so se morali stanovalci zateči k sorodnikom.

Ponoči zagorela hiša

Naklo – V Naklem je v četrtek dopoldne delavec pri izvajanju 
del padel z višine približno devetih metrov in se huje poškodo-
val, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Republiška uprava za 
zaščito in reševanje je poročala, da se je huda nesreča zgodila 
na gradbišču. Poškodovanega moškega so oskrbeli reševalci 
Nujne medicinske pomoči Kranj in ga odpeljali v ljubljanski 
klinični center.

Padel z devetih metrov



V soboto, 6. julija 2019, so se poročili: v Kranju Jure Kavaš 
in Petra Uranič, v Preddvoru Gašper Štirn in Eva Jenko, v 
Gradu Luka Langus in Tina Mikulandra, na Brdu pri Kra-
nju Teo Kukuljan in Katja Kelvišar, v Kranjski Gori pa Boš-
tjan Peterka in Tjaša Kokalj. V soboto, 13. julija 2019, sta 
na Visokem pri Poljanah zakonsko zvezo sklenila Matic 
Berčič in Lucija Bogataj.

Mladoporočenci

Alenka Brun

R
adovljici se med 
poletjem tako ob
e ta šest glasbe
nokulinaričnih 
četrtkov, kjer bo

do za hrano skrbeli Okusi 
Radol'ce, v četrtek, 18. juli
ja, bodo nastopili Fadeouts, 
25. julija Okustični, 1. avgu
sta Mrfy in še v zadnji četr
tek, 8. avgusta, Amaya oziro
ma Maja Keuc.

Nameravali smo se sicer 
oglasiti na drugem večeru, 
pa so nas dežne kaplje odvr
nile. Najprej smo se nam
reč ustavili na Karakterje
vem Šporgetu v Bohinju, 
kjer so prisotne z okusi raz
vajali fantje iz ekipe Karak
ter bara ob jezeru z gostujo
čo simpatično kulinarično 
ponudbo domačega Penzio
na in gostilne Resje. Kuhal
nico je tokrat vrtel šef Jože 
Godec, za vino ob grižljajih 
pa skrbel in svetoval Admir 
Jusić, natakarska legenda 
omenjene gostilne. V četr
tek bo za štedilnikom Jože
tov souschef Matevž Zalo
kar.

Šporget
Pravzaprav so se v Kara

kter baru odločili, da polet
je poživijo s kar petimi raz
ličnimi dogodki. Ob sredah 
in sobotah z jutranjo jogo na 
prostem, v četrtek so dali na 
»meni« kulinarični dogodek, 
ki so ga poimenovali Špor
get, petki so namenjeni aku
stičnim glasbenim večerom – 
Epicentrom; ob sobotah bodo 
gostili neke vrste piknik – Boj
ler, kjer ne bo manjkalo izvr
stnih okusov z žara; nedel
ja pa bo dan za otroško zaba
vo. Seveda je dogajanje popol
noma odvisno od vremenske 

napovedi, kar pa za Bohinj 
niti ni neka novost, saj smo 
navajeni, da če se odpravlja
mo na ta konec Gorenjske, je 
vremenska napoved prvo, kar 
pogledamo. 

Mi smo si tako izbrali Špor
get in s turisti, tako tujimi 
kot domačimi gosti, uživa
li v tokratni ponudbi na kro
žniku. Ekipa si je zamisli
la trihodni meni: za predjed 
je Godec postregel postrv in 
grah s svojega domačega vrta; 
glavna jed je bila divjačinska 
– srni so na krožniku dela
le družbo lisičke z Jelovice, 
pastinak, trdinka in izjemna 

borovničeva omaka; pri sladi
ci pa je bila glavna zvezda kro
žnika jagoda oziroma gozdna 
jagoda. In kljub temu da smo 
bili praktično v središču Bohi
nja in v času turistične sezo
ne in da Godec postaja prepo
znavnejše ime slovenske kuli
narike, s cenami ekipa ni pre
tiravala. Timi Rožič nam je še 
prišepnil, da bo 18. julija in 1. 
avgusta dogajanje posveče
no mesu. Predvsem avgusta, 
ko boste lahko degustirali res 
široko paleto takšnih in dru
gačnih steakov.

Festival Kanal
Jutri, v sredo, 17. julija, pa 

se v Bohinju začne Festival 
Kanal. Malo čez osmo uro zve
čer bo nastopil Kranjskogor
čan Anzhe z Mojbandom, 24. 
julija prihajajo na oder Kana
la Orleki, 31. julija Anja Baš, 
7. avgusta Jernej Zoran in 14. 
avgusta Yugo nostalgica.

Smo pa na Šporgetu nale
teli na delovni sestanek 
organizatorjev tradicional
ne kmečke poroke v Bohi
nju Kmečke ohceti, kjer 
se bo letos ponovno poro
čil resnični par – včasih 
gre namreč samo za igro, 

OKUSNO BOHINJSKO POLETJE
Poletje v Bohinj prinaša sveže dogajanje, Festival Kanal se začenja jutri, 17. julija; ne bo manjkala niti 
Kmečka ohcet. Obiskovalce starega mestnega jedra Radovljice pa bosta ravno tako že po stari navadi 
ob četrtkih zvečer – do drugega četrtka v avgustu – razveseljevali kulinarika in glasba.

Admir Jusić in Jure Pavliha, vodja Karakter bara

Timotej Rožič oziroma Timi je del tria, ki je zakrivil najprej 
gin Karakter, sedaj je zgodba dobila nadaljevanje z barom.

Nasmejano strežno osebje v baru: Blaž Brlek je Ljubljančan, 
Nika Kovačič pa prihaja iz Tolmina

turističnofolklorno priredi
tev, ki obiskovalcem prika
že stare, tradicionalne živ
ljenjske navade prebivalcev 
Bohinja, med katerimi ima
jo ženitovanjski običaji še 
posebno mesto.

Bohinjska poroka
Kmečka ohcet bo 27. juli

ja, program bo pester. Za 
glasbo bosta na Ohceti skr
bela skupina Daniels ter 

Ansambel Svetlin, usodni 
da pa bosta dahnila Petruš
ka Krek in Boštjan Vogelnik 
z Brega pri Žirovnici. Bodo
či soprog nam je zaupal, da 
je že nekaj let razmišljal, da 
bi se oženil na takšen način 
– in letos se mu bo zamisel 
udejanjila oziroma želja ure
sničila. 

Kmečko ohcet bo tudi 
letos gostilo prizorišče Pod 
skalco, začnejo pa ob 18. uri.

Petruška Krek in Boštjan Vogelnik

Jure Sodja sredi delovnega sestanka o Kmečki ohceti

Glavna jed: srna, lisičke, borovnice, trdinka, pastinak

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 41 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 9 deklic in 16 dečkov. Najlažja 
je bila deklica, ki je tehtala 2670 gramov, najtežji pa je bil 
deček s 4755 grami. Na Jesenicah je prvič zajokalo 11 deč-
kov in 5 deklic. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2630 
gramov, najtežji deček pa je tehtal 4530 gramov.

Novorojenčki
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Igor Kavčič

N
a spominski 
tabli nad pre-
hodom v kam-
nitem zidu, 
skozi katerega 

nas pot popelje nad strmo 
skalnato obalo, od koder se 
vidi bližnji, za kopanje dokaj 
neprimeren morski zaliv s 
skrivnostno morsko jamo, 
piše: »Ta jama je bila navdih 
Lordu Byronu. Je spomin 

na nesmrtnega poeta, ki je 
kot drzen plavalec kljuboval 
morskim valovom med kra-
jema Portovenere in Lerici.«

Jamo s spominsko tablo v 
slikovitem mestecu Portove-
nere na robu zaliva La Spe-
zia, bi lahko označil za iskri-
co, ki osvetljuje prisotnost 
angleških pesnikov iz obdo-
bja romantike, tako imeno-
vanih novih romantikov z 
začetka 19. stoletja, v tem 
delu Italije. Če so nekateri 
izmed pesnikov tja prihajali 

po sili razmer, so spet dru-
gi tu bivali na lastno željo. 
Ob lordu Gordonu Byro-
nu (1788–1824) bom v pre-
cep vzel še Percyja Shelleyja 
in Johna Keatsa. Vsi trije so 
umrli mladi, Byron v Grčiji, 
druga dva v Italiji. John Keats 
(1795–1821) je v Italijo prišel 
zaradi jetike v zadnjem sta-
diju. Umrl je v Rimu. Ker 
bolezni takrat še niso znali 
zdraviti, so bolnike pošiljali 
na blagi mediteranski zrak, 
ki naj bi jim pomagal, najbrž 
pa jim je le malenkost poda-
ljšal življenje.

Percy Shelley (1792–1822) 
je z ženo Mary Shelley, tudi 
avtorico znamenite zgodbe 
o doktorju Frankensteinu, v 
zaliv La Spezia v kraj Lerici 
prišel v »prostovoljni eksil«. 
Tako kot se je zaradi nemo-
ralnega življenja moral iz 
Anglije umakniti kontro-
verzni Byron, je bil na Oto-
ku zaradi liberalnih nazorov 
in hedonističnega življenj-
skega sloga nezaželen tudi 
Shelley. Če je Byron bival v 
različnih mestih, v nekem 

obdobju tudi v Pisi, sta se 
Shellyja ustalila v mestu 
Lerici. Italija in lepi kraji ob 
morju so bili pesnikom nav-
dih, tu so se družili, obisko-
vali pa so jih Angleži, ki so 
bili vplivni v literarnih kro-
gih. Zaliv s tako imenovano 
Byronovo jamo je bilo brž-
kone tudi njihovo pogosto 
mesto srečevanj.

Romantika za romantike

Shelley se je leta 1822 s 
svojo ladjico Don Juan s še 
dvema sopotnikoma odpra-
vil iz Lericeja na jug v Livor-
no. Ko se je ekipa vračala, jih 
je zajela nevihta in ladja se 
je prevrnila. Trojica je uto-
nila, pesnikovo truplo pa je 
deset dni kasneje naplavi-
lo v obalno mesto Viareg-
gio. Bilo je razjedeno in nep-
repoznavno, zato so Shel-
leyja identificirali po njego-
vi obleki, odločilna pa naj bi 
bila knjiga pesmi prijatel-
ja, takrat že pokojnega pes-
nika Keatsa. Zaradi takrat v 
Italiji uzakonjene karantene 

so utopljenca takoj zakopali 
kar na obali, po mesecu dni 
pa izkopali in kremirali. Kas-
neje so ga pokopali na pro-
testantskem pokopališču v 
Rimu. 

Romantična gibanja v dru-
žbi in tudi v literaturi, predv-
sem pesništvu, so bila v prvi 
polovici 19. stoletja v Evro-
pi v vzponu, a so se razliko-
vala od tistih v Angliji. Če 
so se pisci na celini, kjer še 
niso bile izoblikovane naci-
onalne države, kot jih poz-
namo danes, ukvarjali pred-
vsem z idejo naroda, so se 
v Angliji pesniki ukvarjali s 

čudesi narave in čustvi, kar je 
bilo v poeziji novo. Prav ide-
je narodne zavesti je angleš-
ke romantike dodatno privla-
čila. Byron je leta 1823 odšel 
v Grčijo, kjer je tudi s finan-
čno pomočjo (bil je namreč 
precej bogat) in osebno sode-
loval v tako imenovani grški 
revoluciji in njihovi osvobo-
dilni vojni izpod Turkov.

Sredozemlje in Italija sta 
že v preteklosti s svojo kultu-
ro in krajino privabljala veli-
ka imena svetovne umetno-
sti. In nekateri so tam tudi za 
vedno ostali. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

ItalijArt (3)

BYRONOVA JAMA

Napis o Byronovi jami, ki nas popelje na rob strme skalnate 
obale, ki tiste z domišljijo vrnejo za dve stoletji nazaj. 

Turisti si ogledujejo zaliv, kamor naj bi zahajal lord Byron.

Mateja Rant

S
meh, tabor-
ni ogenj, robot-
ki, nočni kemij-
ski poskusi, poto-
čni rak ... Vse to 

in še več so učenci dožive-
li na gimnazijskem taboru 
za osnovnošolce na Polšni-
ku pri Litiji, ki so ga dijaki 
Gimnazije Kranj pripravili 
četrto leto. Udeležilo se ga 
je 25 osnovnošolcev, za kate-
re je osem dijakov pod men-
torstvom svojih profesorjev 
pripravilo raznolik program 
dejavnosti, s katerimi so jim 
zapolnili bivanje na taboru.

