
AKTUALNO

Ne omejevanje,  
ampak urejanje
V Bohinju so zadovoljni z letošnjo 
turistično sezono, zavedajo se ne-
priljubljenosti nekaterih ukrepov, 
a tudi rezultati le teh kažejo, da je 
usmeritev prava. Razmišljajo tudi 
o ureditvi prometa na Pokljuko.
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AKTUALNO

Upokojenci lahko 
sprejmemo tudi  
nesimpatične ukrepe
Janez Sušnik, dosedanji podpred-
sednik Zveze društev upokojencev 
Slovenije (ZDUS), je junija prevzel 
mesto začasnega predsednika s 
polnimi pooblastili.
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RAZVEDRILO

Gorenjski Survivor
Tega zadnje čase v resničnostnih 
šovih nismo najbolj vajeni, ampak 
prihajajoči slovenski Survivor na 
Filipinih bo pred male ekrane pri-
koval številne Gorenjce, saj v njem 
od dvajset tekmujočih najdemo 
kar lepo 'domače' zastopstvo: štiri 
dekleta in enega fanta.

18

ZADNJA

Poskrbeli za  
sedemnajst mačk
Da je lahko nekontrolirano raz-
množevanje mačk velika težava, 
dobro ve Herman Banovšek. Šte-
vilo mačk na njegovi kmetiji se je 
povzpelo na več kot petnajst, zato 
se je po pomoč obrnil na Društvo 
za zaščito živali Kranj.

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo pretežno jasno.  
Zjutraj bo nastajala  
kratkotrajna megla.

11/27 °C
jutri: pretežno jasno
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69 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Škofic nadaljuje 
z zmagami
Za športnimi plezalci so v tej sezoni štiri tekme 
svetovnega pokala v težavnostnem plezanju 
in v moški konkurenci je bil kar trikrat najboljši 
Domen Škofic. Plezalec iz Vrbenj pri Radovljici je 
zmagal tudi v soboto v Imstu in se utrdil na vrhu 
seštevka svetovnega pokala.

Domen Škofic je v letošnji sezoni izjemen. / Foto: Gorazd Kavčič

49. stran

Aleš Senožetnik

Godič – Eko resort pod Veli-
ko planino je prejšnji teden 
odprl svoja vrata in po bese-
dah Barbare Bešter s pod-
jetja Palmieri, ki upravlja z 
luksuznim kampom v Go-
diču, že privablja prve goste. 
»Po približni oceni je zase-
denih 40 odstotkov kapaci-
tet. Večina gostov prihaja iz 
tujine, prišli so celo iz Zdru-
ženih arabskih emiratov. 
Nekaj pa je tudi Slovencev,« 
pravi Beštrova. Ker med oko-
liškimi prebivalci in tudi si-
cer vlada precej zanimanja 

za ogled naselja, so v podje-
tju pretekli konec tedna pri-
pravili dneve odprtih vrat.

Sedemnajstim hiškam, ki 
posnemajo arhitekturo bajt 
na Veliki planini, bodo pri-
hodnje leto dodali še deset 
objektov za tako imenova-
ni glamping. Ker v naselju 
pričakujejo precej družin, 
so poskrbeli za igrala, otro-
ke pa bodo zaposlovali z de-
lavnicami, povezanimi s pa-
stirskimi aktivnostmi na 
Veliki planini. Tako se bodo 
lahko preizkusili tudi v vlo-
gi pastirjev in izdelavi trni-
čev. Pozornost otrok bodo 

pritegnile race, srne, krave, 
pujsi, koze in osli, ki se pase-
jo v ogradah po naselju.

Kljub pozitivnemu od-
zivu prvih obiskovalcev pa 
nad lastnikom kampa Ma-
tjažem Zormanom oziroma 
njegovim podjetjem Palmi-
eri še vedno visi odločba 
gradbenega inšpektorata, 
da mora hišice odstraniti. 
»Pridobili smo vsa potrebna 
dovoljenja in soglasja, nato 
pa je bil med gradnjo spre-
jet nov občinski prostorski 
načrt, ki je spremenil na-
membnost zemljišč.« 

Prvi gostje že v hišicah Eko resorta
Eko resort pod Veliko planino, ki je svoja vrata odprl prejšnji teden, so že 
obiskali prvi gostje. Država bo morala odločiti, ali naknadno sprejeti občinski 
prostorski načrt lahko »povozi« predhodno izdano pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, pravi lastnik Matjaž Zorman.

Matjaž Zorman je odločen nadaljevati zgodbo Eko resorta, pa čeprav na tujem. 
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47. stran

Simon Šubic

Kamnik, Mojstrana – Minuli 
konec tedna so se na Gorenj-
skem zgodile kar tri tragič-
ne nesreče. V javnosti naj-
bolj odmeva tragičen dogo-
dek, ki se je v soboto zvečer 
zgodil na Malem gradu v Ka-
mniku, kjer je potekal skle-
pni koncert 13. poletnega fe-
stivala Kamfest. Z južnega 
grajskega obzidja je namreč 
okoli pol enajste zvečer v glo-
bino trideset metrov nesreč-
no padla 26-letna gorska ko-
lesarka, večkratna držav-
na prvakinja v spustu Zarja 
Černilogar iz Kranja. Tragič-
nega dogodka ni nihče opa-
zil, mrtvo Kranjčanko pa so 
pod obzidjem našli šele v 

nedeljo popoldne, ko so jo 
že nekaj ur iskali kot pogre-
šano. Policija vzrok za dogo-
dek še ugotavlja, pozorni pa 
so tudi na morebitne zna-
ke kaznivega dejanja. V vasi 
Podgorje v občini Kamnik 
je še iz neznanega razloga v 
nedeljo zgodaj zjutraj umrl 
25-letnik, ki je pred tem ne-
pojasnjeno besnel pri eni od 
stanovanjskih hiš. Policija je 
odredila obdukcijo in toksi-
kološke preiskave. V soboto 
popoldne pa se je med ple-
zanjem v navezi v plezalni 
smeri v Rjavini nad Mojstra-
no smrtno ponesrečil plani-
nec. Hudo poškodovanega 
soplezalca v navezi so odpe-
ljali v bolnišnico. Več lahko 
preberete na 12. strani. 

Črn konec tedna na Gorenjskem
V plezalni smeri v Rjavini se je smrtno ponesrečil plezalec, iz Kamnika pa so poročali o tragičnem 
padcu šestindvajsetletne gorske kolesarke Zarje Černilogar in nenavadni smrti petindvajsetletnika.

Uradnega pojasnila, zakaj je z obzidja Malega gradu v 
Kamniku padla 26-letna gorska kolesarka Zarja Černilogar, 
policija včeraj še ni podala. / Foto: Maja Bertoncelj 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ TORKAR iz Zgornjih Gorij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Matevž Pintar

V današnji anketi je sode-
lovalo 117 prebivalcev Šen-
čurja in okolice. Od pomladi 
naprej je pred domom kra-
janov v Šenčurju vsako tre-
tjo soboto v mesecu manj-
ša tržnica, na kateri se pred-
stavljajo domači ponudniki. 
Sodelujoče smo vprašali, ali 
tržnico kdaj obiščejo. Ureja-
jo se ceste, javne površine, 
kanalizacija, pokopališče, 

zanimalo nas je, kako za-
dovoljni so z infrastrukturo 
v občini. Veliko je kritičnih 
točk v prometu, ki bi jih bilo 
treba s pomočjo nove stra-
tegije odpraviti in uvesti pa-
meten, varen in učinkovit 
prometni sistem. Anketira-
ne smo vprašali, kaj menijo 
o prometni varnosti v kraju.

Šestnajst odstotkov sode-
lujočih vsak mesec obišče 
tržnico pred Domom kraja-
nov v Šenčurju, občasno jo 

obišče četrtina vprašanih, 
58 odstotkov tržnice nikoli 
ne obišče. 

Z infrastrukturo v obči-
ni je zelo zadovoljnih 70 od-
stotkov vprašanih, četrtina 
jih meni, da bi lahko storili 
več, nezadovoljnih je 6 od-
stotkov vprašanih.

Slaba tretjina meni, da je 
za prometno varnost dobro 
poskrbljeno, dve tretjini sta 
prepričani, da bi morali na 
tem področju storiti več, dva 

odstotka na vprašanje nista 
znala odgovoriti.

Vsem, ki ste si vzeli čas in 
odgovorili na naša vpraša-
nja, se lepo zahvaljujemo. 
V zahvalo smo vam ponu-
dili brezplačne izvode Go-
renjskega glasa. Če bi ga že-
leli naročiti, nas pokličite v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in do-
govorili se bomo o ugodnih 
naročniških pogojih.

Prometna varnost v Šenčurju

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ski turizem je v prvi polovi-
ci letošnjega leta zabeležil 
10-odstotno rast števila no-
čitev v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, pri tem pa je 
število nočitev tujih gostov 
poraslo za 14-odstotkov, za 
5 odstotkov pa se je podalj-
šala tudi doba bivanja, pred-
vsem tujih gostov. Po bese-
dah Klemna Langusa, di-
rektorja Turizma Bohinj, re-
zultati, ki so spodbudni za 
poletno sezono, kažejo, da 
je usmeritev Bohinja pravil-
na. »Z usmeritvijo v trajno-
stni turizem, predvsem traj-
nostni prevoz, smo postavi-
li odlične temelje za alterna-
tivno obiskovanje naravnih 
vrednot, potrebni pa bodo 
tudi še kakšni manj priljub-
ljeni ukrepi, če želimo spro-
stiti pritisk na naravo, ki se 
pojavlja predvsem v času 
največjih konic, to so konci 
tedna.« 

Za plovbo po jezeru 
prodali 988 dovolilnic

V Bohinju razmišljajo o 
ureditvi prometa na Poklju-
ko, omenjajo tudi možnost 
zaračunavanja dostopa, ki, 
kot poudarja Klemen Lan-
gus, ni namenjen omejeva-
nju, ampak urejanju prome-
ta na tem območju: »Kljub 
začetnemu nezadovoljstvu, 
ki pogosto spremlja takšne 

spremembe, se ukrepi dol-
goročno izkažejo za dobre 
in povečujejo zadovoljstvo 
obiskovalcev, saj v urejenih 
razmerah ne plačujejo kaz-
ni, ne jezijo se, ker ne naj-
dejo parkirišča, in podob-
no. Primeri tovrstnih pra-
ks iz drugih okolij kažejo, 
da je takšna pot pravilna.« 
Kljub nasprotovanju vesla-
čev in dela javnosti pa se je, 
kot kaže, obnesla tudi pro-
daja dovolilnic za plovbo po 
Bohinjskem jezeru in Savi 
Bohinjki, saj so jih po infor-
macijah Turizma Bohinj do 
konca julija prodali kar 988. 
Po informacijah medobčin-
skega redarstva in inšpekto-
rata Bled, Bohinj, Železniki 

je bilo ugotovljenih tudi več 
kršitev odloka o plovbnem 
režimu, v vseh postopkih pa 
je bilo kršiteljem izrečeno 
opozorilo. Ravno tako se je 
po Langusovih informacijah 
obnesla odločitev za umik 
košev in ureditev ekoloških 
otokov ob Bohinjskem jeze-
ru, saj ugotavljajo, da je od-
padkov ob jezeru celo manj 
kot prej, ko so bili na raz-
polago koši. »To kaže, da se 
tudi gostje zavedajo pomena 
varovanja tega okolja,« pra-
vi Langus in dodaja: »V pri-
hodnje bomo še veliko po-
zornosti posvetili prometni 
razbremenitvi s trajnostno 
mobilnostjo, ki se kaže kot 
pravilna odločitev. 

Kartica za enodnevne 
goste in domačine

Tako razmišljamo, da bi 
poleg kartice gost Bohinja, 
ki je namenjena večdnev-
nim gostom uvedli, tudi kar-
tico, s katero bi tudi eno-
dnevnim gostom omogoči-
li popolno mobilnost v Bo-
hinju brez avtomobila. Go-
stje bi lahko parkirali v Bo-
hinjski Bistrici ter se z jav-
nim prevozom odpravili 
do jezera. Do konca leta pa 
bomo vzpostavili tudi inte-
ligentni transportni sistem 
z mobilno aplikacijo, prek 
katere bodo obiskovalci lah-
ko vnaprej preverili vozne 
rede, zasedenost parkirišč 
in druge podatke, povezane 
z mobilnostjo.« Kot še do-
daja Langus, bodo v prihod-
nje z obliko kartice za doma-
čine poskušali javni prevoz 
čimbolj približati tudi do-
mačinom, predvsem v tis-
tih območjih, kjer je v pole-
tnem času manj avtobusnih 
linij, ter za starejše brez svo-
jih avtomobilov. Za priho-
dnost vidijo največjo prilož-
nost pri nadaljnjem spodbu-
janju kolesarskega turizma, 
ureditvi kolesarske poti Bled 
- Bohinj in pa rešitvi gordij-
skega vozla bohinjskih hote-
lov, kjer po ocenah Turizma 
Bohinj na leto izgubljajo od 
50 do 70 tisoč nočitev; nepo-
sredne in posredne gospo-
darske škode, ki pri tem na-
staja, pa ni mogoče oceniti.

Ne omejevanje, le urejanje
V Bohinju so zadovoljni z letošnjo turistično sezono, zavedajo se nepriljubljenosti nekaterih ukrepov, a 
tudi rezultati le teh kažejo, da je usmeritev prava. Razmišljajo tudi o ureditvi prometa na Pokljuko.

V Turizmu Bohinj razmišljajo tudi o ureditvi prometa na 
Pokljuko. /Foto: Gorazd Kavčič

Moški so z Marsa, ženske so z Venere

O razlikah med moškimi in ženskami, o vsakodnevnih težavah 
in nerazumevanju nasprotnega spola vas bo 2. septembra ob 
21. uri v Letnem gledališču Khislstein v Kranju na zabaven in 
hudomušen način podučil Denis Avdić, vsem dobro znan po 
svojem pronicljivem opažanju in zbadanju. S svojimi dolgo-
letnimi zakonskimi izkušnjami mu je pri ustvarjanju komedije 
Moški so z Marsa, ženske so z Venere pomagal igralec in 
režiser Gašper Tič.

V Letnem gledališču Khislstein bodo 9. septembra tradicio-
nalno nastopile dalmatinske klape, tokrat Klapa Šufit in Kav-
tropirci, 11. septembra se bo predstavil mladinski pevski zbor 
OŠ Orehek Kranj v muzikalu Svet je tvoj. Ob zaključku sezone 
pa bo 16. septembra nastopila skupina Siddharta, tokrat v 
akustični izvedbi.
Gorenjski glas bo v sodelovanju z Zavodom za turizem in 
kulturo Kranj izžrebal tri dobitnike, ki bodo prejeli vsak po dve 
vstopnici za predstavo Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 
V žrebu boste sodelovali, če boste svoje podatke poslali na 
dopisnici do ponedeljka, 29. avgusta 2016, na naslov: Gorenj-
ski glas, Bleiweisova 4, Kranj.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za zaposlo-
vanje je prejšnji teden obja-
vil javno povabilo, s katerim 
naj bi delodajalce finančno 
spodbudili k zaposlovanju 
brezposelnih, ki so stari od 
30 do 50 let in so v evidenco 
brezposelnih prijavljeni več 
kot šest in manj kot dvanajst 
mesecev. Povabilo bo odprto 
do porabe denarja oziroma 
najdlje do 10. oktobra letos.