Pod budnim očesom dija-
kov so tako učenci razisko-
vali svet kemije, biologije, 
fizike, robotike in počeli še 
marsikaj zanimivega, saj je 
bil tabor tudi priložnost za 
sklepanje novih poznanstev 
in prijateljstev ob igranju 
družabnih in športnih iger. 
Zvečer so vzeli v roke kita-
re in harmonike ter si tako 
popestrili večere ob ognju. 
»Ne spomnim se, kdaj sem z 
našega balkona na nočnem 

nebu videla kaj več kot Veliki 
voz. In že nekaj tako majhne-
ga je lahko za nekatere ogro-
mno. Pa gimnazijski tabor v 
Litiji zdaleč ni le to,« je pou-
darila dijakinja drugega let-
nika Hana Bujanović Kokot, 
ki je prepričana, da nekaj 
dni, ki jih mladi preživijo 
brez signala mobilne telefo-
nije in druge tehnologije ter 
smoga prav gotovo ne more 
nikomur škoditi. Na taboru 
so mlade poskušali spodbu-
diti k raziskovanju narave. 

»Četudi je Slovenija skoraj 
prekrita z zelenjem, je ved-
no več otrok, ki vse življen-
je hodijo zgolj po asfaltu,« je 
poudarila in dodala, da prav 
tabori, kot je njihov, mla-
dim omogočijo, da spijo na 
kozolcu, lovijo rake do kolen 
v potoku in izdelujejo sluz 
ali raketo iz stvari, ki jih ima 
vsak tudi doma. Osnovno-
šolce so obenem naučili pre-
živetja v naravi, prve pomoči 
in orientacije. »Vsako jutro 
smo se skupaj ''zdivjali'' in 

si zvečer ob ognju spekli hre-
novke v testu.« Kot je prizna-
la Hana Bujanović Kokot, so 
si tudi dijaki »dali duška«, 
tako da je koga lahko prese-
netila iz vezalk spletena kit-
ka ali pa nepričakovana bit-
ka z vodnimi balončki, mor-
da celo sabljanje s travo. Sep-
tembra, ko se znova sreča-
jo v šoli, pa se bodo posve-
tili tudi načrtovanju nasled-
njega tabora za osnovnošol-
ce, obljublja Hana Bujano-
vić Kokot.

RAZISKOVALI NARAVO
Dijaki Gimnazije Kranj so v začetku julija četrto leto zapored pripravili tabor za osnovnošolce,  
s katerim želijo mlade spodbuditi k raziskovanju narave, tako očem vidne kot nevidne.

Udeleženci gimnazijskega tabora na Polšniku pri Litiji / Foto: arhiv šole

Mlade so na taboru spodbujali k raziskovanju narave. 

Zjutraj,
ko dan se začne,
si ob meni.
Nežno mi šepetaš –
želim ti lep dan.

Čez cel dan,
naj bo neurje
ali pa mirna plovba
preko vseh 
nevidnih meja.
Čutim tvoj obstoj.

Ne izgovarjam
tvojega imena,
ker preveč boli.
V mojih očeh,
kdor jih pozna,
vidi Tvoj odsev.

Zvečer,
ko dan se konča,
si ob meni.
Nežno mi šepetaš –
vse bo v redu.

Spomin

PESMI MLADIH

Tanja

Z nevidno nitjo nam življenje ustvarja spomine. Nekate-
ri so lepi, drugi malo manj. Ampak vse skupaj se združi 
v celoto in nastane mozaik naših čustev. Želim vam lepe 
dni in veselim se vaših pesmi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Peter Colnar

Muslimansko štetje let
Šestnajstega julija leta 622 

(po drugi verziji 16. junija) so 
muslimani začeli svoje štet-
je let. Medtem ko krščansko 
štetje, ki izhaja iz gregorijan-
skega koledarja, šteje leta po 
soncu, jih islamsko po luni. 
Njihova leta so za enajst dni 
krajša, saj imajo samo 350 
dni. Muslimansko štetje let 
je povezano z Mohamedovim 
begom iz Meke, kjer je bil 
zaradi vse večje priljubljenos-
ti med množicami v nevarno-
sti pred bogatimi družinami.

Ko je bil Mohamed star 25 
let, se je poročil s 15 let sta-
rejšo vdovo, pri kateri je slu-
žil kot kamelar, in se ustalil v 
Meki. Ker je bila vdova boga-
ta, je živel pri njej v brezdelju 
in – razmišljal. Ko je bil star 
štirideset let, je začel pripo-
vedovati o sporočilih, ki sta 
mu jih ponoči posredovala 
Alah in nadangel Gabriel. 

Leta 610 naj bi doživel pokli-
canje in bil od takrat deležen 
več razodetij, katerih jed-
ro sta edinost Boga Stvarni-
ka in poslednja sodba. Razo-
detja je najprej oznanjal v 
krogu zaupnikov, nato pa 
je v Meki začel delovati kot 
božji odposlanec. V javno-
sti je sprva naletel na brez-
brižnost, ki pa je postopoma 
prerasla v sovražnost, tako 
da so se morali njegovi glav-
ni učenci zateči v Abesinijo.

Ker je novi nauk v njego-
vem rojstnem mestu naletel 
na hud odpor, se je Moha-
med s svojimi privrženci leta 
622 odločil za hedžro, to je 
za izselitev v Medino, kjer 
so ga priznali za preroka in 
političnega voditelja skup-
nosti. Mohamed je zapus-
til Meko 16. julija 622 in 20. 
septembra prišel v Medino. 
Za pravoverne muslimane 

pomeni ta beg začetek nji-
hovega štetja let in prelom 
antike v srednji vek.

V Medini je Mohamed 
izpopolnjeval svoj nauk in 
določil obredje, zaradi kate-
rega se je njegova skupnost 
vse bolj odmikala od judov-
stva, krščanstva in pogans-
tva. Posrečilo se mu je doseči 
tudi spravo s svetim mestom 
Meko, v katerega se je zma-
goslavno vrnil leta 629. Tam-
kajšnje svetišče Kaabo je pov-
zdignil v romarsko središče 
vseh muslimanov. Iz Meke 
je razširil svoj dvojni vpliv 
preroka in političnega vodi-
telja na ves Arabski polotok. 
Mohamed je za muslima-
ne zadnji in največji od pre-
rokov. Mohamedov nauk so 
zapisali v Koranu. Poleg nje-
ga priznavajo za preroke še 
Adama, Abrahama, Mojze-
sa, Davida in Jezusa.

Pregovori in reki
• Neumnost in domišljavost rasteta na istem drevesu. 
( nemški pregovor)
• Globino vodnjaka lahko izmeriš, ne moreš pa izme-
riti globine duše. (teluški pregovor)
• Dobri ženski dota ni potrebna. (slovaški pregovor)
• Če ti nevesta prinese zlat prestol, ga bo sama zase-
dla. (turški pregovor)

Smeh ni greh
•  Ženska v trgovini s pohištvom se ne more odločiti 

med kovinsko in leseno posteljo.
  Prodajalec: »Gospa, železna postelja je odlična. V 

njej se vam ne more prav nič zgoditi.«
 Ženska: »Če je tako, bom pa raje vzela leseno.«
•  V bifeju na ves glas zakliče možakar, ki ni imel 

nikoli denarja: »Danes vsem jaz plačam pijačo!«
  Ko so ga začudeni vprašali, ali ima denar, je odgo-

voril: »Imam veliko denarja. Ko sem dobil službo 
nočnega čuvaja, sem prodal spalnico, saj je ne bom 
več potreboval.«

Samo Lesjak

F
estival Kranfest, 
včasih poznan pod 
imenom Kranjska 
noč, že vrsto let vel-
ja za eno najbolj pri-

ljubljenih in obiskanih pri-
reditev v Kranju, katere rde-
ča nit sta glasba in družen-
je, ki preplavita mesto. Osre-
dnji glasbeni oder na Glav-
nem trgu bo tudi letos obar-
van z različnimi glasbenimi 
zvrstmi. Priznani vokalisti 
iz Tria Vivere bodo ob glas-
beni zasedbi v živo pričara-
li romantičen četrtkov večer. 
Petek bo namenjen ljubite-
ljem narodno-zabavne glas-
be z razigranimi Veselimi 
svati ter večno Heleno Blag-
ne, piko na i pa bo domačne-
mu vzdušju dodal še Festival 
kranjske klobase. Sobotni 

večer bo namenjen dalma-
tinskim in plesnim ritmom 
s klapo Bonaca in Tilnom 
Lotričem. V petek in sobo-
to pa se bodo po mestu ogla-
sili zvoki pihalnega orkes-
tra Mestne občine Kranj (v 

soboto ob 10. uri) in gostu-
jočega pihalnega orkestra 
(v petek ob 17. uri). Na veli-
ki oder na Slovenskem trgu 
bodo v soboto zvečer stopili 
skupina Kingston in legen-
darni pevec Bajaga z zased-
bo Instruktori.

S kakovostnimi glasbeni-
mi zasedbami na manjših 
koncertnih odrih bodo obar-
vani tudi Maistrov trg pred 
Kavka barom, Pungert, kjer 
bo v petek koncert Jazz Ladi-
es, v soboto pa bo nastopil 
Dixie šok band, ter ploščad 
pred Prešernovim gledališ-
čem Kranj. Na slednjem v 
soboto pričakujemo akusti-
čni koncert Adija Smolarja 
ter mamljivo Kransko kuh-
no, na vrtu gradu Khislste-
in pa se bo v petek odvijal 

disco večer z modno revijo 
in ognjenim spektaklom, 
medtem ko bo v soboto ob 
19. uri tam otroški koncert 
s pevko Romano Krajnčan. 
Pestro bo tudi v Klubar gas-
tropubu: četrtkov večer bo 
postregel z zimzelenimi 
uspešnicami, v petek bosta 
kraljevala Tomy D King in 
Matevž Krašna, v soboto pa 
bodo za plesne ritme skrbe-
li DJ-ji. Ulično dogajanje bo 
dodatno popestrilo ulično 
gledališče, smejalo se vam 
bo na Plečnikovem stopni-
šču, kjer se bo v soboto ob 
21. uri odvijal stand up, lju-
bitelji filma pa se v četrtek 
ustavite na Vovkovem vrtu, 
kjer bo ob 21. uri na ogled 
komična drama Ne bom več 
luzerka.

PRIHAJA KRANFEST
Osrednji gorenjski poletni festival Kranfest bo ta konec tedna ulice Kranja za tri dni prelevil v oder 
kulturnih dogodkov, kulinaričnih doživetij, umetniških tržnic in športnih iger za vse generacije, 
dogajanju pa bodo utrip dajali tudi številni koncerti.

Na lanskem Kranfestu so množice obiskovalcev med drugimi prisluhnile tudi zasedbi 
Hamo & Tribute 2 Love, to soboto jih bo na Slovenskem trgu zabaval Bajaga. 

Poleg klape Bonaca bo v soboto na Glavnem trgu nastopil 
tudi priljubljeni Tilen Lotrič. / Foto: Primož Pičulin
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Železniki – V petek, 19. julija, ter v soboto, 20. julija, bo 
v Železnikih (Jesenovec) potekal že 26. festival Krawal, 
namenjen predvsem ljubiteljem hrupne glasbe. Kot spo-
ročajo organizatorji, Kulturno društvo Rov ter marljivi 
prostovoljci, zasedbe obetajo obilo punka vseh barv in 
tekstur ter nekaj metala, rapcora, rokenrola in podobne 
živahne ''galame'', ki bo obiskovalcem tresla pljuča in ute-
kočinjala možgane. Prizorišče bo pokrito s šotorom, tako 
da morebitnih vremenskih ujm ne bo opaziti, prostora za 
kampiranje bo na pretek, v Krawalovi kuhinji pa bo kralje-
val chef Muflon. Nastopajoče zasedbe: Najbolši – hard-
core punk (Kranj), Krešo i Kisele Kiše – punk rock (Rijeka), 
Cloud9 – rapcore (Wroclaw), Gazorpazorp – post punk 
(Beograd), Flaška Visočini – punk (Temelin), Anti rece-
sija – hardcore punk (Branik), Degress – blackened crust 
(Postojna), Witchrite – thrash metal (Gorzow Wielkopol-
ski), Po Metra Crijeva – cha metal (Reka), Sereš – hardcore 
punk (Kranj), Vizelj – garažni rokenrol (Beograd) in Otto-
ne Pesante – heavy brass metal (Faenza).

Festival Krawal v Železnikih

Kranj – V italijanskem mestu Treviso je potekal večdnevni 
festival v čast kralja rokenrola Elvisa Presleyja. Festival je 
bil močno obarvan tudi s kantri glasbo, ki je zaznamovala 
zlasti Elvisovo zgodnje ustvarjalno obdobje. Na festivalu 
je kraljeval tudi znani gorenjski kantri band Mali oglasi. 
Tamkajšnjo množico obiskovalcev so Mali oglasi navdu-
šili s svojim pestrim repertoarjem, plesno pa so koncert 
popestrili slovenski plesalci kantrija, zasedba Wild West. 
Simpatična pevka Malih oglasov Simona Benko pa vabi 
na največji kantri festival v Sloveniji z naslovom Wild West 
fest, ki se bo tradicionalno, že tretjič, odvijal od 9. do 11. 
avgusta v Zbiljah.