Država bo za spodbude de-
lodajalcev skupno nameni-
la 2,5 milijona evrov. Vsak, 
ki bo za eno leto zaposlil 

brezposelnega za polni de-
lovni čas, praviloma za štiri-
deset ur na teden, bo upravi-
čen do subvencije v znesku 
pet tisoč evrov, skupno bi se 
tako lahko zaposlilo petsto 
brezposelnih. Delodajalec 
bo lahko zaposlil brezposel-
nega in invalida tudi za kraj-
ši delovni čas od polnega, 
vendar ne za manj kot dvaj-
set ur na teden, v tem prime-
ru pa bo upravičen do soraz-
mernega deleža subvencije. 
Delodajalec mora pred od-
dajo ponudbe na javno pova-
bilo objaviti na zavodu pros-
to delovno mesto. 

Spodbuda delodajalcem 
za zaposlitev brezposelnih

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 
pri dveh razpisih za naložbe na kmetijskih gospodarstvih, na-
menjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, 
varstva okolja in varnosti pri delu, zniževanju stroškov pridela-
ve in prilagajanju na podnebne spremembe, rok za oddajanje 
vlog podaljšalo za en mesec, s 7. septembra na 10. oktober. 
Za podaljšanje roka se je odločilo zaradi zahtevne priprave 
projektne dokumentacije in pridobivanja različnih dovoljenj.

Podaljšali rok za oddajo vlog 
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Pred nekaj leti so anonimni 
pisci grafitov v Škofji Loki 
opozarjali na izpuste iz 

tovarne Knauf Insulation, za-
radi katerih naj bi okoliški pre-
bivalci ne le težko dihali, pač 
pa tudi obolevali za usodnimi 
boleznimi. Mazaška mrzlica 
se je sicer polegla, ljudje pa so še 
vedno zaskrbljeni, kaj prihaja 
iz sedaj povišanega dimnika. 
Letos so skrb nad prekomerni-
mi izpusti nevarnih f luorovo-
dikov izrazili tudi formalno, 
na eni od sej občinskega sveta 
ob obravnavi poročila o kako-
vosti zraka v občini. Ta zlasti 
skrbi prebivalce vasi Trata in 
gosto naseljenih blokovskih na-
selij v industrijsko močno obre-
menjenem okolju, kvarni vplivi 
pa naj bi segli tudi v sosednje 
vasi. Uradni podatki agencije 
za okolje, ki z monitoringi bedi 
nad kakovostjo okolja, sicer 
vselej govorijo o vrednostih v 
okviru dopustnih, ljudje pa so 
še vedno v dvomih.

Trenutno nova okoljska 
zgodba razvnema Škofjo Loko 
in je v teh poletnih dneh pri-
vedla celo do izredne občinske 
seje. Ker so jo sklicali opozicij-
ski občinski svetniki in razen 
ene svetnice iz koalicije sami 
tudi udeležili, ni bila sklepčna 
in so se na njej lahko le nefor-
malno pogovarjali o problemu 
predelave nevarnih odpadkov. 
V industrijskem kompleksu 
nekdanje Gorenjske predilnice 
na Trati te predeluje podjetje 
Ekologija, ki je pred nekaj leti 
dobilo okoljsko dovoljenje za 

predelavo 6,5 tone odpadkov, 
sedaj pa zaprosilo za pove-
čanje proizvodnje na 92 ton 
dnevno. Postopek pridobitve 
okoljskega dovoljenja že pote-
ka, daje ga država, občina pa 
ni stranka v postopku, zato 
razen informacije na oglasni 
deski in kratke notice v časopi-
su občina o tem ni obveščala 
prebivalcev. Je pa alarm spro-
žil občinski svetnik iz Komu-
nalno-ekološke liste, češ da se 
čutijo dolžne in odgovorne, da 
o tem obvestijo javnost. Da za-
radi tega ni treba sklicevati iz-
redne seje in da bo to okoljsko 
točko uvrstil na dnevni red re-
dne septembrske seje, je najprej 
menil župan, potem pa je ob-
činska uprava vendarle prip-
ravila vse za sklic izredne seje, 
ki je, kot rečeno, zaradi pre-
majhne udeležbe niso uradno 
izpeljali. Županovo odlaganje 
pa so povezali z njegovim do-
mnevnim interesom, poveza-
nim z lastništvom Predilnice, 
ki je prodalo in deloma oddalo 
prostore Ekologiji, hčerinski 
firmi Saubermacherja, ki je 
tudi koncesionar za ravnanje 
odpadkov v občini. 

Zgodba se najbrž ne bo doce-
la razpletla niti septembra na 
redni seji, v tem se bo v prihod-
nje verjetno še veliko govorilo. 
Tako je tudi prav: o okoljskih 
temah se je treba pogovarja-
ti, pridobivati informacije in 
razblinjati dvome. Ljudje ima-
mo pravico vedeti, kakor ima-
mo po ustavi tudi pravico do 
življenja v zdravem okolju.

Pozorni do okolja

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Kakšen je trenutno polo-
žaj upokojencev v Sloveniji? 
Kako skušate urediti položaj 
tistih, ki živijo z najnižjimi 
pokojninskimi prejemki?

»Zakon o uravnoteže-
nju javnih financ je še pos-
labšal položaj upokojen-
cev, indeksiranje pokojnin 
gre navzdol. Poleg tega se 
sedaj za izračun pokojnin-
ske osnove jemlje 22-letno 
povprečje, v preteklosti se 
je zgolj desetletno. Kdor je 
v tem obdobju slabo zaslu-
žil in ima nizko povprečje 
plač, bo lahko celo za 40-le-
tno delo dobil pokojnino, 
nižjo od 500 evrov. V ZDUS 
se bomo zavzemali, da se 
indeks dvigne in za 40-le-
tno delo moramo doseči po-
kojninsko osnovo 76,82. S 
tem bi se približali vsaj pra-
gu revščine, ki v naši drža-
vi znaša 590 evrov. Danes 
namreč četrtina upokojen-
cev živi pod pragom revšči-
ne, kar je nedopustno, če je 
človek delal in v pokojnin-
sko blagajno vplačeval 40 
let. Tudi plače so padle in so 
za del prebivalstva tako niz-
ke, da težko preživijo druži-
ne. Sedaj ko se gospodarska 
rast krepi, bi se morale iz-
boljšati tudi plače, s čimer bi 
se posledično povečal priliv 
v pokojninsko in zdravstve-
no blagajno ter izboljšal iz-
račun pokojninske osnove.« 

Vztrajni ste tudi pri zahtevi 
za uskladitev pokojnin.

»Svet zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zava-
rovanje je predlagal izredno 
uskladitev pokojnin za 0,4 
odstotka, kar je bilo usklaje-
no s političnimi strankami, 
koalicijo in vlado, nato pa 
se je zaustavilo pri finanč-
nem ministrstvu. Sedaj ob-
ljubljajo, da naj bi se to zgo-
dilo v letošnjem septembru. 
Če do te skromne uskladi-
tve (gre za vsega 19,5 milijo-
na evrov) ne bo prišlo, smo v 
ZDUS odločeni, da sprejme-
mo tudi nesimpatične ukre-
pe. Tudi upokojenci se zna-
mo upreti. Doslej pokojnine 
niso bile usklajene od 2012 
do 2015, nato je bila odloči-
tev o 0,7-odstotni uskladi-
tvi sprejeta 2015 in uskladi-
tev preložena v leto 2016. V 
upravnem odboru ZDUS se 
bomo še odločili, kaj storiti 
v primeru, če prej omenjene 

uskladitve septembra ne bo. 
Kljub vsemu upamo, da bo 
do nje prišlo, saj jo podpira 
več strank, s katerimi sem 
bil v stiku.«

Kakšna bi bila vloga demo-
grafskega sklada, za katere-
ga se med drugim zavzema-
te v ZDUS? 

»Nismo le upokojenci po-
budniki tega sklada. Razmi-
šljamo pa tako, kot se je raz-
mišljajo ob lastninskem pre-
oblikovanju sredi devetdese-
tih let, da se je deset odstot-
kov takratnih certifikatov na-
menilo v Kapitalsko družbo 
(KAD) za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje. V pre-
teklosti je KAD razpolagal z 
veliko denarja, danes ima le 
še okoli 800 tisoč evrov ka-
pitala. Vseskozi je imela po-
litika roke nad skladom, mi 
pa se zavzemamo, da bi se 
z njim gospodarilo neod-
visno. V ta sklad bi vključi-
li vire, ki smo jih dobili z re-
ferendumom (33 odstotkov 
Zavarovalnice Triglav), del 
dohodkov od prodaje pre-
moženja in od naravnih vi-
rov (denimo porabe lesa, 
vode, elektrike, morda tro-
šarine), nato bi ta sklad gos-
podaril s kapitalom – kot de-
nimo v Nemčiji in tudi na 
Hrvaškem, kjer iz tega skla-
da celo kupujejo sloven-
ske firme. Iz demografske-
ga sklada bi lahko pokriva-
li redno in izredno usklaje-
vanje pokojnin, preostalo pa 
bi varčevali za kasneje, ko bo 
zaradi prihodnjih demograf-
skih gibanj potrebnega več 
denarja za pokojnine. Politi-
ka bi morala dati roke proč, s 
skladom pa bi upravljal skr-
ben neodvisni gospodar, ki 

bi imel tako v rokah zanes-
ljiv vir, ki bi bil poleg prve-
ga stebra namenjen krpanju 
vrzeli v pokojninskem siste-
mu.«

 
Katere so še prednostne na-
loge ZDUS?

»Več kot desetletje je staro 
tudi prizadevanje za spreje-
tje zakona o dolgotrajni os-
krbi, ki naj bi poskrbel, da 
bi ljudje dostojno preživlja-
li pozno starost. Tudi sicer je 
za upokojence pomemben 
zdravstveni vidik. Zavzema-
mo se za javno zdravstvo, ne 
nasprotujemo pa zasebne-
mu, le da morata biti siste-
ma ločena. Pokojnine, zdra-
vstvo, sociala, dolgotrajna 
oskrba, demografski sklad 
... to so naše osrednje točke, 
kjer se ZDUS kot organiza-
cija civilne družbe vključu-
je kot partner v zakonodajne 
procese. Mi se redno oglaša-
mo vselej, ko so zakoni v jav-
ni razpravi, povezujemo se 
s strankami in skušamo kaj 
doseči za upokojence. Pri 
tem je pomembno tudi, da 
naša organizacija ostaja po-
litično nevtralna. V svoji sre-
di imamo namreč ljudi vseh 
prepričanj, zastopamo vse 
strukture ljudi in zato naj 
bo naše delovanje sredin-
sko, povezujemo pa se z vse-
mi strankami, kar naj bi oh-
ranili tudi v prihodnje. Naj 
pa poudarim, da me kot Go-
renjca skrbijo problemi na 
Gorenjskem, kjer imamo 
velik gospodarski, zlasti tu-
ristični potencial, od katere-
ga bi lahko več iztržili in pri-
pomogli h krepitvi bruto do-
mačega proizvoda. Nikakor 
pa ne pridemo do boljše in-
frastrukture, ki bi omogočila 

razvoj. Temu je krivo tudi 
dejstvo, da gorenjski poslan-
ci, ki bi bili lahko povezani 
v klub poslancev, ne najdejo 
skupnega jezika v korist lju-
di, ki so jih izvolili. Zavedati 
se je treba, da brez krepitve 
gospodarstva ne bomo prišli 
do večjih plač in posledično 
boljših pokojnin.«

Osmega septembra bo v or-
ganizaciji Pokrajinske zve-
ze društev upokojencev Go-
renjske srečanje gorenjskih 
upokojencev. Kako kot član 
organov te zveze vidite njene 
presežke? Gorenjska menda 
prednjači v uspešnem pro-
jektu Starejši za starejše?

»Ko je vodenje ZDUS 
prevzela sedanja ekipa, v ka-
teri sem bil podpredsednik, 
smo šli v dve smeri: ena je 
spodbujanje upokojencev, 
naj gojijo športne, kultur-
ne, izletniške in druge dru-
žabne dejavnosti, kar je na-
menjeno zlasti zdravim, ak-
tivnim upokojencem. Drugi 
del je humanitarni, kjer ima 
posebno mesto naš projekt 
Starejši za starejše, kamor je 
vključenih je okoli tristo dru-
štev pa še precej jih čaka, da 
bi se vključili, če bomo us-
pešni na skorajšnjem raz-
pisu za prihodnje desetle-
tno obdobje. V projektu so 
po pokrajinah izvolili svo-
je koordinatorje in vzposta-
vili mrežo prostovoljcev. Na 
Gorenjskem je projekt iz-
redno dobro voden in nare-
jena mreža zaupanja vred-
nih ljudi, tako da je Gorenj-
ska lahko vzornica za to de-
javnost. Poleg tega projekta 
je na Gorenjskem tudi zelo 
dobro sodelovanje na špor-
tnem področju (14 različnih 
športov), kjer se veliko dru-
žijo in tekmujejo med se-
boj. Podobno velja za kultu-
ro, ročna dela, tehnično kul-
turo, nastajajo pa še nove 
pobude in Gorenjska je tudi 
v zelo dobrem stanju pri 
usklajevanju tega. Stvari so 
dobro vodene, homogene, z 
dobro voljo se veliko naredi. 
To velja tudi za srečanje go-
renjskih upokojencev, ki bo 
letos v Lescah, kamor vsako 
leto povabijo tudi župane.«

Začasni predsednik ZDUS 
boste do decembrskih voli-
tev. Boste potem morda kan-
didirali za predsednika?

»Ne bom. Če bo treba, pa 
tudi.« 

Upokojenci lahko sprejmemo 
tudi nesimpatične ukrepe
Janez Sušnik, dosedanji podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), je junija prevzel 
mesto začasnega predsednika s polnimi pooblastili. Predsednik Anton Donko je namreč zaradi bolezni 
odstopil, Sušnik pa bo na tem mestu do volitev v organe upokojenske zveze decembra. Z začasnim 
predsednikom smo se pogovarjali o ključnih nalogah ZDUS.

Janez Sušnik
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Javorniški Rovt – Matema-
tično raziskovalno srečanje 
ali krajše Mars je raziskoval-
ni tabor s področja matema-
tike za srednješolce. V Dru-
štvu matematikov, fizikov in 
astronomov Slovenije so ga 
prvič pripravili pred deseti-
mi leti, namenjen pa je dija-
kom, ki jih veseli raziskova-
nje in si želijo pri matemati-
ki izvedeti tudi kaj več, je po-
jasnila vodja tabora oziroma 
»kapitanka« marsovske od-
prave Jana Vidrih. En teden 
počitnic so tako dijaki lah-
ko aktivno preživeli v družbi 
sovrstnikov iz vse Slovenije 
in skupaj trli zanimive ma-
tematične orehe.

Posadko letošnjega Mar-
sa je skupaj z dijaki predsta-
vljala ekipa študentov mate-
matike in fizike z idejnim 
vodjo Boštjanom Kuzma-
nom in vodjo strokovnega 
programa Davidom Gajser-
jem, ki so poudarili, da z ve-
likim veseljem odkrivajo ču-
dovit svet matematike in vra-
ta vanj odpirajo mlajšim ge-
neracijam. Kot je poudarila 
Jana Vidrih, tabor ni zasno-
van na reševanju tekmoval-
nih problemov, ampak se 
ukvarjajo s projekti, ki jih ob 
večerih popestrijo s preda-
vanji matematikov z različ-
nih fakultet in raziskovalnih 
ustanov. Dijakom so na po-
ljuden način predstavili vlo-
go matematike v sodobnem 
svetu. V marsovskih delav-
nicah so se seznanili tudi z 
različnimi matematičnimi 
zanimivostmi in nekateri-
mi računalniškimi orodji 
za matematiko. Spoznali so 

osnove programiranja, dina-
mično geometrijo s progra-
mom GeoGebra, grafična 
in algebrska orodja ter ma-
tematični urejevalnik bese-
dil Latex. 