Mali oglasi navdušili na Elvisovem festivalu

V spomin kralja rokenrola: Mali oglasi / Foto: arhiv zasedbe



poznala niti ljudi niti kraja, 
tudi jezika sem se morala pri-
učiti. Pogrešala sem druženje 
s sestrami, v Kanadi namreč 
ni družabnega življenja, vsak 
se drži zase.« Kvasova pripo-
vedujeta, da sta si ves čas sta-
la ob strani. »Ključno je zau-
panje, brezpogojna ljubezen 
in odkritosrčnost, saj je lažje 

sprejeti resnico kot laž, ki ved-
no pride na dan,« sta se stri-
njala oba, Marija pa je doda-
la: »Z možem sva zakon, ki je 
nekoč nekaj veljal, vzela zelo 
resno. Tega, kar sva si obljubi-
la, se bova držala vse do smrti, 
in če si potrpežljiv in si med-
sebojno pomagaš, se vse da.« 
V Slovenijo sta se Marija 

in Drago Kvas večkrat vrni-
la, tokrat sta pripotovala z 
vsemi sorodniki, ki živijo v 
Kanadi. Slovesnost ob zlati 
poroki so pripravili Marijine 
tri sestre in njihovi otroci, 
udeležilo pa se je je 120 soro-
dnikov in prijateljev. Po cer-
kvenem obredu na Brezjah 
so druženje nadaljevali na 

prostoru za piknik ob ribni-
ku Žeje, kjer so za pogostitev 
poskrbeli njuni sorodniki. 
»Bilo je zelo lepo in počašče-
na sva, da so naju ob tej pri-
ložnosti obiskali vsi, ki naju 
imajo radi, in nama polep-
šali zlato poroko,« sta skle-
nila zakonca Kvas, ki sta se 
v nedeljo že vrnila v Kanado.
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PRAZNOVANJA

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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Maša Likosar

M
ariji Gros je 
bilo dvajset 
let, ko je spo-
znala leto 
dni starejše-

ga Dolenjca Draga Kvasa, ki 
se je po služenju vojaškega 
roka iz Breze pri Trebnjem 
preselil k sestri v Kranj. S 
prijatelji je pogosto zahajal 
v gostilno Stari Mayr, kjer 
je Marija stregla. »Naroči-
li smo dunajske zrezke in 
Marija je tri porcije uspeš-
no postregla, četrto pa stre-
sla meni v naročje. Tedaj sva 
se zbližala, povabil sem jo 
na pijačo in tako se je zače-
la najina zgodba,« je pojas-
nil Drago.

Štirinajstega junija 1969 
so pripravili dvojno poroko. 
Poročila sta se Marija in Dra-
go, ter Marijina sestra Ivan-
ka in Ivan Boštar. »Dragu so 
fantje iz Hrastij, kjer sem 
živela, pripravili preprego 
in moral je plačati, da me je 
lahko odpeljal od hiše. Civil-
no sva se oba para poročila 

v mestni hiši v Kranju, cer-
kveno pa v cerkvi na Brezjah, 
nato pa imeli svatbo v Sred-
nji vasi pri Šenčurju v gostil-
ni Pri Jančetu,« nam je zau-
pala Marija in dodala: »Na 
medene tedne sva odšla ob 
morje, z nama pa so šli Dra-
gova sestra in njena sinova. 
Prvi dan me je tako opeklo, 
da sem doživela sončno kap 
in preostanek medenih ted-
nov preživela v šotoru.«

Zakonca Kvas sta se leto dni 
po poroki preselila v Toron-
to v Kanado, kjer sta že žive-
la pri Dragovi sestri, po deset-
ih letih pa odšla v kanadski 
London, kjer živita še danes. 
»Drago je želel v svet za bolj-
šim življenjem. V Torontu 
sva si našla delo, moja prva 
služba je bila v pralnici v hote-
lu, mož je delal v podjetju, ki 
je izdelovalo gume. Kasne-
je sem v Londonu vodila res-
tavracijo. Rodila sta se nama 
sin Johny in hčerka Tanya, 
danes pa imava še tri vnu-
ke,« pripoveduje Marija in 
nadaljuje: »Selitev v Kanado 
je bila zame zelo težka. Teži-
lo me je domotožje, nisem 

ZLATOPOROČENCA, KI ŽIVITA V KANADI
Marija in Drago Kvas, ki sta se kmalu po poroki preselila v Kanado, sta si po petdesetih letih zakona v cerkvi Marije Pomagaj na Brezjah ponovno izrekla 
poročni zaobljubi in si obljubila, da si bosta stala ob strani vse do konca življenja.

Sorodniki so v Sloveniji Mariji in Dragu Kvasu (v prvi vrsti s šopkom) pripravili slovesnost ob zlati poroki. / Foto: Gorazd Kavčič

Imamo pismo bralke s šifro 
Prihodnost. »Prosim, da 
mi pomagate razložiti kar-
te; vprašanje se nanaša na 
poslovno področje v priho-
dnosti, karte so naslednje: 
Sodnik, Hrepenenje, Otrok, 
Božje oko, Mislec.« V karti 
Sodnik se jasno vidi, da so 
cilji že postavljeni. Hrepe-
nenje oblikuje želje po dolo-
čenem delu. Karta Otrok 
pomeni v tem primeru seve-
da nov začetek službe oziro-
ma zasebnega podjetništva. 
Božje oko dobro poznamo in 
vemo, da je najboljša karta v 
kompletu ciganskih kart in 
pomeni vse in samo dobro. 
Pri karti Mislec se lahko malo 
zmedete, saj ima več različ-
nih pomenov, v tej kombina-
ciji predstavlja premišljeva-
nje bralke in potrjuje, naj se 
drži svojega cilja in naj vse 
naredi točno tako, kot ima 
v načrtu, saj je ta pot zelo 
dobra. Tudi na daljši rok. Pod 
šifro Poletje imamo pismo 
bralke, ki jo zanima obstoje-
ča ljubezen. Karte so Nesre-
ča, Izguba, Ljubezen, Otrok, 
Poroka. V karti Nesreča se 

pokaže nedavno razočara-
nje, ker se ni razpletlo, tako 
kot je bilo pričakovano. Karta 
Izguba prinaša razgovor na 
štiri oči in stvari se doreče-
jo. Ljubezen vedno prinese 
ljubezen, imata se rada, zato 
je mogoče vse. Zadnji karti 
Otrok in Poroka napoveduje-
ta dojenčka in resno, stalno 
zvezo – zakon. Ker se nobena 
juha ne poje tako vroča, kot 
se skuha, svetujem, naj ne 
bo hudih besed in obtože-
vanj, ker to nikoli ne prinese 
nič dobrega. Pomembno je, 
da se imata rada. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Pika 2000« 
Pozdravljeni, Tanja. Tudi jaz 
sem se odločila, da vam pišem 
in postavim nekaj vprašanj. 
Zanima me za službo in lju-
bezen. Kako se bodo odvijali 
dogodki poleti in ali se bo 
dopust odvil po načrtu? Vse to 
mi veliko pomeni. Hvala vna-
prej in lep pozdrav. 
Leto, ki se je začelo mirno, 
je gladko potekalo po usta-
ljenih tirnicah in občutek ste 
imeli, da skoraj ne bi moglo 
biti bolje. Sprememba na 
delovnem mestu pa je v vaše 
življenje prinesla nemir, ki 
vam je spodnesel tla pod 
nogami. Počasi in zanesljivo 
se navajate na vse novosti, 
ki jih je prinesel nov tempo 
življenja. Skrbi, ki si jih delate, 
so odveč, saj boste korak za 
korakom vsak dan osvojili kaj 
novega in se prilagodili nove-

mu okolju. Spoznavanje ljudi 
bo ena izmed prednosti, saj 
boste navezali stike z veliko 
podobno mislečimi osebami 
in bogatili svoje izkušnje na 
družabnem področju. Tudi 
glede financ boste na bolj-
šem, a to je ena izmed pre-
dnosti, ki se je za zdaj še ne 
zavedate. Z osvojitvijo novih 
znanj in pridobljeno samoza-
vestjo boste ugotovili, da na 
novo delovno mesto priha-
jate z večjim veseljem kot na 
prejšnje, saj bo tudi kolektiv 
tisti, ki vam bo odgovarjal. Na 
partnerskem področju vas bo 
spremljala stalnost. Partner 
se bo izkazal za vašega dobre-
ga zaupnika ob težjih trenut-
kih. Naglica pred dopustom 
na vas ne bo dobro vplivala, a 
ko boste videli, da je vse pod 
nadzorom, se boste hitro 
sprostili. Skupni oddih boste 

preživeli brez spodrsljajev in 
po načrtih. Na koncu boste 
lahko samo še rekli, da bi vse 
skupaj ponovili. Želim vam 
vse lepo.

»Marcela« 
Draga Tanja, pišem vam 
prvič, ker me zanima za svojo 
prihodnost in kaj lahko hčerka 
pričakuje v tujini. Bo kasneje 
živela v tujini? Hvala in lep 
pozdrav. 
Pozdravljeni. Prišli ste do 
točke v življenju, ko se nič 
več po nepotrebnem ne ozi-
rate na to, kaj menijo drugi. 
Svojo srečo ste postavili na 
prvo mesto in poskrbeli za 
svojo prihodnost. Dosegli 
ste, kar ste si zadali, in našli 
svoj mir ob družbi in delu, ki 
vas veseli. Ljudje, ki vas imajo 
radi, občudujejo vašo moč in 
pogum, da ste prišli do take-

ga napredka. Večjih vzponov 
ali padcev za zdaj ni videti, a 
vedite, da vam tudi ljubezen 
prihaja naproti. Proti koncu 
jeseni se bo vaše srce ogrelo 
in pripravljeni boste na pogo-
stejša srečanja s svojo simpa-
tijo. Možnost dodatnega zas-
lužka se kaže naslednje leto 
spomladi, vse do takrat pa 
boste s financami skromneje 
razpolagali. Hčerka je vztraj-
na po naravi, na vsak način 
vedno dokonča začeto. Tudi 
trenuten projekt bo izpeljala. 
Žene jo močna motivacija po 
uspehu, saj ve, da je na svo-
jem področju zelo dobra. Za 
zdaj si bo najprej natančno 
ogledala teren, prava odsot-
nost za daljši čas pa nastopi 
kasneje. Točno ve, kaj hoče, 
in toliko časa ne bo obmiro-
vala, dokler ne pride do cilja. 
Lepo vas pozdravljam.
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Nagrade: 
3 x po dve vstopnici za predstavo Brade, ki bo 23. avgusta 
v Letnem gledališču Khislstein

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, 31. julija 2019, na Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.

18.-20. julij

PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE / 
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA 

MIVKI / ULIČNO GLEDALIŠČE / 

STAND UP / KRANSKA KUHNA / 
OTROŠKI KRANFEST 

BAJAGA & INSTRUKTORI
KINGSTON
TRIO VIVERE
ADI SMOLAR

VESELI SVATJE | HELENA BLAGNE | 
KLAPA BONACA | TILEN LOTRIČ

BRADE DUBIOZA KOLEKTIV ANDREJ ŠIFRER: 
40 LET NOROSTI

23
PETEK

AVGUST
ob 21h

31
SOBOTA

AVGUST
ob 21h

www.visitkranj.com
Vstopnice so na voljo na vseh Petrol servisih in prodajnih mestih Eventim.

6
PETEK

SEPTEMBER
ob 20h
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Minuli petek, na dan, ko je izdal svoj nov 
album No.6 Collaborations Project, je bri-
tanski pevec Ed Sheeran (28) sporočil, da 
sta se z dolgoletno partnerko Cherry Sea-
born poročila. Po poročanju tujih medi-
jev sta si poročne zaobljube izmenjala 

decembra lani v intimnem vzdušju na njegovem domu 
v Suffolku. Prisotnih naj bi bilo zgolj štirideset svatov. 
Zakonca večjo zabavo načrtujeta v prihodnjih mesecih. 

Ed Sheeran je oddan

Jennifer Lopez (49), ki je trenutno na tur-
neji, je že pri prvem koncertu imela težave 
z zdravjem. Povišana telesna temperatu-
ra, vneto grlo in zamašeni sinusi profesi-
onalke niso odvrnili od vrhunskega nasto-
pa. Sedaj pa ji jo je zagodla še elektrika, 

zaradi česar je morala odpovedati koncert v New Yorku. 
Pevka se je oboževalcem opravičila in že našla nov termin 
za popolnoma razprodan koncert.