V okviru projektov so se 
dijaki ob pomoči mentor-
jev preizkusili v raziskova-
nju matematičnih tem v 
manjših skupinah, v kate-
rih so bili po dva do trije di-
jaki. Teme projektov vsako 
leto prilagodijo interesom 
in predznanju udeležen-
cev. Letos so tako med dru-
gim ugotavljali kriterije za 
rešljivost Rubikove kocke, 
s pomočjo verjetnosti reše-
vali problem gladiatorjev s 
prenosom moči in reševali 
Apolonijev problem, pri ka-
terem so bile podane tri kro-
žnice, želeli pa so konstrui-
rati še eno, ki bi se dotikala 
vseh treh hkrati. Poglobili so 
se v kitajski izrek o ostankih 

in Fermatov zadnji izrek, ki 
je kar tri stoletja in pol veljal 
za najtežji matematični pro-
blem, dokler ga ni leta 1995 
dokazal Andrew Wiles. 

Zanimivega problema so 
se lotile tudi Katja Kozlevčar 
s Srednje vzgojiteljske šole 
in gimnazije Ljubljana, Tina 
Šafarič z Gimnazije Velenje 
in Katharina Pavlin z Gim-
nazije Kranj. »Kot radove-
dne marsovke smo se ukvar-
jale predvsem z vprašanji, 
kateri kaleidocikli so sploh 
možni za izdelavo in kateri 
niso skladni z zakoni mate-
matike ter zakaj,« so pojasni-
le. Kaleidocikli so telesa iz 
tetraedrov, in če so želele, da 
se v sredini zaprejo, jih mora 
biti vsaj šest, njihovo število 
pa mora biti vedno sodo, je 
razložila Tina Šafarič, ki je 
bila navdušena, da je sode-
lovala pri tem projektu, ki 
je bil povezan z geometrijo. 

»Imam namreč zelo dobro 
prostorsko predstavo, zato 
mi to 'leži'.« Katharini Pa-
vlin so matematični tabori 
tako všeč, da se ga je letos 
udeležila že tretjič. »Vsako 
leto namreč pripravijo kaj 
novega,« je poudarila pri-
hodnja študentka kemije. 
Bor Grošelj Simić z Gimna-
zije Vič in Marko Čmrlec z 
Gimnazije Bežigrad pa sta 
se ukvarjala s Hipohamilto-
novimi grafi, pri čemer sta 
reševala problem sedežne-
ga reda za okroglo mizo na 
srečanju članov kluba mar-
sovcev, pri katerem bi bila 
soseda za mizo vedno prija-
telja. »To žal ni bilo mogo-
če. Bi pa bilo mogoče, če bi 
manjkal katerikoli od mar-
sovcev,« je pojasnil Marko 
Čmrlec. Rezultate razisko-
vanja so dijaki predstavili 
na sobotnem zaključku ta-
bora – pristanku.

Čudoviti svet matematike
V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Trilobit v Javorniškem Rovtu so pretekli teden pripravili 
matematični tabor za srednješolce Mars. Letos se ga je udeležilo triindvajset srednješolcev iz vse 
Slovenije, od tega sedemnajst deklet in šest fantov.

Katja Kozlevčar, Tina Šafarič in Katharina Pavlin so se lotile problema kaleidociklov. 

Mateja Rant

Gorje – V občinsko cesto 
skozi Laze se je po besedah 
župana Petra Torkarja v pre-
teklosti malo vlagalo, zato 
je že zelo načeta. V prihod-
njih štirih letih jo namerava-
jo temeljito obnoviti, pri če-
mer so za prvi sklop obnove 
že izbrali izvajalca, to je Go-
renjsko gradbeno družbo. 
Pretekli petek je župan z di-
rektorjem omenjene druž-
be, Brankom Žiberno, pod-
pisal pogodbo za izvedbo 
projekta urejanja infrastruk-
ture v Lazah.

Naložba bo vredna 65 ti-
soč evrov, investicijska oce-
na pa je znašala več kot sto ti-
soč evrov, je razložil župan, 
ki se že veseli, da bodo pre-
ostanek sredstev lahko vloži-
li v nadaljnje urejanje infra-
strukture v tej vasi. Čeprav 
bodo obnavljali relativno 

kratek odsek občinske ces-
te, pa bo poseg izredno zah-
teven, je pojasnil. Poleg raz-
širitve ceste za en meter na 
sedanji ožini pri vstopu v 
vas bo treba na obeh stra-
neh ceste zgraditi podporne 
zidove, poskrbeli bodo tudi 
za ustrezno odvajanje me-
teorne vode, saj je na tem 
delu ogromno zaledne vode. 
Obenem bodo poskrbeli za 
javno razsvetljavo in obnovi-
li vodovod na tem delu. Prvi 
sklop obnove zato v celot-
ni investiciji tudi finančno 
predstavlja največji delež. 
»Ob tem bi se zahvalil vsem 

lastnikom zemljišč, v kate-
rih lastnino bomo pri grad-
nji posegali, saj so z dobro 
voljo pristopili k prodaji ze-
mljišč,« je poudaril župan in 
dodal, da je njihova želja, da 
bi to gradbišče zaprli oziro-
ma cesto asfaltirali še pred 
zimsko sezono.

Pred zimo nova cesta
V Lazah bodo v teh dneh začeli urejati celotno 
infrastrukturo na petstometrskem odseku ceste.

Župan Gorij Peter Torkar je z direktorjem Gorenjske 
gradbene družbe, Brankom Žiberno, pretekli petek podpisal 
pogodbo za izvedbo projekta urejanja infrastrukture v 
Lazah. / Foto: Tina Dokl

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Marjana Ahačič

Bled – Kot je pojasnil Matjaž 
Završnik, direktor Zavoda 
za kulturo Bled, ki upravlja z 
Blejskim gradom, so propa-
dajoči objekt grajske prista-
ve kupili prav z namenom, 
da zagotovijo, da v neposred-
no bližino gradu ne bi bile 
umeščene dejavnosti, ki se 
ne skladajo s kulturnimi vse-
binami širšega grajskega ob-
močja. Zato, pravi, je bil ve-
sel odziva ljubljanske družbe 
Artarhiv Igorja Laha, ki ima 
bogato zbirko umetniških 

del in načrte ter kapital, da 
na tem mestu vzpostavi sre-
dnjeevropski muzej sodob-
ne umetnosti. Podelitev stav-
bne pravice Artarhivu je prej-
šnji že potrdil tudi svet zavo-
da. Završnik je prepričan, da 
bo muzej občutno dvignil 
nivo ponudbe Bleda, po dru-
gi strani pa naj bi v celotnem 
grajskem kompleksu, kjer bo 
ob muzeju tudi osrednja in-
formacijska sprejemna pi-
sarna, vzpostavljenih od 10 
do 15 novih delovnih mest. 

Projekt grajske pristave 
je ocenjen na šest milijonov 

evrov, končan pa naj bi bil do 
poletja 2019. Dodatne tri mili-
jone evrov pa naj bi bil vreden 
še načrtovani projekt gradnje 
dvigala na grad, ki naj bi bilo, 
tako kot muzej, prav tako po 
urejeno že v treh letih. 

Na Bledu so prepričani, 
da se bo po ureditvi komple-
ksa še povečalo število obi-
skovalcev – že letos jih pri-
čakujejo okoli štiristo tisoč 
– zaradi česar razmišljajo 
tudi o tem, kako bodo uredi-
li dostopne poti in parkirišča. 
Zato občina začenja s postop-
kom dopolnitve občinskega 

prostorskega načrta, v kate-
rem se v povezavi s projek-
tom severne obvoznice ure-
ja cestna infrastruktura pod 
gradom s poudarkom na no-
vem velikem parkirišču pri 
športnem parku. Celotna 
ureditev prometa in prostora 
naj bi stala še dodatnih od 1,5 
do 2 milijona evrov, kar po-
meni, da vse načrtovane in-
vesticije skupaj presegajo de-
set milijonov evrov. Ob tem 
je Završnik poudaril, da so 
zasnovo projekta že predsta-
vili ministrstvu za kulturo, ki 
je podprlo njihove namere. 

Dvigalo in muzej že v treh letih
V objektu nekdanje pristave pod Blejskim gradom, ki ga je Zavod za kulturo Bled v začetku leta kupil 
od Deželne banke Slovenije, naj bi že v nekaj letih uredili muzej srednjeevropske umetnosti. Za muzej, 
dvigalo na grad in prometno ureditev več kot deset milijonov evrov.

Mojstrana – Na Dovjem in v Mojstrani se v četrtek začenja-
jo Aljaževi dnevi. Že v četrtek zvečer bo tako v Slovenskem 
planinskem muzeju na ogled dokumentarni film o Jakobu 
Aljažu, v petek pa bo v kulturnem domu na Dovjem tudi ura-
dna otvoritev 24. Aljaževih dni. Ob tej priložnosti bo domača 
gledališka skupina uprizorila predstavo Dom na Kredarici, gle-
dališko predstavo Marsela Gomboca, ki so jo igralci Dovškega 
odra pod vodstvom Leone Gomboc krstno uprizorili januarja 
1996. Na pobudo Turističnega društva Dovje - Mojstrana sta 
se po dvajsetih letih spet lotila dela in s prenovljeno, a v prete-
žni meri izkušeno zasedbo obudila predstavo, ki je že ob pred 
dvema desetletja navdušila obiskovalce v Dolini. Pohodniki se 
bodo v soboto zjutraj odpravili na tradicionalni Gustlnov pohod 
na Dovško Babo, popoldan od 17. ure dalje pa bo živahno na 
mojstranskem smučišču, kjer bodo gasilci z Dovjega in Moj-
strane ter gorski reševalci prikazali staro in sodobno reševanje, 
organizatorji pa so poskrbeli tudi za bogat razvedrilni program. 
Zvečer, ob 21. uri, pripravljajo še prvi Aljažev nočni tek na vrh 
smučišča Mojstrana. V nedeljo se prizorišče dogajanja spet 
seli v Slovenski planinski muzej, kjer bo že ob 10. uri koncert 
klasične glasbe za violončelo in klavir v izvedbi Sebastiana Ber-
tonclja in Maje Klinar, igrano vodenje stalne razstave Vzpon na 
Goro, predstavitev poti na vrh Triglava s pomočjo 3D VR-očal 
in delavnica sajenja planik. Letošnji Aljaževi dnevi se bodo 
zaključili s koncertom skupine Vox Carniola ob 15.30 in sveto 
mašo ob 16. uri v kapeli sv. Cirila in Metoda v Vratih oziroma 
v cerkvi sv. Mihaela na Dovjem, če bo vreme slabo. 

Aljaževi dnevi v duhu kulture, športa in zabave
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Svet Vrtca Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 3 a
Jesenice

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpol-
njevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnem besedilu: ZOFVI)

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 21. 12. 2016.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni de-
lovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas manda-
ta bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem 
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkuš-
njah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in  
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Vrtca Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3 a, 4270 Jese-
nice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življe-
njepis.

Kadidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v za-
konitem roku.

Cesta Cirila Tavčarja 3a, 4270 Jesenice • vrtecjesenice.si • tel: 04 583 67 40

Suzana P. Kovačič

Kranj – Društvo Humana, 
združenje svojcev pri skrbi 
za mentalno zdravje iz Kra-
nja, v avli Gorenjskega gla-
sa razstavlja grafična dela 
slikarja, kiparja in velike-
ga dobrotnika Petra Jova-
noviča. Razstava ima dobro-
delen namen, saj namera-
va društvo v zahvalo za pro-
stovoljno ponujeno dona-
cijo, namenjeno delovanju 
društva, vsa razstavljena gra-
fična dela – posamično, del-
no ali v celoti, podariti dona-
torju oziroma donatorjem.

Peter Jovanovič živi in 
ustvarja v Dolenji Žetini v 
Poljanski dolini. Iz lipovih, 
hrastovih in češnjevih debel 
izpod Blegoša že več desetle-
tij dolbe podobe iz življenja. 
Oživlja ljudi iz njegove vasi, 

motive iz ljudskega izročila 
in literarne junake, slednji 
so večinoma upodobljeni 

tudi na aktualni razstavi (Ju-
nak Toneta Pavčka, Hrepe-
nenje Josipa Murna, Majska 

romanca Kajetana Koviča, 
Mojškra Mara Alojza Grad-
nika ...). 

Predsednica kranjske Hu-
mane Tatjana Gričar je po-
udarila, da bodo vse dona-
cije namenili za delovanje 
društva, ki so ga ustanovi-
li leta 2000 na pobudo svoj-
cev uporabnikov psihiatrič-
nih uslug in na pobudo ne-
katerih psihiatrov, ki so že 
dlje opozarjali na to, da je za 
učinkovito zdravljenje pot-
rebno sodelovanje celotne 
družine. Gre celo za prvo or-
ganizacijo svojcev psihiatrič-
nih bolnikov pri nas in izha-
ja iz njihovega težkega polo-
žaja oziroma problematike, s 
katero se srečujejo vsak dan. 
Društvo deluje v javnem in-
teresu in nudi brezplačno po-
moč in podporo, razvija pre-
ventivne programe, z osve-
ščanjem pomembno prispe-
va k destigmatizaciji dušev-
nih bolezni, organizira stro-
kovna izobraževanja ... in se 
aktivno vključuje v lokalno 
okolje in širše slovensko.

Razstava bo na ogled do 
20. septembra, od ponedelj-
ka do petka med 7. in 15. uro 
in ob sredah do 16. ure.

Slike za dober namen
Slikar Peter Jovanovič je kranjskemu društvu Humana podaril devetnajst 
grafičnih del, ki jih društvo razstavlja v avli Gorenjskega glasa. Razstava ima 
dobrodelen namen. 

Razstavo grafičnih del Petra Jovanoviča sta včeraj postavili 
predsednica kranjske Humane Tatjana Gričar (levo) in 
prostovoljka, tudi članica upravnega odbora društva Petra 
Dremelj. / Foto: Tina Dokl 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Zares lepo število po-
hodnikov se je v soboto ude-
ležilo prireditve, 14. EU ple-
sa brez meja na starem pre-
lazu Ljubelj, ki sta ga pripra-
vili Občina Tržič in Mestna 
občina Borovlje. Začeli so z 
dvojezičnim bogoslužjem, 
ki sta ga vodila diakon celov-
ške škofije Herman Kelich 
in župnik v Lomu pod Stor-
žičem Silvo Novak. Že dia-
kon je poudaril, da jubilejna 
prireditev poteka na zgodo-
vinsko pomembnem kraju, 
da je še posebno pri starej-
ših živ spomin, kako je vča-
sih težavno premostiti mejo, 
ki smo jo naredili ljudje. 
Zato danes praznujmo, kot 
je poudaril diakon in v na-
daljevanju tudi boroveljski 
župan Ingo Appé, ker nam 
je uspelo dvigniti meje, ker 
je to, kot je dodal Appé, pri-
jateljsko srečanje dveh de-
žel, ki predstavlja pravi duh 
Evropske unije: »Probleme, 
s katerimi se danes sooča-
mo, lahko rešimo samo kot 
ena Evropska unija z mno-
gimi suverenimi deželami.« 
Evropsko unijo je označil 
kot največji mirovni projekt 
sodobnega časa, da pa jemlje 
tudi strah ljudi pred priselje-
vanjem migrantov zelo res-
no. Poudaril je, da kdor pot-
rebuje zaščito in pomoč, ju 

bo dobil, vendar je varnostni 
vidik na prvem mestu, zato 
morajo pravila in red upo-
števati tudi tisti, ki pridejo. 

Prireditev na prelazu Lju-
belj je pomembna točka po-
vezovanja in druženja, je po-
delil tržiški župan Borut Sa-
jovic. »Evropa je in ostaja-
mo ljudje,« je poudaril in 
dodal, da se lahko le skupaj 
in složni in ne z odcepitvi-
jo, kot so se na referendumu 
odločili Angleži, učinkovi-
to spopadamo z aktualnimi 
vsebinami, kot sta migrant-
ska kriza in konkurenčnost 

v gospodarstvu. Pravzaprav 
je bila beseda povezovanje 
v soboto na Ljubelju najpo-
gosteje izrečena, v pozdrav-
nem nagovoru jo je upora-
bil tudi koroški deželni gla-
var Peter Kaiser in, ker so bili 
na Ljubelju tako predstavni-
ki cerkvene kot posvetne ob-
lasti, z nasmeškom dodal, da 
gre tudi za lep primer sode-
lovanja nadzemeljskega in 
stvarnosti. 

Z minuto molka so se 
udeleženci poklonili pre-
minulemu Dušanu Ko-
renu, prvemu lastniku 

obnovljene koče na Ljube-
lju, bil je tudi med pobu-
dniki EU plesa na Ljube-
lju. Njegovi ideji skupaj z 
boroveljskim in tržiškim 
županom sledi sedanji la-
stnik koče dr. Silvo Mirko 
Tischler, odvetnik, tolmač 
iz Celovca. Uradni del je s 
pesmijo v dveh jezikih, slo-
venskem in nemškem, obo-
gatil Komorni zbor Borovlje 
pod vodstvom Romana Ver-
dela. V družabnem delu pa 
je za dobro vzdušje in tudi 
za ples poskrbel ansambel 
Rosental Express.

Le povezani bomo zmogli
Na starem prelazu Ljubelj sta se srečali dve dobri sosedi, Tržič in Borovlje, Slovenija in Avstrija, na 
tradicionalni prireditvi EU ples brez meja. Tudi s to skupno prireditvijo lahko pozitivno prispevamo k 
skupni Evropi, pa je bilo sporočilo, ki so ga ponesli številni udeleženci. 

Od leve župana občin Sele in Borovlje, Heribert Kulmesch in Ingo Appé, koroški deželni 
glavar Peter Kaiser in župan Tržiča Borut Sajovic 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Pri tržiški občini so 
začeli z urejanjem zelo zah-
tevnega odseka ceste od Po-
tarij do križišča pri kmetiji 
Tič, cesta je zaprta med 7. in 
17. uro vse do 2. novembra, 
obvoza ni. Prav tako poteka-
jo dela na do sedaj še ma-
kadamskem odseku ceste 
med Kovorjem in občinsko 
mejo z občino Radovljica pri 
vasi Brdo. Zaradi obnove je 
cesta zaprta med 7. in 17. 
uro vse do 30. septembra, 

obvoza ni. Župan Borut Sa-
jovic je povedal, da je uredi-
tev obeh pomembna zara-
di kvalitetnejšega življenja 
domačinov, boljšega gospo-
darjenja z gozdovi, kolesar-
sko-turističnih potencialov, 
predvsem pa zaradi večje 
varnosti in bistveno manj-
ših stroškov vzdrževanja. 
Vrednost investicije v Po-
tarjah znaša dobrih 193 ti-
soč evrov, v Kovorju pa ne-
kaj več kot 118 tisoč evrov, 
obe bodo financirali iz ob-
činskega proračuna.

Obnavljajo cesti v Potarjih 
in na Brdu

Suzana P. Kovačič

Tržič – Poseben projekt za 
spodbujanje bralne kulture 
so to poletje v Knjižnici dr. 
Toneta Pretnarja poimeno-
vali s Sladko poletno branje 
ali vsa družina bere. »Z njim 
spodbujamo obisk knjižni-
ce in branje, in ker zgledi 
vlečejo, pravzaprav vzgaja-
mo le s svojim zgledom, v 
njej aktivno sodelujejo otro-
ci in njihovi starši, skrbni-
ki. Med počitnicami druži-
na petkrat obišče knjižni-
co, otrok prebere tri knjige, 

starša ali skrbnika vsak po 
eno knjigo – po lastni izbi-
ri. Če je otrok v družini več, 
lahko starša isto prebrano 
knjigo uveljavljata pri več 
otrocih. Že samo branje je 
nagrada, saj prinese toliko 
veselja ob odkrivanju novih 
in drugačnih svetov. Ker po-
letje še dodatno sladka sla-
doled, bo nagrada za otro-
ke, ki bodo zaključili pro-
jekt Sladko poletno branje, 
sladoled, za starše pa pisa-
lo,« je povzela direktorica 
tržiške knjižnice Marinka 
Kenk - Tomazin. 

Sladko poletno branje
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Varstveno-delov-
ni center (VDC) Kranj izva-
ja socialnovarstveno stori-
tev vodenja, varstva in zapo-
slitve pod posebnimi pogo-
ji, storitev institucionalnega 
varstva in diferenciran pro-
gram Zimzelen za starej-
še uporabnike. V petih eno-
tah je 150 uporabnikov, odra-
slih ljudi s posebnimi potre-
bami, in sicer v Kranju, Trži-
ču, Škofji Loki (kjer je tudi bi-
valna enota) in Šenčurju. Sle-
dnjo so odprli leta 2010, da-
nes pa jo obiskuje 23 uporab-
nikov, za katere skrbi sedem 
zaposlenih in javni delavec. 

Posebnost enote v Šen-
čurju je dejstvo, da deluje 
v poslovnem okolju, v po-
slovni stavbi skupine Rži-
šnik Perc. »To je za naše 
uporabnike prednost, saj so 
se morali prilagoditi okolju 
in upoštevati njegove nor-
me in pravila. Tudi v hiši 
so jih lepo sprejeli, podjetja 
v njej pa za svoja poslovna 
darila pogosto izbirajo iz-
delke iz našega programa, 
tudi stene poslovnih pro-
storov krasijo naši izdelki,« 

je povedala direktorica cen-
tra Mirjana Česen. Kot po-
manjkljivost pa omenja po-
manjkanje zunanjih povr-
šin, zaradi česar gredo po-
gosteje na pohode, izlete ali 
v goste k vrstnikom v kate-
ro od drugih enot, denimo 
v park pri VDC v Kranju 
ali v telovadnico v škofjelo-
ški enoti. Navzočnost ljudi 
s posebnimi potrebami pa 
zagotovo bogati tudi okolje, 
v katerega so vključeni. 

V Šenčurju poteka dnev-
no varstvo in usposabljanje, 
uporabniki se ukvarjajo z iz-
delovanjem predmetov iz 
lastnega programa ali pa op-
ravljajo enostavnejša dela za 
kooperante. »Zagotoviti jim 
želimo čim pestrejše delo. 
V glavnem smo usmerjeni 
v lastne izdelke, saj se upo-
rabniki z njimi lažje identi-
ficirajo, poleg tega pa je tež-
ko pridobiti enostavna ko-
operantska dela. Imeli smo 

tudi poskus vključitve v dru-
ge delovne procese. V enem 
primeru nismo bili uspešni, 
saj so bila pričakovanja do 
naših uporabnikov preveli-
ka. Nekatere možnosti pa so 
še odprte in oziramo se še po 
novih. Želeli bi jih vključiti 
tako, da bi imeli v teh oko-
ljih ustrezno podporo in da 
ne bi bili prepuščeni samim 
sebi,« pojasnjuje Česnova. 

Dobra novica, povezana z 
VDC Kranj, je tudi možnost 

za širitev, ki bo omogočila 
sprejem čakajočih prihod-
njih uporabnikov. Letos jim 
je ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki financira nji-
hovo dejavnost, dalo soglas-
je za sprejem 15 uporabni-
kov. Računajo, da bodo že 
septembra z novimi spre-
jemi napolnili svoje enote: 
najboljše možnosti so prav 
v enoti v Šenčurju, kjer so 
dobre prostorske možnos-
ti. Listo čakajočih bodo tako 
lahko nekoliko razbremeni-
li, še vedno pa jih je na ča-
kanju preveč. Med 40 pro-
silci v čakalni vrsti bodo šli 
po vrsti, upoštevajoč tudi so-
cialne okoliščine. V prihod-
nje pa bodo morali zagristi 
v investicijo in ustanoviti še 
kakšno enoto, Mirjana Če-
sen meni, da bi jo najbolj 
potrebovali na območju Po-
ljanske doline, kjer so upo-
rabniki najbolj oddaljeni od 
enot. Čakalna vrsta pa je tudi 

za škofjeloško bivalno eno-
to, kjer je trenutna zmoglji-
vost 24 stanovalcev. 

Kot v drugih enotah je tudi 
v šenčurski čutiti dobro raz-
položenje. Uporabniki so 
zbrani pri delu, vmes si pri-
voščijo počitek, obišče jih fi-
zioterapevtka, skupaj popi-
jejo kavo, razveselijo pa se 
tudi našega obiska. Jana, sta-
novalka bivalne enote v Ško-
fji Loki, ki je prej tam tudi de-
lala, se sedaj na delo vozi v 
Šenčur. Zelo je zadovoljna, 
pokaže nam tudi lično vo-
ščilnico, ki jo je pravkar do-
končala. Včasih je pisala tudi 
pesmi. Aleš pa se ukvarja z 
veščino, ki se nam pri moš-
kih zdi malce nenavadna, s 
klekljanjem. »Trenutno iz-
delujem ptička, sicer pa je 
nekaj mojih motivov tudi na 
voščilnicah. Klekljam ob po-
moči mentorice Majde. Ni 
naporno, potrebne pa je ve-
liko potrpežljivosti,« pove o 
svojem ročnem delu. 

Okolje jih je lepo sprejelo
Najmlajša enota Varstveno-delovnega centra Kranj v Šenčurju deluje šesto leto. Letos so se razveselili 
soglasja ministrstva za delo za širitev, kar pomeni, da bodo lahko sprejeli nove prosilce. In ravno enota 
v Šenčurju ima največ kapacitet za nove sprejeme.

Uporabniki šenčurske enote VDC Kranj z zaposlenimi in direktorico / Foto: Tina Dokl

Najbolj so usmerjeni v izdelovanje lastnih izdelkov./Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Davča – »Presrečni smo, da 
je 32. Dan teric kljub dež-
ju privabil toliko obiskoval-
cev,« je bil v nedeljo popol-
dne ob pogledu na poln šo-
tor zadovoljen predsednik 
Turističnega društva Dav-
ča Lojze Jelenc. Nič drugače 
ni bilo v soboto, v obeh dneh 
pa je prireditev, ki poteka Pr' 
Vrhovc, po ocenah organiza-
torjev obiskalo kar od 2500 
do 3000 ljudi. »Mislim, da v 
Davčo tako radi pridejo, ker 
smo na dobri lokaciji, ker 
smo zelo dobri organizator-
ji, ker se trudimo vsako leto 
prikazati nekaj novega in 
ker ponujamo domačo kuli-
nariko,« je razmišljal Jelenc 
in poudaril, da je pri izved-
bi prireditve vsak dan sode-
lovalo vsaj sedemdeset do-
mačinov.

V soboto so si lahko obi-
skovalci ogledali zadnjo tek-
mo državnega prvenstva v 
ročni košnji, ki jo je pripra-
vilo Društvo koscev in kosic 

Slovenije, ter premiero do-
kumentarnega filma Dav-
ča in lan, ki ga je posnel Ja-
nez Habjan iz Železnikov. 
»V turističnem društvu smo 
se želeli nekako oddolžiti tis-
tim, ki so se nekoč z lanom 
preživljali v teh krajih. Tako 

smo se odločili, da s še žive-
čimi ljudmi, ki so se včasih 
ukvarjali s tem, posname-
mo dokumentarec,« je po-
jasnil Jelenc. Poleg novega 
filma so bili posebnost letoš-
nje prireditve starodobni av-
tomobili in motorji, ki so jih 

obiskovalci lahko občudo-
vali v nedeljo, uživali pa so 
tudi v bogatem kulturnem 
programu in prikazih pre-
delave lanu od bilke do plat-
na. Zaradi dežja so terice lan 
trle pod šotorom, že po tradi-
ciji pa so jim tudi tokrat po-
nagajali fantje in jim pripra-
vili presenečenje – slamna-
tega moškega. Obiskoval-
ce so nato povabili v bližnji 
skedenj, kjer so jim prikaza-
li še preostale postopke, ki so 
potrebni, da iz lanene bilke 
dobimo platno: mikanje, tre-
senje prediva, predenje na 
kolovratu, zvijanje z vretena 
na motovilo, zvijanje s kobi-
lice v klovčke in delo za stat-
vami. Oba dneva so pripravi-
li tudi veselici, izkupiček pri-
reditve pa bodo tako kot lani 
namenili PGD Davča za na-
kup novega gasilskega vozi-
la, ki ga bodo prevzeli na pri-
hodnjem Dnevu teric.

V Davči so sicer pridela-
vo lanu začeli opuščati po 
letu 1960, v zadnjih letih 
pa ga spet sejejo skoraj pri 
vsaki hiši, z zadovoljstvom 
pove Jelenc: »Lan spet do-
biva vrednost. Po eni stra-
ni ga sejejo zaradi tradicije, 
poleg tega je lahko lepa de-
koracija šopka, predvsem 
tisti z manjšimi otroki pa 
iz njega pletejo razne spo-
minke ali pa izdelujejo dru-
ge izdelke.«

Lan spet postaja cenjen
Letošnji Dan teric je kljub slabemu vremenu v Davčo privabil veliko 
obiskovalcev. Premierno so si lahko ogledali dokumentarni film Davča in lan, 
posebnost letošnje prireditve pa so bila tudi starodobna vozila. 

Zaradi dežja so trenje lanu tokrat prikazali pod šotorom, ki 
je bil na veselje organizatorjev povsem poln. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Vodice – Novi poslovni pro-
stori vodiške občinske upra-
ve so v prvem nadstropju 
nad knjižnico. Ob selitvi pa 
so uredili vhode in dostop 
za gibalno ovirane osebe. 
Kot pravi župan Aco Franc 
Šuštar, je prostora nekoli-
ko manj, a je kvaliteta biva-
nja na precej višji ravni, kot 
na stari lokaciji na Kopitar-
jevem trgu. V prostorih nad 
knjižnico bo občinska upra-
va delovala naslednjih nekaj 
let, dokler na Kopitarjevem 

trgu ne bo porušen sedanji 
objekt in zgrajen Kopitarjev 
center, ki ga je zasnoval ar-
hitekturni biro Dekleva Gre-
gorič arhitekti. Šuštar pred-
videva, da bi bil Kopitarjev 
center lahko zgrajen čez šti-
ri leta. »Trenutno je za nas 
najpomembneje, da priva-
bimo soinvestitorje, s ka-
terimi bomo skupaj zgra-
dili center,« dodaja Šuštar. 
Izpraznjene prostore seda-
njega objekta pa namerava-
jo do časa rušitve oddati, za 
kar že pripravljajo razpis, ki 
bo objavljen septembra.