Jennifer Lopez odpovedala koncert

Supermanekenka Heidi Klum 
(46) je že pred nekaj mese-
ci obljubila večno zvestobo 
29-letnemu rokerju Tomu 
Kaulitzu. To je za Klumovo že 
tretji zakon. Njen prvi mož je 

bil stilist Ric Pipino, drugi pa pevec Seal. Kot poročajo tuji 
mediji, je Kaulitz za pevkino roko zaprosil njene otroke: 
Lenija (15), Henryja (14), Johana (12) in Louja (10).

Heidi Klum že več mesecev gospa Kaulitz

Nekoč je bilo namenjeno le 
Madonni (60), sedaj pa lah-
ko Tupacovo opravičilo pevki 
na dražbi kupite za sto tisoč 
dolarjev. Madonna se je pred 
dvema letoma obrnila na 

sodišče in želela to preprečiti, vendar ji sodišče ni ugodi-
lo. Dražba se začne 17. julija, organizator pa od prodaje 
– čeprav je pismo v celoti dostopno na spletu – pričakuje 
od dvesto do tristo tisočakov. V pismu se raper Madonni 
opravičuje za konec njune zveze ter podaja razloge zanj 
(med njimi je tudi rasna razlika) ter jo prosi, naj ga obišče.

Sto tisočakov za opravičilo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
rugi del je nada-
ljevanje prve-
ga, a vseeno 
nova, samos-
tojna komična 

zgodba, prepletena z melo-
dijami bratov Avsenik, raz-
loži režiser nove predsta-
ve Alojz Stražar, tudi pred-
sednik Kulturnega društva 
Miran Jarc Škocjan, ki letos 
praznuje sedemdesetletnico 
delovanja. 

Ko so lani na oder pos-
tavili igro s petjem Lepo 
je biti muzikant, še niso 
razmišljali o nadaljevan-
ju – mogoče da bi nekoč v 

bližnji prihodnosti zgodba 
res dobila drugi del. In ko 
so se potem jeseni srečali ob 
kavi Slavko Avsenik mlajši, 
avstrijski pisec igre Andre-
as Brandstätter in Stražar, 
ki pa je že imel nekaj idej v 
zvezi s tem, v katero smer 
bi bilo dobro razmišljati pri 
nastajanju drugega dela, če 
se ga res lotijo, je Brandstät-
ter postregel z izgotovlje-
nim nadaljevanjem. Stražar 
je prišel do zaključka, da je 
najbolje, da vse skupaj takoj 
postavijo na oder, saj je stvar 
še sveža, ljudje pa zgodbo 
poznajo še od prej. 

»Zgodba je primerna 
tako za mlade kot starejše,« 
meni Stražar. Doda še, da 

je kakšen lik nov, fantje iz 
prvega dela imajo v drugem 
vsak svoje podjetje; spozna-
mo Francoza, ki želi Karlovo 
gostilno nadgraditi s franco-
sko kuhinjo; ansambel Fan-
tov pet miruje, dokler ne 
prejmejo posebnega glasbe-
nega povabila ... 

Andreas Brandstätter, 
glavni »krivec« prve in dru-
ge gledališke igre s petjem 
in glasbo Lepo je biti muzi-
kant, se z glasbo ukvarja že 
trideset let, Gorenjska ga 
sploh navdušuje, še zlasti 
melodije bratov Avsenik. Je 
član avstrijskega Dua Ber-
gauf, kjer poje, igra bari-
ton, bas in kitaro. Tudi v 
drugi del je spretno vpletel 

Avsenikove melodije. Že iz 
načina, kako  je začrtal like 
in si zamislil predstavo kot 
celoto, lahko razberemo 
njegov spoštljivi odnos do 
velikanov slovenske narod-
no-zabavne glasbe.

»Skladbe, ki jih slišimo 
tokrat, so sicer znane, a mor-
da ne tako pogosto izvaja-
ne,« še pove Stražar.

Drugi del predstave Lepo 
je biti muzikant je javni odrs-
ki krst doživel v petek zvečer 
na odru Poletnega gledališ-
ča Studenec v sklopu že 19. 
Kulturnega poletnega festi-
vala Studenec. Ponovitev bo 
še kar nekaj, naslednja že v 
četrtek, 18. julija, zadnja pa 
v petek, 16. avgusta.

LEPO JE BITI MUZIKANT
Poletno gledališče Studenec je konec tedna gostilo premiero in ponovitev drugega dela domače 
gledališke predstave Lepo je biti muzikant. Igro z glasbo Slavka in Vilka Avsenika je priredil in režiral 
Alojz Stražar, za zgodbo pa je ponovno poskrbel Andreas Brandstätter.

Predstavo si je ogledal tudi upokojeni slovenski nadškof 
Alojz Uran.

Ustvarjalci: Slavko Avsenik ml., Alojz Stražar in Andreas 
Brandstätter

Primoža Krta spremljamo v vlogi Francoza Henrija. Grega Čepon v maski v družbi maskerja Saša Veneta

Lucija, hči vodje ansambla Mihe, praznuje rojstni dan, ko 
nanese beseda na to, da bi se mogoče ansambel Fantov pet 
spet zbral ...

Konrad Pižorn - Kondi v vlogi Karla, gostilničarja in vdovca, 
nasmeje. Karl bi sicer šel na kakšen zmenek, a ni ravno fit, 
fitnes pa tudi ni njegov šport ...

Postavni dekleti na fotografiji smo v objektiv ujeli 
na nedavni modni reviji v Kranju, kjer sta bili v vlogi 
manekenk. Zala Udir (levo) je dvajsetletna študentka 
ekonomije s Trstenika, 18-letna Lina Šenica iz Ljubljane 
pa je pred kratkim maturirala in jo čaka študij 
biopsihologije. / Foto: Tina Dokl 
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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

V nižjih predelih so borovnice verjetno že pobrane, po hribih 
pa bodo zorele še avgusta. Spomnim se pripovedi o družini, ki 
je prišla kar s šotorom in vsi so nabirali, jeseni so si pa kupili 
avto. Samo z borovnicami! Za zdravje menda ni sadeža, ki bi 
toliko pomagal. Zdravi vnetja v ustih, žrelu, suha ustavlja dri-
sko. Poparek listov blaži vnetje mehurja in sečevoda, dodamo 
še koprive, regrat, rman in robido. Ohranjajo vid, ker varujejo 
očesno mrežnico, in jih še posebno priporočajo pilotom, noč-
nim šoferjem in športnikom. Listi so dragoceni za sladkorne 
bolnike, a še preden jagode zorijo. Vsebujejo mirtilin, ki je 
tako zdravilen, da ga imenujejo kar rastlinski inzulin. Jedilno 
žlico sesekljanih listov poparimo s skodelico kropa. Po dese-
tih minutah odcedimo in pijemo nesladkanega po požirkih v 
presledkih ene ure, dve do tri skodelice na dan. Za tako kuro 
se odločimo le z vednostjo zdravnika. Prva dva recepta sta iz 
velike knjige sladic Andreja Frica.

Borovničevi mafini
Potrebujemo: 100 g masla, 100 g sladkorja, 1 jajce, 200 g moke, 
2 čajni žlički pecilnega praška, 175 g kisle smetane, 175 g borovnic.
Maslo in sladkor penasto umešamo in dodamo jajce. Zme-
šamo moko in pecilni prašek. V maso nato umešamo kislo 
smetano in vse skupaj dodamo moki. Narahlo premešamo 
in dodamo borovnice. Modele namažemo z maslom in testo 
stresemo vanje. Pečemo 20 minut pri 180 stopinjah Celzija. 
Mafine ohladimo na rešetki.

Borovničeva pita
Potrebujemo: 1 jajce, 3 žlice sladkorja, 250 g polnomastne skute, 
3 dl borovnic, 250 g listnatega testa.
V skledi zmešamo jajce, sladkor, skuto in borovnice. Testo 
razvaljamo na kvadrat velikosti približno trideset krat tride-
set centimetrov. Na polovico testa z nožem ali kolescem na-
redimo zareze v mrežastem vzorcu, na drugo polovico pa 
razporedimo nadev. Robove testa premažemo s stepenim 
rumenjakom in polovico testa z nadevom prekrijemo z na-
rezano polovico in jo previdno raztegnemo v mrežo. Robove 
dobro stisnemo in mrežo premažemo z rumenjakom. Pito 
položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo 
približno 25 minut pri dvesto stopinjah Celzija.

Borovničeva krema
Potrebujemo: 0,5 l borovnic, 40 g škroba, 0,5 l mleka, 2 jajci, 1 
vaniljev sladkor, 100 g sladkorja in sladko smetano.
Rumenjake in polovico sladkorja penasto umešamo. Dodamo 
škrob in 1 dl mrzlega mleka in spet zmešamo. Prilijemo ostalo 
vrelo mleko, gladko razmešamo in pristavimo, da krema za-
vre. Takoj odstavimo in nekoliko ohlajeni kremi primešamo 
zmlete borovnice in trd sneg beljakov, v katerega smo vtepli 
preostali sladkor. Narahlo zmešamo. S kremo napolnimo pri-
merne kozarce in ohlajeno postavimo za dobro uro v hladilnik. 
Preden kremo ponudimo, jo okrasimo s stepeno smetano in 
borovnicami.

Z vrta na krožnik
Pa je le prišel čas v leta, ko 

lahko na vrtu dobimo že kar 
nekaj sveže zelenjave in si 
pripravimo okusen obrok. 

Za pripravo lososa z buč-
kino rižoto potrebujemo: 4 
fileje lososa, 300 g srednje-
zrnatega riža, 1 bučko, 1 ko-
renje, 2 stroka česna, 0,5 dl 
belega vina, 6 dl jušne osno-
ve, 1 šopek peteršilja, sol, 2 
žlici olivnega olja.

Fileje lososa operemo, 
osušimo ter posolimo z 
obeh strani. Česen olupi-
mo in nasekljamo. Kore-
nje in bučko operemo ter 
narežemo na manjše koc-
ke. Riž speremo pod tekočo 
vodo. V posodi na žlici oliv-
nega olja prepražimo če-
sen. Ko ta zadiši, dodamo 
korenje in nato še bučko. 

K zelenjavi stresemo opran 
riž in prepražimo. Zalije-
mo z belim vinom. Ko vino 
izhlapi, zalijemo z jušno 
osnovo. Pokrijemo in kuha-
mo 15 minut. Po tem času 
potresemo s peteršiljem, če 
je treba, dosolimo in preme-
šamo. Rižoto pokrijemo in 
pustimo stati deset minut. 
Ko rižota počiva, spečemo 
fileje lososa. Ponev dobro 
segrejemo, prilijemo žlico 
olja in nanj položimo fileje 
lososa s kožo navzdol (koža 
se dotika ponve). Pečemo 
dve minuti, nato obrnemo 
in pečemo še dve do tri mi-
nute na drugi strani. Peče-
ne fileje položimo na kro-
žnik, pokrijemo in pustimo 
stati pet minut. Na krožni-
ke nato serviramo rižoto in 

nanjo položimo pečene file-
je lososa.

Za pripravo piščančjih be-
der z zelenjavo potrebuje-
mo: 1 kg piščančjih beder, 3 
čebule, 2 korenčka, pol glavi-
ce brokolija, 4 stroke česna, 
sol, 1 žličko karija, 1 žlico 
olivnega olja

Piščančja bedra opere-
mo, osušimo ter jih posoli-
mo in potresemo s karijem. 

Česen in čebulo olupimo ter 
sesekljamo. Korenje in bro-
koli operemo, korenje nare-
žemo na kolesca, brokoli pa 
razdelimo na manjše cveto-
ve. Posodo segrejemo, prili-
jemo žlico olja ter na njem 
z obeh strani popečemo pi-
ščančja bedra. Nato dodamo 
česen in čebulo ter prepraži-
mo, da vse skupaj zadiši. Za-
lijemo z belim vinom, in ko 

to izhlapi, dodamo korenje. 
Posodo pokrijemo in duši-
mo trideset minut. Po tem 
času dodamo brokoli, dob-
ro premešamo, po potre-
bi dodatno začinimo in po-
solimo in kuhamo še deset 
minut. Postrežemo k izbra-
ni prilogi.

Nasvet: Namesto belega 
vina lahko uporabimo tudi 
jušno osnovo ali vodo.

Mojca Logar

Smo na morju in kampira-
mo. Na razdalji petih kilome-
trov lahko turist v okolici Pre-
manture izbira med različnimi 
vrstami kampov. Razlikujejo se 
po urejenosti, ceni, strukturi go-
stov, lokaciji, razgledu na mor-
je, dodatnih objektih, ponudbi 
in še čem. 