Preselili občinsko upravo
Minuli konec tedna so v Vodicah preselili prostore 
občinske uprave, ki so po novem nad knjižnico na 
Škofjeloški cesti.

Novi prostori občinske uprave so nad knjižnico v Vodicah. 
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Aleš Senožetnik

Komenda – Gradnja kanaliza-
cijske infrastrukture v Suha-
dolah je zaključena, priprav-
ljajo le še zgornji ustroj ceste 
za asfaltiranje, pravi vodja re-
žijskega obrata Bernarda Pav-
linič. Poleg izgradnje kanali-
zacije so v naselju, kjer predvi-
devajo 83 priklopov na omrež-
je, obnovili tudi vodovod, na 
določenem odseku so izvedli 
plinifikacijo.

V poletnih mesecih pa 
dela s polno paro še ved-
no potekajo v Mostah, kjer 
predvidevajo 119 priklopov 
na omrežje, kar je največ od 
vseh naselij. V celotni občini 
se po končanju del nadejajo 
680 novih priklopov. 

»Na nekaterih odsekih v 
Mostah dela že zaključujejo 
ter pripravljajo cesto za asfal-
tiranje v drugi polovici avgu-
sta. Dela pospešeno potekajo 
na odsekih, kjer potekajo šol-
ske poti, da bi ob začetku no-
vega šolskega leta šolarjem 
zagotovili čim varnejšo pot v 
šolo,« pravi Pavliničeva.

Septembra predvidevajo 
zaključek del v Žejah, jeseni 
in pozimi pa bodo gradbeni 
stroji zabrneli še v naseljih 
Mlaka, Podboršt in Komen-
da. Kanaliziranje ostalih ob-
močij občine pa planirajo v 
prihodnjem letu. 

Po končanih delih bodo v 
območje javne kanalizacije 
vključena vsa naselja v občini 
razen Komendske Dobrave. 
Za izgradnjo dela kanalizacij-
skega omrežja, so v Komen-
di upravičeni do 1,87 milijona 
evrov nepovratnih sredstev 
Evropske unije in države. Iz 
kohezijskega projekta so iz-
ključena naselja Potok, Kla-
nec, Breg in v Nasovče, kjer 
bo dela občina financirala iz 
lastnih sredstev.

Poleg polaganja kanaliza-
cijskih vodov pa v Komendi 
opravljajo še številna druga 

spremljevalna dela. »Občina 
Komenda vzporedno obnavlja 
vodovod, ponekod zaradi ure-
janja cestišča obnavlja meteor-
no kanalizacijo, ceste in ploč-
nike ter javno razsvetljavo, kar 
se v celoti financira iz prora-
čunskih sredstev Občine Ko-
menda. K sodelovanju so po-
vabili tudi lastnika plinovoda, 
kabelske kanalizacije in dru-
gih telekomunikacij ter lastni-
ka elektro omrežja,« dodaja 
Pavliničeva.

Na Občini Komenda oce-
njujejo, da bodo stroški iz-
gradnje infrastrukture, ki jih 

bodo financirali iz občinske-
ga proračuna, znašali vsaj še 
enkrat toliko kot upravičeni 
stroški iz naslova kohezijskih 
sredstev. »Infrastrukturo je 
smiselno urejati celostno in 
predvsem za izgradnjo posa-
meznih krakov kanalizacije, 
ki niso predmet kohezijske-
ga projekta. Občina Komen-
da se v skladu s proračunski-
mi možnostmi trudi zagoto-
viti potrebno infrastruktur-
no ureditev na vseh odsekih, 
kjer poteka gradnja kanaliza-
cijskega omrežja,« zaključu-
je Bernarda Pavlinič.

Po Suhadolah v Moste
V Komendi so zaključili z gradnjo kanalizacije v Suhadolah, dela pa so v polnem teku v Mostah,  
kjer do začetka šolskega leta želijo zaključiti vsaj odseke, po katerih potekajo šolske poti.

Na nekaterih delih v Mostah že poteka asfaltiranje. Dela bodo v tem naselju v celoti 
zaključena novembra. / Foto: Aleš Senožetnik

»Država bo morala od-
govoriti, ali lahko nakna-
dno sprejet prostorski načrt 
spremeni predhodno prav-
nomočno gradbeno dovo-
ljenje in ustavi izvajanje 
del,« pravi Zorman, ki se je 
na odločitev inšpektorata, 
da mora postavljene hišice 
podreti, pritožil.

»Rušenja v nobenem pri-
meru ne bo. Tudi če s pri-
tožbo ne bomo uspeli, 
bomo vas preselili. Ima-
mo že povabilo župana, a 

ne slovenskega,« je zgodbo 
Eko resorta odločen nada-
ljevati Zorman, četudi pod 
kakšno planino nekje na tu-
jem.

Medtem dela v turistič-
nem naselju nemoteno te-
čejo dalje. Delavci, med ka-
terimi je tudi osem na novo 
zaposlenih iz Godiča, skrbi-
jo za ureditev še zadnjih po-
drobnosti. Kot pravi Zor-
man, se bodo letos še učili 
in odpravljali napake, nato 
pa se v naslednjem letu na-
dejajo, da bo Eko resort za-
čel delati s polno paro.

Prvi gostje že v 
hišicah Eko resorta
31. stran

Maja Bertoncelj

Smlednik – V soboto je pri 
spomeniku ob cesti pri gol-
fskem igrišču v Smledniku 
potekala slovesnost ob 75. 
letnici streljanja prvih petih 
talcev na začetku druge sve-
tovne vojne. Slavnostni go-
vornik je bil Vladimir Ber-
toncelj, predsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote 
NOB Medvode, ki je bila or-
ganizator prireditve, v pro-
gramu pa je nastopil pevski 
zbor Smleški žarek. 

Bertoncelj je zbrane še 
enkrat spomnil na dogodke, 
ki so se na mestu, kjer je spo-
menik, zgodili 22. avgusta 
1941. 'Živa' priča takratnih 
dogodkov je še vedno hrast, 
na katerega je bil privezan 
eden od petih talcev. »Ko je 
'Rašiška četa' izvedela, da si 

želi visoki oficir SS, ki je imel 
svoj sedež na Bledu, ogleda-
ti postavitev nove meje med 
Nemčijo in Italijo, so nanj 
tukaj pripravili zasedo. Iz 
Smlednika se je pripeljal mo-
deren avto in nanj so bili iz 
partizanskih pušk izstreljeni 
streli. V avtomobilu pa žal ni 
bilo nemškega oficirja, am-
pak žena barona Lazarinija 
iz Smlednika, ki je strelom 
podlegla. Ko je nemško po-
veljstvo na Bledu izvedelo za 
tragični dogodek, so sledile 
sankcije. Iz begunskih zapo-
rov so izbrali pet zapornikov 
iz sosednjih krajev, jih pripe-
ljali na to mesto in ustrelili. S 
tem pa okupator še ni bil za-
dovoljen. Predvideval je izse-
litev vseh bližnjih krajanov in 
požig Smlednika. Po posre-
dovanju barona Lazarinija se 
ta izgon in požig ni izvedel.«

Spomin na  
prve ustreljene talce

K spomeniku so venec položili predstavniki Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Medvode.

Maja Bertoncelj

Reteče – Praznovanje tride-
setletnice PGD Reteče - Go-
renja vas je več kot uspe-
lo. Obeležili so jo s petkovo 
slavnostno sejo, na kateri so 
podelili tudi priznanja, so-
botno gasilsko parado, raz-
vitjem novega prapora in ve-
selico.

Ustanovni občni zbor 
društva je bil 22. decem-
bra 1986. Mesec kasneje je 
bilo tudi uradno registrira-
no. V tridesetletni zgodovini 
društva je bilo nekaj prelo-
mnih trenutkov, največji pa 
je zagotovo gradnja in odpr-
tje gasilskega doma. Grad-
beno dovoljenje zanj so do-
bili leta 2003, odprtje pa je 
bilo deset let kasneje. V grad-
njo so gasilci vložili ogrom-
no prostovoljnih ur. V domu 
imajo vozilo in opremo, bili 
pa so brez društvenega pra-
pora. Dobili so ga za tride-
setletnico, denar zanj pa so, 

tako kot za vse večje investi-
cije doslej, prispevali tudi 
krajani. Prapor zato krasi 65 
zlatih žebljičkov in devet ča-
stnih trakov. »Vesel sem, ko 
pogledam naš novi prapor, 
ki smo ga razvili po tride-
setih letih delovanja. Resda 
nismo med najstarejšimi in 

največjimi društvi, imamo 
pa voljo in energijo, da raz-
vijamo in opravljamo svojo 
nalogo častno. Prapor je za 
nas še dodatna spodbuda, 
ker vemo, da nas bo pred-
stavljal še vrsto let v priho-
dnosti. Ideja zanj je zore-
la že dlje časa, saj smo eno 

redkih društev, ki se je parad 
in ostalih dogodkov udeleže-
valo brez prapora. Je unika-
ten, povezan s krajem, v ka-
terem živimo,« je povedal 
Nejc Drnovšek, ki je od leta 
2009 predsednik PGD Re-
teče - Gorenja vas. Kot je de-
jal, so v tridesetih letih naj-
več časa posvetili gradnji ga-
silskega doma, večkrat so 
posodobili oziroma zame-
njali vozilo, zadnja leta so 
zelo dejavni tudi na družbe-
nem področju.

Društvo ima 78 članov, od 
tega je 23 operativnih gasil-
cev. Zelo aktivni so tudi pri 
delu z mladimi, kar je po-
udaril tudi predsednik GZ 
Škofja Loka Andrej Ambro-
žič. Praznovanja so se ude-
ležili tudi škofjeloški žu-
pan Miha Ješe, predsednik 
KS Reteče - Gorenja vas To-
maž Jenko in reteški župnik 
Branko Potočnik, ki je prav 
tako gasilec in je nov prapor 
tudi blagoslovil.

Prapor za gasilskih trideset let
Gasilci PGD Reteče - Gorenja vas praznujejo trideset let delovanja. Ob jubileju so razvili nov društveni 
prapor, ki ga doslej niso imeli.

Prapor je razvil Tomaž Jenko, predsednik KS Reteče - 
Gorenja vas, in ga predal predsedniku društva Nejcu 
Drnovšku, na sliki levo poveljnik Marko Jelenc in 
praporščak Rok Zadnikar. / Foto: M.B.

Hišice luksuznega kampa že obiskujejo prvi gostje. 
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Urša Gluščič

Jesenice – Akademsko sli-
karko Mašo Bersan Mašuk 
je pot iz rojstne Moskve leta 
1994 pripeljala v Sloveni-
jo. Od tedaj skupaj z mo-
žem Nikolajem s poslikava-
mi stropov in sten ter z re-
konstrukcijami že obstoje-
čih poslikav puščata močan 
umetniški pečat po števil-
nih slovenskih cerkvah in 
kapelah. 

Po besedah umetnostne 
zgodovinarke in likovne 
kritičarke, Anamarije Sti-
bilj Šajn, Mašo Bersan Ma-
šuk tudi na samostojni sli-
karski poti spremlja biblij-
ska ikonografija, saj je svo-
jo ustvarjalno pozornost že 
posvetila številnim svetni-
škim likom. S temi deli av-
torica vzpostavlja poseb-
no atmosferičnost, razpeto 
med preteklostjo in seda-
njostjo, med čisto tradicijo 
in subjektivno, njej lastno 
interpretacijo tovrstnih da-
nosti. »Liki svetnikov, nji-
hovo življenje ter filozofi-
ja so strdki čiste božanske 
energije, ki se bo čutila več-
no,« pojasnjuje Beršan Ma-
šukova. 

Poseben sklop v obsežnem 
slikarskem opusu Maše Ber-
san Mašuk predstavljajo an-
geli. Kot pojasnjuje Anama-
rija Stibilj Šajn jih slikarka 
pojmuje kot dragoceno vez 
med bogom in človekom. 
Dodaja, da se Bersan Mašu-
kova v okviru svojega ustvar-
janja naslanja tudi na filo-
zofske spise in mitologijo.

»V njenih delih vselej ču-
timo premišljeno harmoni-
jo med risarskimi in barvni-
mi elementi, predvsem pa v 
njih vlada poseben spiritus 
agens, tisti, ki razkriva, da 
avtorica uživa na sprehodu 
po 'starem' času in iz njega 
črpa modrost, da iz njega za-
jema snov za motive svojih 
slik ter v njem najde smer-
nice za osebna, intimna raz-
mišljanja. Tudi njen sedanji 
ustvarjalni trenutek je vpet v 
tisti minuli, a nikoli minlji-
vi čas …,« dodaja Anamarija 
Stibilj Šajn.

Raznovrstne podobe na 
slikarskem platnu so torej 
zajete v tokratno razstavo, 
prav vsako izmed 34 razsta-
vljenih likovnih del pa pripo-
veduje svojo zgodbo in odra-
ža umetniško vodilo Maše 
Bersan Mašuk.

Med preteklostjo 
in sedanjostjo
V jeseniškem razstavnem salonu Dolik je v petek 
potekalo odprtje razstave likovnih del akademske 
slikarke Maše Bersan Mašuk. Umetnica ruskih 
korenin se v okviru tokratne razstave predstavlja 
s podobami na slikarskem platnu, ki bodo stene 
razstavnega salona Dolik krasile do 18. septembra.

Tokratno razstavo sta odprla avtoričin soprog Nikolaj 
Mašuk in kurator razstave Miroslav Pengal. / Foto: Primož Pičulin

Ogled razstave bo možen do 18. septembra. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Križe – Premiera igre V Trži-
ču je t'ko, da se rad' govori … 
bo ta četrtek ob 20. uri v dvo-
rani Kulturnega doma v Kri-
žah kot uvodna predstava v 
tradicionalni Vikend smeha. 
Igralec Slavko Bohinc bo svo-
jo pripoved uglasil na tržiško 
tradicijo čevljarstva. Gre za 
monolog čevljarja, ki pride 
»u štero«, torej za popotova-
nje čevljarskega mojstra od 
hiše do hiše, kjer ponuja svo-
je storitve in hkrati predsta-
vi svoje življenje, svoje delo, 
orodje in navade. Pripoved 
bo poleg ljudskih pesmi in 
plesa obogatila pripoved 
igralke Jane Kus o nastanku 

mesta Tržič in izpovedjo 
'fehtarce', mestne beračice. 
Večer bo spodbudil premi-
slek o tem, kakšno je bilo še 
pred stoletjem življenje v Tr-
žiču in kako lahko nekatere 
od starih navad usmerjajo ali 
obogatijo življenje Tržičanov 
v današnjem času. »Čeprav 
je življenje v Tržiču danes 
precej drugačno od tistega 
pred stoletjem, bi nam še da-
nes vendarle koristilo, če bi 
ohranili 'stare' krepostne na-
vade, med njimi najprej 'de-
lavnost in vero', ki ju hvali 
Vojteh Kurnik, tržiški ljud-
ski pesnik, in nato vedoželj-
nost, medsebojno naklonje-
nost, veselje,« so zapisali 
ustvarjalci igre. 

»Zgodbo U štero sem na-
pisal in priredil iz izvirnih tr-
žiških besedil in besedila Ma-
rije Petek, v narečje mi ga je 
pomagala spisati Jožica Ko-
der. Pomagal sem si tudi s 
knjigo Tržiški šuštarji avtor-
ja dr. Bojana Knifica,« je še 
nekaj nepogrešljivih sodelav-
cev in avtorjev imenoval Slav-
ko Bohinc. Režisersko taktir-
ko ima 'na čez' David Ahačič. 
O tem, kako bo v narečju po-
tekal ta večer, vam v iztočnico 
ponudimo košček besedila: 
»Kako dob r šuštar s m, vam 
povem, de j tud gosposka z 

gradu p r m n naročiva 
nove šolne. K sta pršva po-
mert, je Urška prnesva dva 
štamprla in flašo borovni-
čarja, de smo ga pokusl po-
žirk, jest sem prpravu stov-
ček in pručko, mero, svinč-
nik in kos lepenke za obris 
noge pa prašov gospo, kaš-
ne šolne b  rada? Nizke al vi-
soke, rjave, rdeče al safian, 
kar se dons nos. Pa je gospa 
votva temnordeče, salonske 
s petko. Za gospoda sem pa 
naredu ta visoke škorne čez 
kolen črne farbe, k gredo h 
vs m oblekam ...« 

V Tržiču je t'ko, da se rad' govori
V premiernem gledališko-folklornem večeru bosta igralca Kulturnega društva Kruh Križe Jana Kus in 
Slavko Bohinc v starem narečnem jeziku obudila nekaj poglavij iz krajevne zgodovine, pridružili se jima 
bodo pevke ljudskih pesmi in plesalci Folklorne skupine Karavanke.

Slavko Bohinc bo svojo pripoved uglasil na tradicijo 
tržiškega čevljarstva. / Foto: KD Kruh Križe 

Posnetek Jane Kus je še s starega prelaza na Ljubelju, v 
četrtek bo v vlogi 'fehtarce' nastopila na kriškem odru. 
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Marjana Ahačič

Bled – Tudi letos je virtuoz 
na kromatični harmoni-
ki Gašper Primožič na do-
mačem Bledu na predvečer 
državnega praznika prip-
ravil tradicionalni koncert, 
s katerim že peto leto za-
pored v cerkev Marijinega 
vnebovzetja privabi števil-
ne domače in tuje ljubite-
lje vrhunske klasične glas-
be. Tudi tokrat je k sode-
lovanju povabil vrhunska 
glasbenika, sopranistko 
Natašo Zupan in klarine-
tista Andreja Zupana; pred 
navdušenim občinstvom 
so izvedli dela Bacha, 

Mendelssohna, Schuberta 
in Brahmsa.

Primožič, ki je zaključil 
študij profesorja harmonike 
ter koncertnega harmoni-
karja na deželnem konser-
vatoriju v Celovcu in kasne-
je še podiplomski študij na 
Univerzi za glasbo in upo-
dabljajočo umetnost pri pri-
znanem profesorju Rattya-
ju, samostojne koncerte na 
Bledu pripravlja že petnajst 
let, zadnjih pet let na pred-
večer praznika Marijinega 
vnebovzetja. »K sodelovanju 
na koncertih povabim glas-
benike, s katerimi tudi si-
cer sodelujem, program pa 
oblikujem tako, da je sicer 

privlačen za občinstvo, a na 
noben način na nivoju tako 
imenovane komercialne kla-
sike. Glavno vodilo je abso-
lutno kvaliteta; pred leti sem 
bil morda pri tem celo strožji 
kot pri zadnjih koncertih, saj 
je bilo na programu več mo-
derne glasbe, sicer pa pred-
vsem igram tisto, kar je všeč 
meni ... in seveda je lepo, če 
glasba, ki mi je pri srcu, nav-
duši tudi občinstvo, ki pride 
na moj koncert.«

Koncert je tako tudi letos 
začel z Bachom, ki je skupaj 
s Scarlattijem del železne-
ga repertoarja koncertov 
Gašperja Primožiča. »Rad 
igram Bachove Angleške 

suite, na Bledu sem tokrat 
igral četrto, kar pomeni, da 
mi pred domačim občin-
stvom manjka le še izved-
ba prve od šestih,« se v pri-
hodnost ozira Primožič, ki 
s svojim delom pomembno 
sooblikuje koncertno doga-
janje na Gorenjskem in v 
Sloveniji. Ne nazadnje tudi 
kot profesor številnih mla-
dih glasbenikov na radovlji-
ški glasbeni šoli, kot men-
tor komornim skupinam 
in kot dirigent Harmoni-
karskega orkestra, najsta-
rejšega tovrstnega sestava 
pri nas, ki prav v letošnjem 
letu praznuje 50-letnico de-
lovanja. 

Klasična harmonika v blejski cerkvi
V cerkvi svetega Martina na Bledu je že peto leto zapored številne domače in tuje ljubitelje klasične 
glasbe s tradicionalnim koncertom navdušil harmonikar, domačin Gašper Primožič, tokrat v 
sodelovanju s sopranistko Natašo Zupan in klarinetistom Andrejem Zupanom.
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NK Triglav Kranj :  NK Krka
nedelja, 28. 8. 2016, ob 17. uri, ŠC Kranj

www.nktriglav.si

Aleš Senožetnik

Kamnik – Zmagovalca kole-
sarske dirke SloEnduro, ki je 
hkrati štela tudi za državno 
prvenstvo, sta Avstrijca Gerd 
Skant in Yana Dobnig, ki med 
ženskami dobesedno ni ime-
la konkurence, saj je bila edi-
na predstavnica svojega spo-
la na startu. Naslov državne-
ga prvaka je med člani osvo-
jil Tadej Razpet iz Pedal Ra-
cing Teama. Drugo in tretje 
mesto sta zasedla Nejc Huth 
in Tomaž Oražem. Odlično 
sta se odrezala tudi domača 
tekmovalca Miha Spruk, ki je 
zasedel tretje mesto v katego-
riji master 1, in Jan Balantič, 
ki je bil v kategoriji mladin-
cev drugi.

Kot je pojasnil Vrhovnik, je 
razlika med enduro in klasič-
no downhil tekmo v tem, da 
se tekmovalci v enduru tudi 
na start pripeljejo s kolesom, 
čeprav za končno razvrstitev 
štejejo le časi spustov. »Zato 
imajo tekmovalci v enduru, ki 
je v zadnjih letih pridobil og-
romno privržencev med ko-
lesarji, drugačna kolesa, s ka-
terimi lahko vozijo tudi v kla-
nec,« je pojasnil Vrhovnik. 

Start tekmovanja je bil v 
središču Kamnika, od koder 

so se tekmovalci podali pro-
ti Staremu gradu, kjer so na 
treh različnih trasah opravi-
li pet hitrostnih preizkušenj. 
Največ pozornosti pa je pri-
tegnil dobro obiskan sobot-
ni prolog, ki se je odvijal v sa-
mem središču mesta. »Tek-
mo želimo čim bolj približa-
ti ljudem, zato smo jo pripe-
ljali na mestne ulice, kjer si jo 
je ogledalo precej ljudi in se 
na ta način pobližje spoznalo 
s tem atraktivnim športom,« 
je povedal Mohor Vrhovnik, 
vodja kolesarske šole s Calcit 
Bike Teama.

Ne zgolj s svojim rezulta-
tom, temveč s celotnim po-
tekom tekmovanja je bil za-
dovoljen vodja dirke Miha 
Spruk iz domačega kluba. 
»Na trasah je bilo kar nekaj 
podrtega drevja, tudi pod-
rast je bila precej razrašče-
na. Poleg tega nam je pripra-
vo prog oteževalo deževje, 
tako da smo imeli kar precej 
dela, da smo uredili proge in 
poskrbeli za varnost,« je de-
jal Spruk. 

»Zelo sem zadovoljen z 
razpletom. Na treningih si ni-
sem mislil, da bo šlo tako glad-
ko, saj so bile razmere precej 
težke,« je vtise po tekmi strnil 
državni prvak Tadej Razpet.

Gorski kolesarji v Kamniku
Na strmih pobočjih pod Starim gradom in v mestnem jedru Kamnika je konec tedna v organizaciji 
kamniškega Calcit Bike Teama potekala kolesarska dirka SloEnduro, ki je štela tudi za državno prvenstvo.

Z organizacijo dirke v središču mesta so privabili precej 
gledalcev. / Foto: Aleš Senožetnik

Majico državnega prvaka med člani si je nadel Tadej Razpet 
(v sredini), drugi je bil Nejc Huth (levo), tretji pa Tomaž 
Oražem (desno). / Foto: Aleš Senožetnik

V noči na ponedeljek po na-
šem času so se končale 31. pole-
tne olimpijske igre. Slovenija je 
osvojila štiri medalje: zlato ju-
doistka Tina Trstenjak, srebrni 
medalji jadralca Vasilij Žbo-
gar in kajakaš Peter Kauzer ter 
bron judoistka Anamari Ve-
lenšek. Število medalj je enako 
kot pred štirimi leti v Londonu, 
le da so bile takrat zlata, srebr-
na in dve bronasti. Po številu 
osvojenih medalj smo na 45. 
mestu. Na vrhu so pričako-
vano in z velikim naskokom 
Združene države Amerike s 
kar 121 medaljami, od tega 46 
zlatimi. Če pogledamo statisti-
ko osvojenih medalj glede na 
število prebivalcev, smo na vi-
sokem sedmem mestu. 

Gorenjskih športnikov tokrat 
ni med tistimi, ki so se v domo-
vino vrnili z odličjem, kar je 
morda tudi razlog za to, da na 
Gorenjskem ni bilo kakšne veli-
ke evforije, kot na primer v kra-
jih, kjer so pripravili sprejeme 
za svoje in slovenske junake. To 
pa ne pomeni, da se gorenjski 
športniki niso izkazali. Roko-
metna reprezentanca, v kate-
ri so bili trije Škofjeločani, je 
osvojila šesto mesto. Škoda, da 
jim ni šlo na četrtfinalni tekmi, 
kjer so jih zaustavili Danci, 
kasnejši olimpijski prvaki. Po-
sebej omeniti velja tudi atleta 
Luko Janežiča, ki se je v teku 
na 400 metrov uvrstil v polfi-
nale in z državnim rekordom 
končal na 17. mestu. Dvajse-
tletnik iz Vodic kaže izjemen 
napredek. Letos je bil peti na 

prvenstvu stare celine, prvič je 
nastopil na diamantni ligi. V 
Riu je bil drugi najhitrejši be-
lopolti tekač na 400 metrov. 
Ime, ki si ga velja zapomniti.

Po čem si bomo še zapolnili 
letošnje olimpijske igre? Zaradi 
časovne razlike so številni za-
nimivi prenosi v živo potekali 
ponoči po našem času. Nav-
duševal je sprinter Usain Bolt 
pa plavalec Michael Phelps ... 
Pisale so se številne zgodbe, 
takšne in drugačne. Pred igra-
mi je bilo veliko govora o ziki. 
Tresla se je gora, rodila se je 
miš, bi lahko zapisali. O ziki 
med igrami ni bilo slišati. Pla-
valka kranjske Zvezde Tjaša 
Vozel nam je dejala, da zaradi 
komarjev ni bilo nobene panike 
in da jo je v celih treh tednih pi-
čil le eden. Igre si bo zapomnila 
predvsem po Riu, ki se ji zdi ču-
dovito mesto s pozitivno energi-
jo in prijaznimi ljudmi. 

Iger je konec, čas je za slav-
je in tudi za izpolnitev obljub, 
stav. In poti pri teh pogosto vo-
dijo na Brezje, na Gorenjsko. 
Tja se je iz Celja v nedeljo podal 
trener judoistk Marjan Fabjan. 
Pohodniški podvig je posledica 
stave. Športniki bodo kmalu 
znova zavihali rokave in začeli 
s pripravami na nov olimpijski 
cikel. Naslednje olimpijske igre 
bodo čez štiri leta v Tokiu. Rio 
pa je sedaj v pričakovanju pa-
raolimpijcev, ki bodo tekmovali 
med 7. in 18. septembrom. Med 
njimi bosta tudi Gorenjca: pla-
valec Darko Đurić in marato-
nec Sandi Novak. 

Rio brez evforije

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Veslanje – V Rotterdamu od 21. do 28. avgusta poteka sve-
tovno veslaško prvenstvo za članske neolimpijske discipline, 
mlajše člane do 23 let in mladince. Slovenijo zastopa enajst 
veslačev v sedmih čolnih v vseh treh kategorijah. Med člani 
bo v neolimpijskem enojcu veslal aktualni svetovni podprvak 
Rajko Hrvat, med člani do 23 let bodo nastopili Miha Aljančič v 
enojcu, Aleš Jalen v lahkem enojcu ter Valentina Alicia Miklav-
čič in Andreja Kekič v ženskem dvojnem dvojcu, v mladinski 
kategoriji (do 18 let) pa bodo barve Slovenije zastopali Nik 
Krebs v moškem enojcu, Tjaša Pfajfar v ženskem enojcu ter 
dvojni četverec, v katerem veslajo Nejc Donaval, Tevž Koselj, 
Matej Čuk in Jaka Malešič.
Hokej na ledu – Jeseničani so odigrali tretjo tekmo v poletnem 
pripravljalnem obdobju. Na gostovanju so s 6 : 4 odpravili Ne-
umarkt, neposrednega nasprotnika tudi v AHL. V soboto, 27. 
avgusta, Jeseničane čaka nov obračun na domačem ledu, znova 
z Neumarktom. Tekma v Podmežakli se bo začela ob 19.30.
Nogomet – Jutri, v sredo, bodo nogometaši Save Kranj in 
Triglava v Stražišču odigrali prijateljsko tekmo ob slovesu 
od aktivnega igranja nogometa Nikole Smoloviča, ki je bil 
dolgoletni nogometaš Triglava in Save Kranj. Tekma se bo 
začela ob 18. uri.

ŠPORT NA KRATKO

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski ligi Telekom so 
odigrali tekme šestega kro-
ga. Derbi je bil v Domžalah, 
kjer so se pomerili nogo-
metaši Domžal in ljubljan-
ske Olimpije. Domžalča-
ni so po boju z branilci na-
slova izgubili tako vodstvo 

na lestvici kot niz neporaže-
nosti. Olimpija je bila boljša 
z 1 : 3 (0 : 1) in vodi na lestvi-
ci, Domžale so tretje. Brez 
točk so ostali tudi nogometa-
ši Kalcerja Radomlje. V gos-
teh so s 3 : 0 izgubili z Luko 
Koper. Na lestvici so zadnji. 

Nogometaši v drugi slo-
venski ligi so odigrali tek-
me tretjega kroga. Triglav je 

gostoval v Veržeju pri Far-
mtechu in zmagal z 0 : 4. V 
Ankaranu so gostovali nogo-
metaši Rolteka Dob in remi-
zirali s 3 : 3. Nogometaši Za-
rice Kranj so doma s 3 : 2 pre-
magali Dravo Ptuj. Na lestvi-
ci vodi Triglav, Roltek Dob je 
tretji, Zarica Kranj pa osma.

Tekme prvega kro-
ga so konec tedna odigrali 

no gometaši v tretji sloven-
ski nogometni ligi center, v 
kateri ima Gorenjska med 
štirinajstimi klubi kar šest 
predstavnikov. Rezultati: Ti-
nex Šenčur – AŠK Bravo 1 : 
2, Bled Hirter – Šobec Lesce 
3 : 0, Sava Kranj – Brinje 
Grosuplje 1 : 0, Jevnica – Ko-
menda 0 : 0 in Ivančna Go-
rica – Velesovo 3 : 1. 