Najbolj urejen je tako ime-
novani glamping, priljubljena 
oblika glamuroznega kampi-
ranja, kot prevedejo ta izraz 
za lesene hišice v naravi. Na-
selje je povsem novo, urejeno po 
načrtu arhitekta. Načrtno so 
izbrani tudi nasadi rastlin in 
grmovja, namakalni sistem, 
prostor za igrala, poseben del 
za družine z otroki, kopališče 
in igrišče za pse. Mimogrede, 
v vseh kampih je več psov kot 
vozičkov ali majhnih otrok. 
Tako se spreminja družba. 
Hišice so lahko lesene, lahko 
so platneni šotori. V vsakem 
je spalnica, kuhinja, kopalnica 
in seveda klimatska naprava. 
Te hišice za glamping so raz-
ličnih vrst glede na udobje in 
velikost. Povprečno stane ena 
nočitev za dve osebi 180 evrov. 
Zgolj nočitev, brez hrane. Ko 
smo se le sprehajali mimo tega 
glamuroznega naselja, ni bilo 
slišati ali opaziti slovenskih 
gostov, tu so le tujci. 

Druge vrste kampi so tisti 
višjega reda, kjer se parcele deli-
jo po ceni in razgledu na morje. 
Imajo igrala, tobogane, mobil-
ne hišice, igrišče za pse, igrala 
za otroke, restavracije in vse, 
kar sodi zraven. V teh kampih 
morajo prikolice jeseni odpelja-
ti, ni dovoljeno česarkoli graditi 
ali utrjevati. Običajno je v teh 
kampih trava in je teren raven. 
Tudi tukaj so prevladujoči gosti 

tujci. Slovenci so v manjšini. 
Na razdalji petih kilometrov 

obstaja še tretja vrsta kam-
pov. V teh kampih so prikolice 
starejšega tipa, večinoma so 
fiksirane na parcelah. Vsaka 
prikolica ima več pomožnih 
montažnih objektov, kuhinjo 
in pomivalnico, kemično stra-
nišče in prho, nekakšno drvar-
nico in še kaj. Vsaka parcela 
je ograjena z ograjo, ta je iz 
bambusa, lesa ali plastičnih 
materialov raznolikih barv. 
Baldahini so zgrajeni z različ-
nih konstrukcij, lahko so plat-
neni, kovinski, leseni. Parcele 
so utrjene s podpornimi zidovi, 
ki so nastali v znoju lastnikov. 
Zgradili so jih z veliko potrplje-
nja in ljubezni do dopusta na 
morju. Vsi imajo seveda čolne, 
in ko je vreme lepo in stabilno, 
preživijo večino dneva na mor-
ju, na otokih in otočkih. Par-
cele imajo že nekaj rastlinja, 
kaktusov, rožmarina in drugih 
dišavnic. To so poletna bivališ-
ča, kjer so gosti večinoma Slo-
venci. Vsako od njih ima svojo 
zgodbo, ki ima globoke koreni-
ne. Tukaj so, dokler jim bodo to 
dopustili. Vsako leto podražijo 
letni prispevek za najem parce-
le. Ljudje si jih večinoma delijo 
z enim ali dvema uporabniko-
ma in pravijo, da dokler bodo 
to dopustili, bodo tam. Tega se 
prestaviti drugam ne da. 

Ko človek tako od daleč kot 
gost opazuje in se sprehaja 
med temi različnimi vrstami 
kampov, seveda opazi razliko. 
Nekje malo zavzdihneš, kako 
je lepo, drugje si misliš, kako bi 
lahko v žargonu posameznika, 
vasi ali pokrajine poimenoval 
takšno naselje ...

Prednosti izbire
Janez Logar

Prejšnji torek smo razmiš-
ljali o pomenu naših prvih let. 
To pišem z dvema namenoma. 
Da bi starši z več odgovorno-
sti sprejeli poklic, za katerega 
nas nihče ne uči – starševstvo. 
Ne moremo zanikati pomena 
prvih let bivanja za kasnejše 
dogodke. Vemo, da prva leta 
našega bivanja pomembno 
vplivajo na vzdušja, ki so skoraj 
zacementirana v nas. Iz notra-
njih vzdušij rastejo naše misli 
in vedenja. Odgovornost star-
ševstva je v tem, da poskrbimo 
za varnost in čustveni, ljubeči 
stik s svojim otrokom. In da pa-
zimo, kaj jim rečemo. Vse te ve-
ščine nam je dala narava. Čim 
postanemo starši, že vemo, 
kako rokovati z dojenčkom, 
otrokom. Včasih smo posluša-
li nasvete, ki niso bili najbolj 
zdravi. Npr. naj otrok kar joka, 
tako se mu razvijajo pljuča; 
če zvečer noče zaspati, naj bo 
sam v sobi in se bo tako navadil 
biti sam; kadar otrok trmari, 
ga je treba poslati v sobo, se bo 
že ohladil; trmo se izbije s tepe-
žem; fizično nasilje nad otroki 
je bilo splošno sprejemljivo, be-
sede v stilu »če ne boš priden, 
bo prišel oče in te bo natepel«, 
»kaj boš spraševal otroke, kaj 
pa oni vedo«, »bodi tiho in ne 
sprašuj« ... Da imajo grobi na-
čini vzgoje, neprimerne besede 
in fizično nasilje posledice, 
tega tedaj niso vedeli. Današnji 
odrasli povedo, kako zelo jim je 
bilo težko, ko so jih pretepali, 
sramotili, zasmehovali, kaj so 
doživljali, ko so morali klečati 
na tleh, celo na koruzi. Celo iz 
uglednih družin ali iz družin, 
kjer je bila vzgoja otrokom pri-
jazna, ljudje z leti povedo, česa 
so se najbolj zapomnili. Seveda 

se spomnijo lepih dogodkov. A 
na žalost še bolj pripetljajev 
ali besed, ki so se zarezale v 
otroško dušo. Še celo velikemu 
Freudu so vse življenje odme-
vale besede očeta, da iz njega 
nikoli ne bo nič. En stavek 
starša nas lahko spremlja vse 
življenje. Vidite, kako zelo je 
pomembno starševstvo. Ni do-
volj, da otokom damo le hrano, 
streho nad glavo in izobrazbo. 
Otroci si še bolj zapomnijo, 
kadar nismo odigrali materin-
stva ali očetovstva. Da, skoraj 
bi lahko rekli, da je to krivično 
do staršev, ki se trudimo biti 
dobri, ljubeči, sočutni. Včasih 
in tudi danes se večina staršev 
trudi biti ljubeča. Otroci (saj 
odrasli nismo kaj dosti dru-
gačni) si zapomnijo, kar jih je 
zabolelo. Nič nam ne pomaga, 
če se nato opravičujemo, da 
smo jim nudili topel dom, veli-
ko potovali, da so imeli vse, kar 
so si želeli, omogočili smo jim 
izobrazbo, zgradili smo hišo 
... Ko malo bolj pomislimo, 
vidimo, da nam bodo otroci 
očitali, kadar nismo odigra-
li vloge starša: imela sta rajši 
brata kot mene, nikoli me nista 
vprašala, kaj mi je bilo, da sem 
ponavljal letnik v srednji šoli, le 
zmerjala sta me, vidva sta po-
pivala in veseljačila, meni sta 
prižgala televizijo, skrbi vaju 
premoženje, ne pa moja sam-
skost, profesorji so prepoznali 
moj talent za umetnost, vidva 
pa sta me označila za vlačugo 
… Moramo biti zelo previdni, 
kaj rečemo svojim otrokom. 
Zapomnijo si mnogo več, kot si 
predstavljamo.

Močan pečat

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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Vožnja po Bohinjski progi je prav gotovo posebno doživetje. Pogledi 
na Blejsko jezero, na številne soteske, grape in predore, med katerimi 
je najdaljši dolg kar 6327 metrov, so nepozabni. Na vlaku je za potnike 
dobro poskrbljeno, saj za vzdušje skrbijo vodniki in animatorji.  
V Mostu na Soči bomo prestopili na ladjico, kjer bo organizirano kosilo.

Odhodi:   
Ob 9.03 odhod muzejske kompozicije z Jesenic,  
ob 9.17 z Bleda,  ob 9.48 iz Bohinjske Bistrice,  
sledi vožnja proti Mostu na Soči.   
Vrnitev iz Mosta na Soči je ob 17.32,  
na Jesenice  predvidoma vlak pripelje ob 19.53.

Cena:  
Če se na izlet prijavite na Gorenjskem glasu, je cena le 69 EUR. 
Cena za otroke do 12 let je le 39 EUR.  
Otroci do 6. leta potujejo brezplačno (doplačate le kosilo)! 

Cena vključuje: 

Povratno vozovnico z muzejskim vlakom 
na relaciji: Jesenice–Most na Soči–  
Jesenice, vožnjo z ladjico in kosilo na  
ladjici, vodenje ter organizacijo izleta.

Z MUZEJSKIM  VLAKOM  
PO BOHINJSKI  PROGI

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

          IZLET // sobota, 20. julij 2019

Prijave in rezervacije: 

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

Organizator izleta 
je ABC Rent a car 
in turizem. 

Organizator :
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IZLET / OD 26. DO 29.  SEPTEMBRA 2019

Vojvodina –  
kulinarični potep

Vabimo vas na izlet v Srbijo, točneje v Vojvodino. Ogledali si bomo  muzej kruha 
in tipično srbsko hišo iz 19. stoletja. Ustavili se bomo tudi v samostanu Krušedol 
in obiskali Sremske Karlovce, ki jih krasijo ogromne baročne palače. Odpravili 
se bomo na Petrovaradinsko trdnjavo, ki jo imenujemo Gibraltar na Donavi. V 
spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro Novega Sada 
in se ustavili v vinski kleti Miljević, kjer bomo pokusili njihovo domače vino in 
žganje. Tu bo tudi kosilo ob zvokih vojvodinskih tamburašev. V kraju Ćelarevo 
bomo obiskali muzej piva in pivo tudi pokusili. Zadnji dan bomo obiskali še Sub-
otico in njeno znamenito tržnico. Sledila bosta obisk priznane vinske kleti Zvonka 
Bogdana in pokušina njihovega vina. Mimo Somborja se bomo odpeljali v najbolj 
„rusko“ mesto v Srbiji – Ruski Krstur, mestece v Bački, ki se preživlja z vzgojo pa-
prike. Po kosilu sledi vožnja domov.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, obvezno srbsko turistično vstopno takso in turistično takso 
v hotelih, dva polpenziona v hotelih s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, vstopnino v muzej kruha, ogled 
etno hiše Maradik in toplo malico (pijača za doplačilo), vstopnino v samostan Krušedol, pokušino medu in 
lokalnih vin v Sremskih Karlovcih, vstopnino v podzemne galerije na Petrovaradinski trdnjavi, pokušino vina 
in žganja ter kosilo ob živi glasbi na Fruški gori (pijača za doplačilo), vstopnino v muzej piva in pokušina, 
pokušino vin v vinski kleti Zvonka Bogdana, kosilo tretji dan (pijača za doplačilo), obvezno lokalno vodenje v 
Novem Sadu, turistično vodenje, organizacijo in DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 242 €
(ob prijavi 40 gostov)

Ob prijavi povejte, da ste oglas opazili v tem časopisu.

Mateja Rant

Bled – Poleti Triglavski naro-
dni park privablja množico 
obiskovalcev, ki jih navdu-
šuje lepota tamkajšnje nara-
ve. A kot opozarjajo v javnem 
zavodu TNP, naj planinsko 
cvetje obiskovalci občuduje-
jo v naravi ter ga ne trgajo in 
nosijo s sabo domov. Kot so 
pojasnili, v narodnem par-
ku samo med praprotni-
cami in cvetnicami uspe-
va več kot šestdeset odstot-
kov slovenske flore. »Nekaj 
sto vrst je prepoznanih kot 
ogroženih zaradi občutljivo-
sti, redkosti, uničevanja ali 

neprimernega načina rabe 
njihovega življenjskega oko-
lja, pa tudi zaradi svoje mi-
kavnosti, zato potrebujejo 
posebno varstvo.«

Med strogo zavarovane 
vrste sodi tudi največji pred-
stavnik v naravi rastočih ku-
kavičevk oziroma orhidej v 
Evropi lepi čeveljc, ki sodi 
med značilne rastline bu-
kovih gozdov. »Ta očem iz-
jemno privlačna rastlina je 
v Sloveniji strogo zavarova-
na že od leta 1922. Po stro-
kovnih ocenah v Trigla-
vskem narodnem parku us-
peva kar petina slovenske 
populacije lepega čeveljca,« 

so poudarili in dodali, da ga 
poleg gnojenja, intenzivne 
paše, posegov v prostor in 
neprimernega gospodarje-
nja z gozdovi ponekod ogro-
žajo tudi množično obisko-
vanje rastišč in z njim po-
vezano trganje cvetočih po-
ganjkov ali celo izkopavanje 
in iznos rastlin. Zato tudi le-
tos izvajajo poostren nadzor 
na območjih z najbolj ranlji-
vimi rastišči, v katerega se 
poleg naravovarstvenih nad-
zornikov vključujejo še dru-
ge pristojne službe in tudi 
posamezniki. Zaznane kršit-
ve, kot so namerno uničeva-
nje, nabiranje, poškodova-
nje, trganje, ruvanje ali po-
sedovanje rastlin lepega če-
veljca, se lahko obravnava-
jo kar najstrožje, celo kot ka-
znivo dejanje, ob tem opo-
zarjajo v TNP. Zato obisko-
valce pozivajo, naj si lepe pri-
zore iz parka shranijo v spo-
minu, in ne na plačilnih na-
logih naravovarstvenih nad-
zornikov. 