Poraz Domžal, Triglav sam na vrhu 

Maja Bertoncelj

Kranj – »Na Imst imam lepe 
spomine že s tekem v mla-
dinski konkurenci. Tokrat 
se je ponovno vse sestavilo in 
pokazal sem odlično pleza-
nje. Za finale mi je na ogle-
du smeri zmanjkalo časa in 
si zadnjega dela sploh nisem 
uspel pogledati do konca, 
zato sem moral tam popol-
noma improvizirati in, iskre-
no, sploh ne vem, kako mi je 
uspelo narediti zadnjih nekaj 

gibov. Dal sem vse od sebe, 
a kljub temu nikakor nisem 
mislil, da bo dovolj. Sploh 
ne morem verjeti, da je to že 
tretja zmaga letos. Zagotovo 
sem prekosil svoja pričako-
vanja,« so bile besede špor-
tnega plezalca Domna Ško-
fica, zmagovalca sobotne če-
trte tekme svetovnega poka-
la v težavnostnem plezanju v 
Imstu v Avstriji.

Član ŠPO PD Radovljica 
je dobil kar tri od letošnjih 
štirih tekem in je tudi vodil-
ni v skupnem seštevku sve-
tovnega pokala v težavnosti. 

Dvaindvajsetletni plezalec 
iz Vrbenj pri Radovljici je bil 
v polfinalu drugi, v finalu pa 
ugnal tudi drugouvrščenega 
Avstrijca Jakoba Schuber-
ta in tretjega Francoza Ga-
utierja Supperja. Slovenski 
uspeh je z drugim mestom 
v ženski konkurenci dopol-
nila Mina Markovič (ŠPK 
Plus). V finalu sta nastopili 
tudi Janja Garnbret (Šaleški 
AO), ki je bila peta in še nap-
rej vodi v skupnem seštevku 
te discipline, in Tjaša Kalan 
(AO PD Kranj), ki je konča-
la na sedmem mestu. To je 

bila njena letošnja prva uvr-
stitev v finale, s čimer je bila 
zelo zadovoljna.

Za športne plezalce počit-
ka še nekaj časa ne bo. Ta ko-
nec tedna jih čaka naslednja 
tekma v Arcu v Italiji, od 14. 
do 18. septembra pa bodo 
tekmovali na svetovnem pr-
venstvu v Parizu. Oktobra 
sledita tekmi svetovnega po-
kala na Kitajskem – 18. in 19. 
oktobra v Wujiangu ter 22. 
in 23. oktobra v Xiamenu – 
za konec sezone pa 26. in 27. 
novembra še tekma v doma-
čem Kranju. 

Škofic nadaljuje z zmagami
31. stran
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S harmoniko, žarečo kroglo, 
ledom in magnetom v nov dan

Vse, kar si lahko zamisli-
mo, lahko tudi ustvarimo. 
Vajo boste izvedli pravil-
neje, a tudi lažje, če si bos-
te pomagali z vizualizacija-
mi. Poskusite jih uporablja-
ti vsakodnevno, tako doma 
kot v službi.

Z naslednjimi primeri 
boste ozavestili telo, ga raz-
gibali in tudi zmanjšali uči-
nek stresa.

Sedeče in stresno delo 
vaše mišice s časoma pri-
pelje do zakrčenja, trup se 
preveč upogne, dan brez 
težav s hrbtom pa je za vas 
že skoraj utopija. Zamisli-
te si, da je vaš trup kot har-
monika, pri kateri en konec 
predstavlja glava, drugega 
pa kolki. Globoko vdihnite 
in raztegnite harmoniko. 

Pri tem si še zamislite, da 
so rebra kot meh harmoni-
ke, ki trebušne mišice »vle-
če« čim dlje od medenič-
nih. Z vajo boste zmanjšali 
napetost in povečali giblji-
vost mišic.

Ko na primer stojite v av-
tobusu, morate včasih tudi 
obdržati ravnotežni položaj. 
Takrat boste aktivirali miši-
ce trupa, saj z njimi zaščitite 
celotno hrbtenico. Zamislite 
si, da imate v trebuhu žarečo 
kroglo. Vsakič, ko se vozilo 
premakne in morate vi obdr-
žati ravnotežje, si zamislite, 
da ta krogla začne močneje 
žareti. Vaše mišice bodo sle-
dile tej sliki in se posledično 
aktivirale.

Se želite po napornem 
dnevu sprostiti ali pa ste se 

ulegli v posteljo, mišična 
napetost v vratu in rame-
nih pa nikakor ne popusti? 
Zamislite si, da so nape-
ti deli telesa ujeti v led. Ta 
led nekaj od znotraj prič-
ne segrevati in topiti. Ko se 

led topi počasi izginja tudi 
napetost.

Čisto na koncu pa še pri-
mer vizualizacije za vse 
voznike. V želji, da bi čim 
bolj kontrolirali položaj 
na cesti, se glava in rame 

velikokrat pomaknejo nap-
rej, kar je za telo zelo ne-
udobno. Zato si zamislite, 
da je vaše naslonjalo ma-
gnet, ki privlači vašo gla-
vo. Zamislite si, da je vaše 
zatilje združeno z meh-
kim naslonjalom, vaš ma-
gnet pa naj svojo vlogo še 
pogosteje odigra na dolgih 
vožnjah.

Vizualizacije so dobro po-
znane vrhunskim športni-
kom, vedno bolj pa prihaja-
jo v ospredje tudi pri kvali-
tetnem rekreativnem pro-
gramu. Če želite, da vam vaš 
um pomaga pri boljšem po-
čutju, ga je včasih treba pre-
lisičiti, zato uporabljajte po-
zitivne vizualizacije. Saj ves-
te: vse, kar si zamislimo, lah-
ko tudi ustvarimo.

Jelena Justin

Večkrat smo se že vrača-
li čez dolino Za Kopico pro-
ti planini Dedno polje in 
vedno nam je pogled uhajal 
proti grebenu na desni stra-
ni, ki ga začenja Kreda in se 
nadaljuje do Slatne, nato pa 
se prek Prvega in Srednje-
ga Vogla zaključi na Zad-
njem Voglu. Na Kredi, Slat-
ni in Prvem Voglu smo že 
bili, tokrat bomo prehodili 
vse Vogle. 

Zapeljemo se v Bohinj, 
kjer v Stari Fužini zavijemo 
proti planini Blato. Pri Blatu 
parkiramo in se odpravimo 
najprej do planine Jezero, ki 
jo dosežemo v eni uri. S pla-
nine Jezero nadaljujemo do 
planine Dedno polje. Gremo 
mimo korita z vodo in zavije-
mo desno, mimo planšarije, 

kjer imajo v poletnih mese-
cih odlično kislo mleko in 
sir. Nadaljujemo v smeri do-
line Za Kopico, proti Preho-
davcem. V spodnjem delu 
se pot mimo opuščenega 
zbiralnika vode začne poča-
si dvigovati in potem strmo 
v okljukih pripelje do začet-
ka doline. Pot se rahlo spu-
sti, in ko na svoji desni strani 
zagledamo ogromen možic, 
skrenemo desno z markira-
ne poti na neoznačeno pot, 
ki se po zagruščeni poti str-
mo dvigne do belo-oranžno-
črnih skal. Pot v zmernem 
vzponu poteka proti severu 
in preči travnato pobočje do 
manjšega sedla, ki ga vidi-
mo pred seboj. Za sedlom se 
pred nami odpre veličastna 
dolinica, desno pa v dalja-
vi zagledamo sedlo med Pr-
vim Voglom in Slatno. Tja 

gor, na sedlo je treba. Zavi-
jemo v desno in se povzpne-
mo do bolje shojene in vi-
dne stezice, ki ji sledimo v 
levo. Povzpnemo se do nas-
lednjega sedla med Slatno in 
Prvim Voglom. Vzpon nanj 
terja nekaj občutka za slede-
nje stezi, saj so možici po-
nekod redki. Vzpon začne-
mo ob jeziku melišča, nato 
pa prečimo v levo, proti robu 
grebena. Ko smo na robu in 
se pod nami odpre pogled na 
prehojeno pot, se usmerimo 
po grebenu desno navzgor. 
Lahko se držimo ozkega 
grebena ali pa hodimo rahlo 
pod grebenom. Vrh označu-
je ogromen možic in edin-
stven razgled v svet, ki je po 
dolini eden najbolj obljude-
nih v Julijskih Alpah. Z vrha 
se nam odpre Svet; vse tja od 
Črne prsti do Rodice, preko 

Tolminskega Kuka do Boga-
tina in Krna, vabljivega Ve-
likega Špičja, grebena od 
Male Tičarice do Velike Zel-
narice. Pred nami na severu 
je greben Voglov, na vzho-
du pa Debeli vrh, Ogradi, 
Stogovi, globoko pod nami 
planina V Lazu. Z vrha na-
daljujemo proti severu, dr-
žimo se grebena. Malce iz-
gubimo višino, dosežemo 
travo, se držimo grebena in 
že pred seboj vidimo Sred-
nji Vogel, ki ga ravno tako 
označuje ogromen možic. 
Le kateri vrh pred nami je 
Zadnji Vogel? Hja, tisti naj-
višji, na sredini, ki je videti 
blazno daleč. Pa ni! Tudi s 
Srednjega Vogla strogo sle-
dimo grebenu, vodijo nas 
možici; bodimo pozorni na-
nje. Svet, ki je sicer videti kot 
kamnita puščava, ponekod 

prekinjajo bujno zelena tra-
va in alpske cvetice. Pot nas 
vodi desno navzdol pa spet 
po grebenu navzgor. Preči-
mo krajše zagruščeno po-
bočje, nato pa se po grebe-
nu povzpnemo do vrha še 
Zadnjega Vogla. In na vrhu 
je spet ogromen možic. Ka-
mnita puščava, ki nas obda-
ja, je s svojo tišino in prvin-
skostjo, kjer le možici daje-
jo slutiti, da tukaj tudi hodi 
človeška noga, je navdihujo-
ča. Divja! Pred nami so Vrša-
ki, globoko pod nami Rjavo 
jezero in koča na Prehodav-
cih. V daljavi mogočni Ra-
zor, Planja in Prisojnik, še 

dlje pa Jalovec in Mangart. 
Pa vse vmes. 

Z vrha sestopimo po gre-
benu do naslednjega moži-
ca, ko na desni strani zagle-
damo dobro shojeno stezi-
co, ki nas pripelje naravnost 
na sedlo Vrata, 2192 m, od 
koder se po dolini za Kopi-
co spustimo na Dedno polje, 
pojemo kislo mleko in nada-
ljujemo mimo Planine pri 
Jezeru do Planine Blato, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: 2327 m
Višinska razlika: cca. 1300 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Prvi Vogel (2181 m) – Srednji Vogel (2226 m) – Zadnji Vogel (2327 m)

Greben dušnega miru
Greben nad obljudeno potjo, ki vodi proti koči na Prehodavcih. Blizu, a dovolj daleč, da se v svetu brez 
markacij naužijemo dušnega miru, glasne tišine in mogočnih razgledov.

Možic na vrhu Prvega Vogla. Le kateri je Zadnji Vogel? Ta visoki na sredini fotografije. 

Na vrhu Srednjega Vogla / Foto: Jelena Justin

Zadnji Vogel, zadaj Vršaki in koča na Prehodavcih, v daljavi pa še Razor in Prisojnik 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Jahanje je vse 
bolj pogosta oblika rekrea-
cije. Zanj se odloča vse več 
otrok pa tudi odraslih. Kako 
se ga lotiti in kaj pridobimo, 
smo vprašali Katjo Močnik 
iz Konjeniškega centra Lava 
v Žlebeh (na Šijah). Med »ja-
hači« so pri njih tudi otroci 
s posebnimi potrebami. Hi-
poterapije vodi Andreja Hle-
bec. Sodelujejo s Sončkom, 
gorenjskim društvom za ce-
rebralno paralizo.

Učenje se začne na lonži 
v krogu, na teren kasneje

»Jahanje je odlična re-
kreacija, tako za telo kot za 
dušo. Vključene so vse miši-
ce, še zlasti hrbtne in trebu-
šne ter mišice nog. Kdor ak-
tivno jaha, ve, kakšne boleči-
ne v mišicah so lahko že po 
polurnem treningu dresure. 
Inštruktorji pogosto slišimo 
komentarje, kako je jahanje 
enostavno, saj samo sediš 
in že gre. Kam gre in kako 
gre, je pa druga stvar. Pri ja-
hanju je pomembno učenje 

pravilnega seda na konju, vo-
denja konja in koordinira-
nja ravnotežja. Delamo to-
rej na tem, da smo za konja 
čim manj moteči, in se uči-
mo čim manj jahati z rokami 
in čim več s sediščem in no-
gami. Jahanje vključi celot-
nega človeka, ker nimaš časa 
misliti še na druge stvari in 
se moraš osredotočiti le nase 
in na konja, medtem pozabiš 
na vse težave in probleme, ki 

te pestijo čez dan. Konji res-
nično vso pozornost preu-
smerijo nase – in zato pravi-
mo, da je to terapija za dušo 
in telo,« pravi Katja Močnik. 
Jahanje priporoča vsakomur, 
ki si želi preizkusiti nekaj no-
vega, nekaj, kar zaposli telo 
in duha: »Jahanje priporo-
čam za otroke, sploh tiste, ki 
imajo težave s koncentracijo, 
pa tudi za odrasle, ki si želi-
jo poskusiti nekaj novega ali 
imajo določene težave (npr. 
depresijo ...).« Na vprašanje, 
kako pogosto naj bi jahali, 
odgovarja: »Če želimo špor-
tno jahati zaradi kondicije – 
vsaj dvakrat tedensko, za ot-
roke je primerno enkrat te-
densko, glede na starost otro-
ka pa od 15 minut za najmlaj-
še na primerno ozkem poni-
ju do 45 minut za malo večje 
otroke.« Napredek, pravi, je 
na začetku, ko poteka učenje 
osnov in tehnike, hitro viden: 
»Ko pa pridemo do malo tež-
jih stvari, kot so vodenje ko-
nja, občutek za določenega 
konja, naslon in samostojno 
jahanje, lahko traja kar ne-
kaj časa, tudi let, da smo spo-
sobni iti s konjem na teren. 

Do tega pride po okrog pet-
desetih urah jahanja v ma-
neži, odvisno od posamezni-
ka.« Močnikova nam je po-
jasnila, da se jahanja začne-
mo učiti na lonži, desetmetr-
ski vrvi, in sicer v krogu, da 
inštruktor lažje vidi in oce-
ni jahača in njegovo držo na 
konju. Po približno petih do 
desetih urah na lonži jaha-
ča spustijo v maneži in jaha 
v manjši skupini, da se nauči 

koordinirati svojo držo na ko-
nju v različnem gibanju ko-
nja in pri zavojih. »Ko osvo-
ji vse hode (korak, kas in ga-
lop) in ko zna konja zaustav-
ljati, jahati zavoje in prehode, 
se dogovorimo, ali jahač želi 
opravljati izpite Jahač 1 za za-
četnike in Jahač 2 za napre-
dne jahače in tiste, ki bi žele-
li jahati na terenu,« je še po-
jasnila. 