Trganje cvetja je lahko kaznivo
Tako kot povsod po Sloveniji je tudi v Triglavskem narodnem parku (TNP) strogo prepovedano 
odvzemati rastline zavarovanih vrst iz narave, v prvem in drugem varstvenem območju narodnega 
parka pa to velja tudi za nezavarovane vrste. 

Lepi čeveljc / arhiv TNP

Samo Lesjak

Kranj – V dvorani Mestne knji-
žnice Kranj je do konca avgu-
sta na ogled pregledna letna 
razstava udeležencev likov-
ne skupine Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Društva 
upokojencev Kranj. Iz razsta-
vljenih slikarskih del, pred-
vsem gre za akvarele, neka-
tere tudi v kombinaciji s ko-
lažem, na katerih prevladuje-
jo krajinska motivika, podo-
be iz narave ter tihožitja, veje 
pozitivna življenjska ener-
gija ustvarjalcev. Tokrat se 
jih predstavlja dvanajst: An-
drej Ambrož, Anna Hladnik, 
Darinka Tršan, Emil Sekne, 
Ivanka Bečan, Jana Gantar, 
Marija Lokar, Mija Naglič, 
Minča Komovec, Mojca Su-
nesko, Nina Hladnik in Sta-
na Rovtar.

V razstavljenih delih je ču-
titi željo po učenju, spozna-
vanju in ustvarjanju. Ko ob 
prijetnem druženju, obkro-
ženi z barvami in polni idej 
prelivajo svoje ideje na papir 
ali platno, nastajajo samo-
svoji likovni svetovi, napol-
njeni z energijami in vtisi, 
ki jih zajemajo iz svojega živ-
ljenja, je letošnje delo povzel 
mentor, magister umetnosti 
Miha Perčič, ki je tudi bolj 

podrobno predstavil dela 
vsakega od ustvarjalcev.

Ob odprtju razstave so 
pripravili tudi razgiban kul-
turni program, tako sta na-
stopili Breda Kavčič in Ani-
ca Habjan, članici citrarske 
skupine Notice, ki deluje v 
okviru Univerze za III. ži-
vljenjsko obdobje Domžale 
Društva Lipa, zapeli so pevke 
in pevci MePZ Petra Liparja 
pri DU Kranj pod vodstvom 
Nade Krajnčan, občinstvo je 
prisluhnilo poeziji avtorice 
Slavice Štirn, katere izpoved-
ni vir je prav narava s slikovi-
timi podobami letnih časov, 
tako s svojo neizprosnostjo 
kakor tudi s svojo milostjo in 
blagohotnostjo. Vse zbrane 
je toplo pozdravil tudi pod-
predsednik DU Kranj Miro 
Stegnar, ki se je zahvalil Nini 
Svetelj ter Mestni knjižnici 
Kranj, povezovalka in avtori-
ca celotnega programa Tatja-
na Vunšek pa je sklenila v po-
etičnem duhu: Miru sledi za-
stoj, zastoju sledi tovarištvo, 
tovarištvu sledi bogastvo, bo-
gastvu sledi skromnost ... 
Vsakršna umetnost nam po-
nazarja notranji izraz. Dokler 
je človekova notranjost moč-
nejša in bogatejša kot zuna-
nje bogastvo, nam ostaja smi-
sel življenja.

Nebo in zemlja

Ustvarjalci barvite razstave z mentorjem Miho Perčičem  
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Gorenja vas, Poljane – Za-
radi del na distribucijskem 
omrežju in napravah bo da-
nes prekinjena dobava elek-
trične energije odjemalcem 
na območju Bukovega vrha, 
Hotovnika, Drnovškovega 
mlina ter Hotovlje in Pla-
nince, so sporočili iz Elektra 
Ljubljana, distribucijske eno-
te Ljubljana okolica, nadzor-
ništvo Žiri. Dobavo električne 
energije bodo prekinili od 8. 
do 14. ure.

Prekinjena dobava 
električne energije

Jezersko – V pesto let stari 
Jenkovi kasarni na Jezerskem 
se v sklopu poletnih dogajanj 
začenjajo petkove predstave 
Jezerska štorija. Prva bo 19. 
julija, naslednje tri pa 26. juli-
ja ter 9. in 16. avgusta. Štorije 
iz življenja Jezerjanov je zapi-
sal domačin Andrej Karničar. 

Ob petkih Jezerska 
štorija
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Gorenjski glas z vami na počitnicah! 
Sporočite nam vašo počitniško lokacijo in Gorenjski glas  
vam bomo brez dodatnih stroškov dostavljali tja.

Pokličite nas na: 04/201 42 41 ali pošljite e-pošto na: narocnine@g-glas.si

     Želimo vam  

  lepo poletje.
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tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
16. 7.

12/25 °C

Nedelja 
21. 7.

14/29 °C

Sreda 
17. 7.

Četrtek
18. 7. 

Petek
19. 7. 

Sobota
20. 7.

13/27 °C 14/26 °C 13/26 °C 13/27 °C

Ponedeljek 
22. 7.

Torek
23. 7.

Sreda
24. 7.

Četrtek
25. 7.

14/30 °C 15/30 °C 14/26 °C 13/26 °C

sudoku_LAZJI_19_56
NALOGA

6 9 4
2 5 3

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

2 5 7 9 6 4
9 3 4 6
7 5 6

8 9 1

sudoku_LAZJI_19_56

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_56
NALOGA

5 1 8 2
4 7 3

2 7
6 5

8 6 7 9
3 2

6 7
3 1 5

5 4 1

sudoku_TEZJI_19_56

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_56
NALOGA

5182
473

27
65

8679
32

67
315

541

sudoku_TEZJI_19_56

REŠITEV

517496823
248573691
963182547
136259478
825647139
479831265
691725384
782314956
354968712

sudoku_LAZJI_19_56
NALOGA

694
253

5268
435178
1429

257964
9346
756

891

sudoku_LAZJI_19_56

REŠITEV

671938254
498125376
352647819
946351728
713482695
285796143
529813467
137564982
864279531

16. 7.  tor. Marija,  5.26 20.49

17. 7. sre. Aleš 5.27 20.48 

18. 7. čet. Miroslav 5.28 20.48           

19. 7. pet. Vincenc 5.29 20.47

20. 7. sob. Marjeta 5.30 20.46

21. 7. ned. Danilo 5.31 20.45

22. 7. pon.  Majda 5.32 20.44

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 17. 7.
18.00 LEVJI KRALJ, sinhro.
20.30 LEVJI KRALJ
16.20 STUBER: DIVJA VOŽNJA
14.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 17. 7.
18.00 LEVJI KRALJ, 3D, sinhro.
19.00 LEVJI KRALJ
18.30, 20.30 STUBER: DIVJA VOŽNJA
17.00, 20.20 SPIDER-MAN: DALEČ OD 
DOMA
16.20, 19.30 SPIDER-MAN: DALEČ OD 
DOMA, 3D
20.50 ANNABELLE 3
21.20 ANNA

16.50 SVET IGRAČ 4, sinhro.
16.30 PETER PAN: ISKANJE KNJIGE NIJE, 
sinhro.
16.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
18.50 PREVARANTK

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 19. 7.
21.30 Letni kino: V SENCI DREVESA

Sobota, 20. 7.
18.00 LEVJI KRALJ, sinhro.
20.30 ANGEL VARUH

Nedelja, 21. 7.
18.00 LEVJI KRALJ, 3D, sinhro.
20.30 UTOYA, 22. JULIJ
Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINOSPORED

Maša Likosar

Bohinjska Bela – Na voja-
škem taboru, ki je od prve-
ga do 14. julija potekal na 
širšem območju Bohinjske 
Bele, od Vojašnice Boštjana 
Kekca, plezalne stene Iglica 
do vadbišča Mačkovec, so se 
polnoletni dijaki in dijakinje 
srednjih šol ter študentke in 
študenti različnih fakultet 
podrobno seznanili z voja-
škim življenjem s poudar-
kom na usposabljanju v te-
renskih razmerah ter s posa-
meznimi področji dela v Slo-
venski vojski. Letos je bilo v 
tabor vključenih 81 udele-
žencev – 13 deklet in 68 fan-
tov – od tega 29 dijakov in 

52 študentov. Aktivno so bili 
vključeni še kandidati 31. ge-
neracije Šole za častnike, ki 
so na taboru izvajali vloge 
poveljnikov vodov, vodnih 
podčastnikov in poveljnikov 
oddelkov.

Namen tabora, ki ga or-
ganizira Šola za častni-
ke, je promocija Slovenske 
vojske ter predstavitev živ-
ljenja in dela v službi do-
movine. Nadporočnik Jani 
Kranjc, vodja letošnjega ta-
bora, opaža naraščanje šte-
vila udeležencev. »Menim, 
da mlade mogoče še ved-
no premalo zanima vojaš-
ki poklic. V skladu z anali-
zami po zaključku tabora 
se slabih dvajset odstotkov 

odloči za zaposlitev v sloven-
ski vojski,« je dejal Kranj in 
dodal: »Tabor je dogodivšči-
na in dodana vrednost v živ-
ljenju, obenem mladi lah-
ko vidijo, ali bi jim ustreza-
lo profesionalno opravljanje 
vojaškega poklica.«

Usposabljanje je poteka-
lo v dveh fazah. Prva faza je 
predstavljala uvodno delo-
vanje in splošno seznanitev 
s Slovensko vojsko na nivo-
ju učne enote. V tem času so 
udeleženci spoznavali raz-
lične individualne veščine, 
plezali so na plezalni ste-
ni in streljali z avtomatsko 
puško. V drugi fazi so or-
ganizirali in izvedli taborje-
nje na vadbišču Mačkovec s 

poudarkom na urjenju tak-
tičnih postopkov in pripra-
vo na sklepno vajo, seznani-
li so se s postopki vojaka na 
bojišču, premagovanje tak-
tične steze, preživetje v na-
ravi, premagovanje vodnih 
ovir, usposabljanje z bojni-
mi vozili. 

V okviru tabora, ki neka-
terim omogoča opravljanje 
delovne prakse, se splete-
jo tudi nove socialne mreže 
ali razširijo obstoječe, obe-
nem pa je tudi izjemna pri-
ložnost, da se posameznik 
sooči z življenjem in de-
lom v uniformi, kandidati 
Šole za častnike pa pridobi-
jo odlično priložnost za vo-
denje. Dvajsetletni Simon 

Dogodivščine vojaškega tabora
V nedeljo se je zaključil dvajseti vojaški tabor, kjer so mladi spoznavali vojaško življenje. Ob našem 
obisku so nam prikazali bojni postopek, zaključno vajo z uporabo helikopterja ter bojnih vozil in 
veščine preživetja v naravi.

Udeleženci vojaškega tabora so nas seznanili z veščinami 
preživetja v naravi. / Foto: Tina Dokl

Prikaz zaključne vaje delovanja učnega voda z uporabo 
helikopterja ter bojnih vozil / Foto: Tina Dokl

Kranj – V četrtek, 18. julija, 
ob 21. uri bo v okviru Ne-
skončnega filmskega poletja 
v Vovkovem vrtu (v primeru 
dežja pa v Stolpu Škrlovec) 
na ogled film Urše Menart 
Ne bom več luzerka. Ko 
se 29-letna diplomantka 
umetnostne zgodovine brez 
denarja, dela in družbe znaj-
de na kavču svojih staršev, 
ugotovi, da bo odrasti precej 
težje, kot je pričakovala … 
Film je bil na zadnjem Fe-
stivalu slovenskega filma v 
Portorožu nagrajen z vesno 
za najboljši celovečerni film, 
scenarij in stransko igralko, 
ter posebno omembo žirije 
slovenskih filmskih kritikov 
in kritičark. Po projekciji bo 
potekal pogovor z ustvarjalci 
filma.

Ne bom več luzerka

Matej Podgoršek iz Maribo-
ra je povedal, da se je tabo-
ra udeležil, ker je želel pre-
izkusiti, ali je sposoben za 
vojaško življenje. »Življenje 
vojaka je drugačno od vsak-
dana drugih, precej bolj na-
porno. Si v nenehnem sti-
ku z naravo in odtegnjen od 

tehnologije, kar je lahko za 
mestne ljudi precej napor-
no,« je dejal Podgoršek in 
dodal: »Naučili so nas roko-
vanja z orožjem, preživetja 
v naravi in – kar je ključno 
– delovanja v skupini, saj je 
posameznik močnejši, če je 
del skupine.«  

Ko prileti helikopter ... / Foto: Tina Dokl
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                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

NOVOST

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Pomočnik v proizvodnji-livar, m/ž (Jesenice) 
Zaposlimo sodelavca na delovno mesto livar-pomočnik v proizvodnji. Nudimo mož-
nost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Delo poteka v urejenem in pri-
jetnem delovnem okolju. Če se želite pridružiti manjši ekipi zaposlenih, pošljite pri-
javo po elektronski pošti na: albomay@siol.com. Albomay, d. o. o., Cesta železarjev 8, 
4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 3. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izkušnje s programiranjem, vozniško dovoljenje B-kategorije, samoi-
niciativnost in sposobnost samostojnega reševanja izzivov, odgovornost, vestnost 
... Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 9. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško) elektro smeri, izku-
šnje na področju elektro vzdrževanja strojev in opreme (zaželene, niso pa pogoj 
za zaposlitev), zaželeno je poznavanje elektronskih komponent in el. krmilnih sis-
temov, računalniška pismenost, izjemno željo po znanju, sodelovanju, napredku 
in razvoju (inovacije), pripravljenost na delo v izmenah. Goodyear Dunlop Sava Ti-
res, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 7. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Sodelavec v logistiki–skladiščnik, m/ž (Kamnik) 
Odgovornosti delovnega mesta vključujejo naslednje naloge: materialno skladi-
ščne manipulacije z viličarji in/ali ročno, količinsko preverjanje in potrjevanje bla-
ga, komisioniranje in priprava blaga skladno z internimi navodili, vodenje ustrez-
nih evidenc, kontrola blaga in sodelovanje pri reševanju reklamacij, pakiranje izdel-
kov in priprava pošiljk za naročnike ... Dom-Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Ka-
mnik. Prijave zbiramo do 26. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice, Kamnik, Radovljica) 
Bi želeli postati del naše ekipe? Prijavite se lahko na spletu (https://www.tedi.com/
si/kariera/spletna-prijava/) ali nam svojo prijavo pošljete po pošti na naslov TEDi 
Betriebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. TEDi Betriebs,d. o. o., Ptujska cesta 190, 
2000 Maribor. Prijave zbiramo do 1. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Varnostnik, m/ž (Kranj, Jesenice) 

Nudimo: delo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, delo v mo-
tiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja, dodatnega usposabljanja in napre-
dovanja. Aktiva TS, d. o. o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 31. 
7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Škofja Loka, Kranj) 
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativno-
st ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 
7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Visokošolski učitelji, m/ž (Bled) 
Razpisano delovno mesto: visokošolski učitelji za naslednja predmetna področja: 
Ustvarjanje vrednosti v zdravstvenem turizmu, Preventiva, zdravljenje in rehabili-
tacija v zdravstvenem turizmu, Management zdraviliškega turizma ... Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4264 Bled. Prijave zbiramo do 28. 
7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ličar-skladiščnik, m/ž (Jesenice) 
Delo obsega pripravo na barvanje in barvanje izdelkov iz jekla, manipulacijo z vili-
čarjem ter manipulacijoa izdelkov in polizdelkov ter krajši transporti s tovornjakom 
(3,5 t) po Sloveniji. Kapus, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo 
do 11. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja servisa za področje CNC-strojev, m/ž (Šenčur) 
Vaše ključne odgovornosti in naloge: vodenje in razporejanje ekipe serviserjev, is-
kanje rešitev za tehnične probleme, komunikacija z dobavitelji, pogajanja z doba-
vitelji ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 9. 8. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Odgovorni natakar v cateringu, m/ž (Sora pri Medvodah) 
V kolektivu Jezeršek gostinstva, Sora pri Medvodah, iščemo natakarja za delo na ca-
tering dogodkih. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbira-
mo do 10. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar, m/ž (Gorenjska) 
Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je družinsko transportno podjetje, ki za vzdrževanje 
najnovejših tovornih vozil zaposli avtokleparja. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 
45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 9. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za podporo prodaji – farmer, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: V. stopnja izobrazbe smeri ekonomi-
ja ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področja dela, alterna-
tivno: VI/1. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 1 leto de-
lovnih izkušenj s področja dela, odgovornost in motiviranost za delo ... SIJ Elektro-
de Jesenice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 25. 7. 2019. 
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

Poletna noč na Soriški planini

Slovenska 
popevka 
v objemu 
gora

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Nuša Derenda,  
Maja Berce,  
Andraž Gartner,
Orkester Amadeo,  
dirigent Tilen Draksler

Sobota, 20. JULIJ ob 19.30
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Nagrajenci križanke Turistični center Soriška planina 
z geslom: VEČER POD ZVEZDAMI, ki je bila objavljena 
v Gorenjskem glasu 2. julija 2019, in prejmejo vsak 
po dve vstopnici za prireditev Poletna noč na Soriški 
planini so: Zdenka Vodopivec z Bleda, Ljuba Šolar iz 
Škofje Loke in Alojz Kristan iz Medvod. Nagrajencem 
čestitamo!

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Gorenjski glas je v torek, 9. 
julija 2019, na drugi strani 
objavil novico z naslovom 
Sodni preizkus odpravnine, 
kjer med drugim navaja: »V 
Gorenjski banki odgovarjajo, 
da ocene izključenih delničar-
jev o neprimernosti ponujene 
odpravnine ne morejo komen-
tirati, saj je njihova zahteva 
naslovljena na  AIK  banko 
kot večinskega delničarja. Kar 
zadeva očitek o kršitvi pravi-
ce do zagotovitve informacij 
delničarjem, v Gorenjski ban-
ki pojasnjujejo, da so v sklicu 
skupščine delničarje posebej 
opozorili na to, da je celotno 
gradivo za skupščino, tudi 
poročilo glavnega delničarja o 
izključitvi manjšinskih delni-
čarjev (vključno s pojasnilom 
predpostavk za prenos delnic 
in o primernosti višine denar-
ne odpravnine), na vpogled na 
sedežu banke, vendar se nihče 
od izključenih delničarjev ni 
zglasil v banki ali jih pisno 
oziroma po elektronski pošti 
zaprosil za gradivo.«
Trditev Gorenjske banke, da 
se nihče od izključenih delni-
čarjev ni zglasil v banki ali jih 
pisno oziroma po elektronski 
pošti zaprosil za gradivo, je 
popolnoma irelevantna, dep-
lasirana in zavajajoča, saj so 
bila gradiva za skupščino obja-
vljena tudi na spletnih straneh 
družbe. Po mnenju Vsesloven-
skega združenja malih delni-
čarjev (VZMD) gre pri ome-
njeni izjavi za klasični poizkus 
PR preusmerjanje pozornosti 
in zavajanje. 
Bistvo problema pa ni v tem, 
da dokumentov Gorenjska 
banka ne bi želela pokazati, 

Odgovor pač pa v tem, da ustrezni – 
z Zakonom o gospodarskih 
družbah zahtevani – doku-
ment (torej Cenitveno poro-
čilo in ne Poročilo glavnega 
delničarja o izključitvi manj-
šinskih delničarjev) sploh ne 
obstaja! Kot se je namreč na 
skupščini izkazalo, glavni 
delničar pri oblikovanju pre-
dloga višine denarne odprav-
nine ni izhajal iz zakonsko 
pogojenega Cenitvenega po-
ročila, pač pa je delničarjem 
ponudil enak znesek kot v 
nedavni prevzemni ponudbi, 
298,00 evra za delnico. Če bi 
Gorenjska banka razpolagala 
z omenjenim dokumentom, 
bi ga lahko pokazala tudi 
na sami skupščini. Pa ga ni, 
kljub izrecni zahtevi in kasne-
je še opozorilu, ki ju je na sami 
skupščini podal Predsednik 
VZMD mag. Kristjan Verbič.
Namesto tega so predlagano 
denarno odpravnino utemelje-
vali z višino prevzemne cene v 
predhodno uspešno zaključeni 
prevzemni ponudbi, s kate-
ro so presegli prag devetdeset 
odstotkov v lastništvu banke. 
Kakor je že na sami  skupšči-
ni opozoril mag.   Verbič, »je 
bil zakon spremenjen – tudi 
po prizadevanjih VZMD za 
uskladitev s pravnim redom 
EU – zato prevzemna cena ni 
avtomatično kar tista cena, ki 
je tudi poštena ob iztisnitvi, v 
kolikor ni izpolnjen dodatni 
pogoj, da je v prevzemni po-
nudbi doseženih devetdeset 
odstotkov vseh delnic, na ka-
tere se ta prevzemna ponudba 
nanaša. To pa v tem primeru 
ni bilo izpolnjeno.«

Matevž Tratar,  
VZMD

PREJELI SMO

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na vrtu Sokol-
skega doma v Škofji Loki 
je odprta Bralnica, in sicer 
vsak dan od torka do nede-
lje med 17. in 20. uro, ko lah-
ko obiskovalci v prijetni sen-
ci in ob lepem razgledu uži-
vajo v branju knjig in revij, 
ki jih je pripravila Knjižnica 
Ivana Tavčarja. V primeru 
dežja Bralnica odpade, spre-
mljevalni dogodki pa po-
tekajo v notranjosti Sokol-
skega doma. Ti dogodki so 
vsak torek ob 18. uri. Drevi 
bo tako Marinkina knjižnica 
gostila dve domači literarni 
ustvarjalki – Marijo Krajnik 
in Minko Likar. Do konca 

meseca bosta še dva dogod-
ka, 23. julija Orientalske 
zgodbe – pripovedovalsko-
-glasbena predstava, zadnji 
torek pa svet pravljic s Knji-
žnico Ivana Tavčarja. V So-
kolskem domu in v Mali ga-
leriji Občine pa so ta čas na 
ogled tri skupinske medna-
rodne razstave: še do konca 
meseca razstavlja gostujo-
če likovno društvo iz pobra-
tenega Maasmechelna, do 
20. avgusta pa si je mogoče 
ogledati skupinski razstavi 
likovnih del članov Združe-
nja umetnikov Škofja Loka z 
dvjasete Kolonije Iveta Šubi-
ca Visoška kronika in gostov 
iz Turčije, članov skupine 
Alarm Art Small Things.

Bralnica in več razstav
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Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

11
EUR

Rezultati 56. kroga –  
14. julija 2019

6, 7, 10, 20, 23, 24, 37 in 32

Loto PLUS:
2, 11, 16, 23, 25, 34, 38 in 4

Lotko: 9 7 9 9 0 4

Sklad 57. kroga za 
Sedmico: 3.300.000 EUR
Sklad 57. kroga za PLUS: 

980.000 EUR
Sklad 57. kroga za Lotka: 

270.000 EUR

LOTO

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke Kulinarični 
petek, objavljene v časopisu Gorenjski glas, v petek, 
28. 6. 2019, z geslom DOŽIVITE OKUSE KAMNIKA so: 
1. nagrado, povratno vozovnico za nihalko na Veliko 
planino, prejme Zorko Saršon iz Kranja, 2. nagrado, 
družinsko vstopnico za kopališče Kamnik, prejme Ana 
Mokič Nikič iz Kranja in 3. knjižno nagrado prejme 
Tomaž Pečnik iz Medvod. Nagrajencem iskreno 
čestitamo. 

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

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 Nazorjevi ulici 1 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. 

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

SOBO s kopalnico v hiši pri Kranju, 
tel.: 070/591-227 
 19001878

HIŠE
ODDAM

V OKOLICI Preddvora oddamo obnov-
ljeno stanovanjsko hišo, tel.: 051/220-
541 19001883

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Focus 1.9 TDi, limuzina, let. 
2003, 270.000 km, reg. do 12/2019, 
klima, kljuka, 420 EUR, tel.: 040/285-
748 19001884

MOTORNA KOLESA
KUPIM

DOBRO ohranjen skuter 50 cm3, 3 
kw. Ponudba na tel., tel.: 040/738-
705, 040/851-844 19001876

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 19001541

ODKUPIMO  karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 19001784

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

GAŠENO apno, domače, staro 5 
let, za beljenje in zidavo peči, tel.: 
040/209-367 
 19001885

KURIVO
PRODAM

15 M3 drv, sekana avgusta, tel.: 
041/544-164 19001877

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNO sobo Alples, 80 EUR, tel.: 
040/551-213 19001879

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19001889

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOTORISTIČNE škornje št. 43 in 44, 
žensko motoristično obleko, št. 44, ro-
kavice, čelade, tel.: 031/520-004  
 19001880

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA CENEJE -  podvojimo vred-
nost vašega zelenega recepta  do 101 
eur! Optika Aleksandra, Qlandia, tel. 
051/431-721, www.optika.si 
 19001764

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC hlevskega gnoja Kircher 
in cisterno Creina, 3.200 litrov, tel.: 
040/607-451 
 19001890

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK izredne kvalitete, možna do-
stava, ugodno, tel.: 031/301-013 
 19001886

SEME enoletne trave, ajdo in breje te-
lice ČB, tel.: 040/355-865  
 19001888

VSAK dan sveže nebrane kumarice za 
vlaganje, tel.: 040/804-336  
 19001882

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 19001780

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 19001824

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 19001887

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio 
nudi redno zaposlitev izkušenemu 
natakarju/-ici in kuharju/-ici za delo 
v restavraciji. Nudimo redno plačilo. 
Makarončki d.o.o., Podgorica 21, LJ. 
- Črnuče,, tel.: 041/328-590 
 19001738

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio, 
PE Šiška, išče kuharja z izkušnjami in 
veseljem do dela, v prijetnem mladem 
kolektivu. Več informacije na telefon 
040/218-203. Makarončki d.o.o., 
Podgorica 21, LJ. - Črnuče 
 19001739

DRUŠTVO za zaščito konj Velenje, 
Šercerjeva 9, Velenje išče hlevar-
ja - skrbnika konj v centru  za konje 
s posebnimi potrebani - ranč Weter 
v Praprotni polici. Zahtevane so izku-
šnje - prednost imajo vet. tehniki, tel.: 
041/677-792  
 19001821

ZAPOSLIMO skladiščnika - prejem in 
oddaja blaga. Pričakujemo: vozniški 
izpit B kat. (zaželeno tudi  C in E ka-
tegorija). Agro Mobil, d.o.o., Letališka 
37, Šenčur. Prijave na 041/698-385, 
g. Bertoncelj, tel.: bostjan.bertoncelj@
agromobil.si  
 19001799

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša gradbe-
na dela -  z vašim ali našim materi-
alom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si    
                                           19001782

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 19001785

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19001744

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19001781

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi, ..., tel.: 
041/583-163 19001786

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19001737

RAZNO
PRODAM

MALARSKE lestve, 4 in 5 klinske, tel.: 
070/558-214 19001881

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

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je 12. julija veliko prezgodaj 
zapustil naš dragi sin, mož, oče in dedi

Franci Murnik
Na zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo, 17. julija 2019,  
ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah na Gorenjskem.
Žara bo na dan pogreba v poslovilni vežici od 10. ure dalje. 
Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjamo.

Žalujoči vsi njegovi

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

PRIREDITVE
Slovesnost na Šmarjetni gori
Kranj – Župnija Kranj Šmartin vabi na slovesnost praznova-
nja goda sv. Marjete in tridesete obletnice ponovne posta-
vitve cerkve na Šmarjetni gori nad Kranjem. Sv. maša bo v 
soboto, 20. julija, ob 17. uri, vodil jo bo ljubljanski nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav Zore.

Spominska slovesnost v Kokri
Preddvor – V soboto, 20. julija, bo ob 11. uri pri obeležju 
v Kokri spominska slovesnost v spomin požiga vasi Kokra. 
Dogodek prireja OO ZB za vrednote NOB Preddvor.

IZLETI

Nočni pohod na Jamnik              
Kranj – Zavod za turizem in kulturo Kranj vabi v torek, 16. 
julija, ob 20.30 na nočni pohod na Jamnik, na razgled ob 
polni luni. Zbor v gostilni Na Razpokah v Nemiljah, nato po 
novi planinski poti do Jamnika. Primerna oblačila in oprema 
(čevlji, palice, naglavna lučka, rezervna oblačila). Tempo po-
hoda bo prilagojen najpočasnejšim, predviden čas vzpona 
je ena ura. Plačilo startnine je možno na Zavodu za turizem 
in kulturo Kranj, Glavni trg 2, ali pol ure pred začetkom po-
hoda v gostilni Na Razpokah v Nemiljah. Za parkiranje bo 
poskrbljeno v Nemiljah.

PREDSTAVE

Projekcija filma Bojevnica
Jesenice – V banketni dvorani Kolpern na Stari Savi bo v torek, 
16. julija, ob 20. uri projekcija islandskega filma Bojevnica.
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Anketa

Marko Rupnik, Logatec:

Vzdušje na pohodu je bilo 
odlično, letos sem se ga 
udeležil že osmič. Tako oh-
ranjamo spomin na dogodke 
iz naše zgodovine, pohoda se 
z veseljem udeležujem tudi 
zaradi druženja s prijatelji. 

Franc Nagode, Logatec:

Na pohodu sem bil že naj-
manj 15-krat, predvsem zara-
di druženja, pa tudi tradicije. 
Veliko se blati narodnoosvo-
bodilni boj, zato je treba oh-
raniti pravi spomin in v tem 
duhu vzgajati tudi otroke.

Ana Uršič, Štorje:

Stara sem dvanajst let in sem 
bila prvič na Triglavu. Mama 
me je vprašala, ali bi šla z njo, 
in sem bila takoj za. Šli sva 
iz Stare Fužine. Malo je bilo 
naporno, a mi je bilo všeč in 
bom šla še kdaj.

Kristina Jereb, Zagorje:

Devetkrat sem že bila na Tri-
glavu. Pomembno se mi zdi, 
da se ohranja spomin, marsi-
kaj je že šlo v pozabo. Imam 
svoje mišljenje, tega mi nihče 
ne more vzeti. Na pohodu je 
vedno dobra družba.

Mateja Rant

Letošnjega že 34. spominske-
ga pohoda na Triglav se je 
udeležilo 558 pohodnikov. 
Tako ohranjajo spomin na 
partizanske patrulje, ki so 
med vojno leta 1944 na vrh 
Triglava ponesle slovensko 
zastavo, obenem pa je to 
priložnost za druženje.
Foto: Tina Dokl

Ohranjanje 
spomina

Dušan Zupančič, Krško:

Pohoda sem se udeležil petič 
skupaj z drugimi veterani iz 
Krškega. Na pot smo kreni-
li včeraj s Pokljuke. To je za 
nas postala že tradicija, tako 
imamo predvsem priložnost 
za druženje.

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 in jutri bo večinoma sončno, več spremenljive oblač-
nosti bo popoldne v gorskem svetu. V četrtek bo spremenljivo 
do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.

Simon Šubic

Kranj – Na odcepu za Belo 
ob glavni cesti na Kokrici 
pri Kranju (nasproti kole-
sarstva Žagar) so v nedeljo 
uradno odprli in blagoslovi-
li novo znamenje sv. Roka. 
Sodobno zasnovano zna-
menje je nadomestilo nek-
danjo kapelico, ki so jo leta 

1975 porušili ob širitvi ceste 
na Brdo in gradnji ceste na 
Belo. Pobudnica postavitve 
novega znamenja je bila do-
mačinka Marjeta Cvirn, ki je 
pojasnila, da je načrt za uni-
katno znamenje, ki so ga za-
čeli postavljati aprila, izdela-
la njena sorodnica arhitekta 
Monika Cvirn. Njeno zami-
sel je realiziral kamnosek 

Jože Jerič ob pomoči Robija 
Poklukarja, za kovana vratca 
in križ pa je poskrbel kova-
ški mojster Dušan Bobnar. 
»Zelo sem hvaležna vsem, 
ki so s prispevki ali delom 
prispevali k postavitvi zna-
menja. Sprva sem si zami-
šljala bolj tradicionalno ka-
pelico oziroma zname-
nje, a takoj ko sem videla, 

kakšnega si je zamislila Mo-
nika, mi je bilo zelo všeč. Je 
namreč unikatno in odraža 
današnji čas,« je dejala Mar-
jeta Cvirn. 

Misel, da bi na njihovi nji-
vi znova uredila zelen koti-
ček s kapelico, jo je preganja-
la že dlje časa, je razložila. 
Ko sta jo pri tem podprla še 
sestra in sosed, so hitro pris-
topili k uresničitvi ideje. Ob-
likovali so odbor za postavi-
tev kapelice oziroma zname-
nja, ki je za pridobitev vseh 
potrebnih soglasij in grad-
benega dovoljenja porabil 
skoraj leto dni. Obenem so 
med vaščani in donatorji za-
čeli zbirati prispevke, brez 
katerih novega znamenja ne 
bi mogli postaviti. Vsi stro-
ški sicer še niso pokriti, prav 
tako manjka še kip sv. Roka, 
je še razložila Cvirnova. 

Novo znamenje je blagos-
lovil kokriški župnik Jože 
Klun, pri obredu pa je so-
deloval tudi domačin msgr. 
Mitja Leskovar, eden od treh 
Slovencev, ki delujejo v vati-
kanski diplomaciji. Trenu-
tno je tajnik na nunciaturi v 
New Delhiju v Indiji. Nove 
vaške pridobitve so se razve-
selili tudi mnogi krajani, kar 
so dokazali tudi z veliko pri-
sotnostjo na blagoslovu.

Novo znamenje na Kokrici
Na Kokrici pri Kranju so v nedeljo blagoslovili novo znamenje sv. Roka.

Novo znamenje sv. Roka na Kokrici je v nedeljo blagoslovil domači župnik Jože Klun. 
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Jesenice – Dars je podaljšal rok za oddajo ponudb za izgradnjo 
vzhodne cevi predora Karavanke do 25. julija. Kot je znano, 
je k sodelovanju povabil šest podjetij: turški Cengiz, Gorenj-
sko gradbeno družbo v sodelovanju s češkim Metrostavom, 
Implenio Österreich v konzorciju z Implenia Švica in CGP 
Novo mesto, Kolektor CGP z Rikom in turškim podjetjem 
Yapi Merkezi, sarajevski Euroasfalt s Cestnim podjetjem Ptuj 
ter grški J&P Avax. Za nadaljnji potek postopka pa bo ključna 
tudi odločitev državne revizijske komisije glede novih pritožb 
Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja.

Podaljšan rok za oddajo ponudb za Karavanke

Vilma Stanovnik

Kranj – Na Cesti talcev v Kra-
nju se je začela gradnja cen-
tra trajnostne mobilnosti, ki 
bo urejen na kolesarski po-
vezavi 1: soseska Planina–
Nakupovalno središče Prim-
skovo. Vrednost investici-
je je nekaj več kot 616 tisoč 
evrov, dela pa naj bi bila kon-
čana najkasneje junija dru-
go leto. Naložbo sofinanci-
rata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz evropske-
ga sklada za regionalni ra-
zvoj.

Sodobno zasnovan etaž-
ni objekt s skupno površino 
nekaj več kot 173 kvadratnih 
metrov bo namenjen infor-
miranju prebivalcev ter pod-
pori kolesarjem. Obiskoval-
ci bodo lahko sami izvedli 
manjša popravila koles, vse 

leto najeli mesta za hrambo 
koles, dobili osnovno brez-
plačno pomoč za kolesa (pre-
verjanje tlaka v zračnicah, 
pregled stanja kolesa) in se 
vpisali v sistem KRsKOLE-
SOM. V centru bo uporab-
nikom na voljo informator 
oziroma kolesarski mojster. 
Obiskovalcem bodo na voljo 
sanitarije, namenjene tudi 
invalidnim osebam. 

Ključni del centra bo infor-
macijska točka za spodbuja-
nje uporabe trajnostnih nači-
nov vsakodnevnega potova-
nja. Ta bo namenjena vsem 
uporabnikom javnega pre-
voza, kolesarjem, pešcem, 
invalidom ter uporabnikom 
souporabe vozil. Na tej loka-
ciji sta že avtobusno postaja-
lišče javnega potniškega pro-
meta in izposoja mestnih ko-
les KRsKOLESOM. 

V Kranju gradijo center 
trajnostne mobilnosti
Ko bo zgrajen, bo to prvi center trajnostne 
mobilnosti na Gorenjskem.

Kranj – Dijak Gimnazije Kranj Tevž Lotrič je na petdeseti Med-
narodni fizikalni olimpijadi v Izraelu osvojil zlato medaljo in v 
absolutni konkurenci 360 dijakov iz 78 držav osvojil 17. mesto. 
Od evropskih tekmovalcev so pred njim višje uvrščeni le trije 
Rusi, so sporočili iz Društva matematikov, fizikov in astrono-
mov Slovenije. »To je neizpodbitno največji dosežek posame-
znika iz Slovenije v polstoletni zgodovini tega tekmovanja in 
šele tretja zlata medalja za Slovenijo.« Na olimpijadi sta se 
izkazala še dva gorenjska dijaka. Klemen Bogataj z Gimnazije 
Škofja Loka je osvojil bronasto medaljo, Alešu Globočniku z 
Gimnazije Kranj pa je do pohvale zmanjkala ena točka. Tevž 
Lotrič je takoj po nedeljski podelitvi priznanj odpotoval še na 
šestdeseto Mednarodno matematično olimpijado v Angliji.

Tevž Lotrič s fizikalne olimpijade z zlato medaljo

KRATKE NOVICE