Hipoterapija: zdravljenje 
s pomočjo konja

V Konjeniškem centru Lava 
potekajo tudi hipoterapije, ki 
jih obiskujejo osebe iz cele 
Gorenjske pa tudi iz Ljublja-
ne. Izvaja jo hipoterapevtka 

Andreja Hlebec. »Hipotera-
pija je oblika medicinsko-fizi-
oterapevtskega zdravljenja s 
pomočjo konja. Konj pri tem 
služi kot terapevtsko sredstvo 
za prenos gibanja v kora-
ku. Tridimenzionalno giba-
nje konja z več kot sto impul-
zi v minuti se prek njegovega 
hrbta prenese na medenico 
jahača in od tu na druge dele 
telesa,« je pojasnila. Obisku-
jejo jo osebe z različnimi te-
žavami. »Hipoterapija je na-
menjena osebam z bolezni-
mi centralnega in periferne-
ga živčnega sistema (cereb-
ralna paraliza, multipla skle-
roza, diskinezija, ataksija …), 
boleznimi gibalnega sistema, 
genetskimi motnjami (npr. 
Downovim sindromom), or-
topedskimi mo tnjami, ose-
bam, ki potrebujejo rehabili-
tacijo po nezgodnih možgan-
skih poškodbah pa tudi po 
možganski kapi,« pravi. Pra-
viloma se izvaja od otroko-
ve starosti štirih let, izjemo-
ma tudi pri mlajših, vendar 
je v tem primeru treba prila-
goditi velikost konja. Primer-
na je tako za otroke kot za sta-
rejše. » S hipoterapijo uravna-
vajo mišični tonus (sprosti-
jo povišanega in gradijo cen-
tralni mišični tonus), izboljša-
jo ravnotežje, koordinacijo in 
reakcijske sposobnosti, pove-
čajo gibljivost medeničnega 
dela, izboljšajo držo in sime-
trijo telesa, izboljšajo zaznav-
ne motnje gibanja (zavedanje 
telesa, prostora, globoka sen-
zibiliteta), jahanje pa vpliva 
tudi na razvoj emocionalno-
kognitivnega področja: izbolj-
ša koncentracijo, motivacijo 

in pripomore k sprostitvi in 
dobremu počutju,« je pove-
dala Andreja Hlebec. 

Razlika med običajnim ja-
hanjem in hipoterapijo je pre-
cejšnja. Hlebčeva po jasnjuje: 
»Pri običajnem jahanju se 
uporablja sedlo, pri hipotera-
piji pa samo podsedelnica s 
podsedelnim pasom. Hipo-
terapijo izvajamo samo v ko-
raku, ne uporabljata se kas in 
galop. Pri hipoterapiji sta ved-
no prisotni vsaj dve osebi, vo-
dič konja in fizioterapevt, pri 
jahanju le inštruktor. Največ-
ji poudarek je na pravilnem 
gibanju osebe, ki je na ko-
nju, vzpostavljanju ravnotež-
ja, pravilnem sedu, sprošča-
nju ...«

Napredek pri drži, 
ravnotežju ...

Največji rezultati se kaže-
jo pri izboljšanju drže tele-
sa, izboljšanju ravnotežja, 
dvigu centralnega tonusa in 
s tem izboljšanju sedenja in 
hoje. »Velikokrat s tem, ko 
premagajo strah na konju, 
premagajo tudi strah pred 
drugimi stvarmi, osebami, 
živalmi. Vsi otroci nam os-
tanejo v spominu in pri vsa-
kem je opazen napredek, pri 
nekaterih bolj na gibalnem 
področju, pri drugih na du-
ševnem področju, odvisno 
tudi od težav, ki bolj izstopa-
jo,« opaža.

Hipoterapija je še vedno 
samoplačniška. Sonček, go-
renjsko društvo za cereb-
ralno paralizo, s katerim že 
dlje časa sodelujejo, jo svo-
jim članom sofinancira.

Jahanje – rekreacija za dušo in telo
»Kdor aktivno jaha, ve, kakšne bolečine v mišicah so lahko že po polurnem treningu dresure. Inštruktorji pogosto slišimo 
komentarje, kako je jahanje enostavno, saj samo sediš in že gre. Kam gre in kako gre, je pa druga stvar,« pravi Katja Močnik iz 
Konjeniškega centra Lava, kjer poteka tudi hipoterapija za otroke s posebnimi potrebami.

Poleg hipoterapevtke Andreje Hlebec (v sredini) je prisotna tudi vodička konja. Največji 
poudarek je na pravilnem gibanju osebe, ki je na konju, vzpostavljanju ravnotežja, 
pravilnem sedu, sproščanju ... / Foto: M. B.

Katja Močnik nam je predstavila, kako poteka učenje jahanja. Na konju je Zara iz  
Dolenje vasi. / Foto: M. B.

Kranj – ŠD BAM.Bi organi-
zira 11. kolesarski vzpon na 
Krvavec za kralja in kraljico. 
Potekal bo v soboto, 27. av-
gusta. Start bo ob 10. uri pred 
picerijo Pod Jenkovo lipo v 
Dvorjah pri Cerkljah, cilj pa 
na koncu asfalta na Jezercih 
na Krvavcu. Gre za vzpon, 
ki je trikrat gostil tudi dirko 
Po Sloveniji in kjer so krone 
osvojili Jure Golčer, Simon 
Špilak in Vincenzo Nibali. Je 
eden zahtevnejših v Sloveniji 
in izziv za vsakega rekreativ-
nega kolesarja ali kolesarko. 
Šteje za pokal Slovenije za 
amaterske kategorije in za 
državno prvenstvo. Letošnja 
novost so kategorije gorskih 
kolesarjev in cestnih elitnih 
kolesarjev. Zaradi dirke bo 
med 10. in 12. uro veljala 
popolna zapora prometa na 
trasi vzpona.

Za kolesarskega kralja 
in kraljico Krvavca

Kranj – Letošnji Triglav tek bo 
peti po vrsti. To je tek v neokr-
njeni naravi protokolarnega 
parka Brdo pri Kranju in tek 
za dober namen. Potekal bo 
10. septembra. Organizator-
ji tudi letos pripravljajo več 
kategorij in razdalj: 21 km, 
10 km, družinski tek, otroški 
tek in poslovni tek. Prijave 
sprejemajo do vključno 2. 
septembra na spletni strani 
www.triglavtek.si. Prijave po 
tem datumu bodo možne le 
v omejenem številu na dan 
prireditve do 9. ure. Prijave 
na tek na razdalji 10 in 21 km 
so omejene in potekajo do 
zapolnitve mest. Kot vsako 
leto tudi letos potekajo vo-
dene vadbe za tekače, ki se 
pripravljajo na tek. Nabor 
lokacij so še razširili. Trenin-
gi potekajo tudi v Kranju, in 
sicer vsak torek in četrtek z 
začetkom ob 18. uri. Zbirno 
mesto je na zelenici za ho-
telom Brdo – pod kozolcem.

Bliža se Triglav tek

»Pri jahanju so vključene vse mišice, še zlasti hrbtne 
in trebušne ter mišice nog.«

Kranj – Novi kapetan hokeji-
stov LA Kings Anže Kopitar 
in eden najuspešnejših slo-
venskih podjetnikov Joc Pe-
čečnik v soboto, 27. avgusta, 
na Bledu organizirata dobro-
delni golfski turnir. Udeleži-
la se ga bodo številna zna-
na imena: Peter Prevc, Tim 
Gajser, voditelj in stand up 
komik Vid Valič, pevka Alya, 
čarodej Magic Aleksander in 
drugi. Z zbranimi sredstvi 
bodo pod okriljem Ustanove 
Rdeča Žoga na pomoč pri-
skočili Društvu rejnic celjske 
regije za letovanje otrok v 
Izoli, Centru za socialno 
delo Maribor, ravno tako za 
otroke v rejništvu, Športno-
-kulturnemu društvu Hrušica 
pri izgradnji večnamenskega 
športnega igrišča za perspek-
tivne mlade športnike ter ne-
katerim drugim posamezni-
kom, ki prihajajo iz socialno 
šibkejših družin.

Dobrodelni golfski 
turnir Anžeta Kopitarja
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Andraž Sodja

Jesenice – Zaradi poostrene-
ga nadzora prometa na av-
strijski strani in posledič-
no slabe pretočnosti predo-
ra Karavanke je minuli ko-
nec tedna ob močno poveča-
nem prometu zaradi napo-
vedanega poslabšanja vre-
mena znova prišlo do dalj-
ših zastojev. Kolona je bila 
v najhujšem obdobju dalj-
ša od 13 kilometrov, čakal-
ne dobe pa tudi po več ur. Še 
pozno v noč so se mimo Je-
senic zgrinjale nepretrga-
ne kolone, zaradi priporo-
čenih obvozov preko mej-
nih prehodov Korensko se-
dlo in Rateče pa je bila moč-
no obremenjena tudi cesta 

skozi Jesenice in naprej pro-
ti Kranjski Gori. Nekateri vo-
zniki, ki so se skozi karavan-
ški predor pripeljali v Slove-
nijo, pa za zastoje izrecno 
krivijo avstrijske varnostne 
organe, ki naj bi podcenili 
prometno obremenitev in jo 
s premajhnim številom po-
licistov, ki opravljajo kontro-
lo, še poslabšali.

V počasnih ali stoječih ko-
lonah na avtocesti mimo Je-
senic pa so potniki v čakajo-
čih vozilih našli številne mož-
nosti za kratkočasenje, med 
drugim so tako sprehajalci na 
vzporedni kolesarski stezi po-
vedali, da so opazili igranje 
badmintona, žoganje, igranje 
nogometa, sprehajanje psov 
ob vozišču in po sredini vo-
zišča, snemanje selfijev, se-
deli so na odbojnih bankinah 
in se sprehajali po vozišču, po-
novno pa je prišlo tudi do te-
žav zaradi nepravilnega razvr-
ščanja, ki je povsem onemo-
gočilo vožnjo vozil nujne me-
dicinske pomoči, policije in 
gasilcev. Zaradi odprtih vrat 
na avtomobilih so bili ogrože-
ni tudi motoristi, ki so se sicer 
še prebijali skozi stoječo kolo-
no. Zakon sprehajanje po av-
tocestah in hitrih cestah sicer 
prepoveduje, zagrožena ka-
zen pa je 150 evrov. V nočnem 
času pa so morali reševalci za-
radi zdravstvenih težav ene od 
potnic v vozilu v zastoju celo 
peljati po začasno zaprti na-
sprotni polovici avtoceste.

Rekreacija na 
avtocesti
Minuli konec tedna so avtocesto proti predoru 
Karavanke znova zaznamovali zastoji, dolgi tudi 
več kot trinajst kilometrov. Nekateri čakajoči so na 
avtocesti celo igrali badminton.

Tudi zadnji konec tedna so 
pred predorom Karavanke 
na gorenjski avtocesti 
nastajale večkilometrske 
kolone. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Kamnik – Na območju obči-
ne Kamnik so minuli konec 
tedna obravnavali dve tragič-
ni smrti. V soboto se je tra-
gično končal priljubljeni de-
vetdnevni poletni festival 
Kamfest. Med zaključnim 
koncertom hrvaške skupi-
ne Hladno pivo na Malem 
gradu je namreč okoli pol 
enajste zvečer izginila uspe-
šna 26-letna gorska kolesar-
ka Zarja Černilogar iz Kra-
nja. Njeno truplo so nasled-
nji dan našli pod grajskim 
obzidjem, kot vse kaže, je z 
njega nesrečno padla, ko je 
šla na stranišče. Ljubljanski 
policisti pa poročajo tudi o 
nenavadni smrti 25-letnega 
moškega v Podgorju.

Omahnila trideset  
metrov globoko

Trinajsto izvedbo Kam-
festa so v soboto na Ma-
lem gradu sklenili s koncer-
tom hrvaške skupine Hla-
dno pivo, ki ga je s prijatelji 
obiskala tudi 26-letna Kra-
njčanka Zarja Černilogar, 
tekmovalka slovenske pro-
fesionalne ekipe Unior To-
ols Team, petkratna držav-
na prvakinja v spustu z gor-
skimi kolesi, ki je dvakrat 
zmagala tudi v skupnem se-
števku evropskega pokala in 
še večkrat v seštevku sloven-
skega pokala. Po zdaj zna-
nih informacijah se je oko-
li pol enajste zvečer oddalji-
la od prijateljev, ker naj bi šla 
na stranišče. Ker je bilo tedaj 
na Malem gradu ogromno 

obiskovalcev, ni nihče posu-
mil na kaj slabega, ko se ni 
vrnila. Da se je zgodilo ne-
kaj hudega, se je prvič zaslu-
tilo naslednji dan, ko je nje-
na družina javno objavila, da 
jo pogrešajo. 

Na policiji so pojasnili, da 
so prijavo o pogrešani osebi 
prejeli v nedeljo okrog 16. ure. 
»V okviru izvajanja aktivnosti 
pri iskanju pogrešane ose-
be, so policisti nekaj pred 18. 
uro za obzidjem Malega gra-
du v prepadu globine od 20 
do 30 metrov našli negibno 
žensko. Zaradi težke dostop-
nosti je bila v reševanje vklju-
čena gorska reševalna služba, 
ki je truplo izvlekla iz globine. 
Ugotovili so, da gre za pogre-
šano osebo,« je razložila Na-
taša Pučko s Policijske upra-
ve Ljubljana in dodala, da po-
licisti nadaljujejo s preiskavo 

dogodka, ki poteka tudi v sme-
ri ugotavljanja morebitnih su-
mov kaznivega dejanja. Toli-
ko iz uradnih virov, po neu-
radnih informacijah pa naj 
bi mlada športnica v smrt 
omahnila na delu obzidja 
za hišico, v kateri prodaja-
jo spominke in vstopnice za 
grajsko kapelo, kjer se zaradi 
neosvetljenosti in porašče-
nosti slabo vidi, do kam sega 
obzidje. Domnevajo, da naj 
bi prav tam nesrečna Zarja 
stopila v prazno in omahni-
la v globino. Ker je obleža-
la na nedostopnem in gosto 
poraščenem terenu, so nje-
no truplo na Mali grad s po-
močjo vrvne tehnike ob po-
moči gasilcev dvignili kam-
niški gorski reševalci. 

»Dogodek globoko obža-
lujemo in izrekamo iskre-
no sožalje Zarjinim najbliž-
jim,« so v izjavi za javnost za-
pisali organizatorji letošnje-
ga Kamfesta. Kot so še pojas-
nili, zaradi zbiranja podatkov 
o nesreči ter pietete do njene 
družine nadaljnjih izjav za 
zdaj ne morejo dajati. Dru-
žini Černilogar je pisno soža-
lje včeraj poslal tudi kranjski 
župan Boštjan Trilar. 

Moški po besnenju umrl
V vasi Podgorje pa je v ne-

deljo zgodaj zjutraj za zdaj še 
nepojasnjeno umrl 25-letni 
moški, menda ni bil doma-
čin. S Policijske uprave Lju-
bljana so sporočili, da so jih 
okrog pol četrte obvestili, da 
naj bi neznani moški pred 
stanovanjsko hišo razgrajal 
in razbijal stekla. Posredova-
li so kamniški policisti in na-
leteli na moškega, ki je vpil in 
se vedel agresivno, metal ob 
tla ter razbijal. »Na ukaze po-
licistov se ni umiril, zato so 
uporabili fizično silo in ga 
vklenili. Moški se je še naprej 
upiral in se ni umiril. Na kraj 
dogodka so poklicali reševal-
no vozilo, čez čas pa je moški 
začel izgubljati zavest, zaradi 
česar so ga policisti odklenili 
in namestili v bočni položaj. 
Kljub nudenju zdravniške 
pomoči je na kraju dogodka 
umrl. Prve ugotovitve in ugo-
tovljene okoliščine kažejo na 
to, da je bila smrt 25-letne-
ga moškega posledica zdra-
vstvenih težav,« je pojasnila 
Pučkova. Policisti so odredi-
li obdukcijo in toksikološke 
preiskave, rezultati pa naj bi 
bili znani v nekaj dneh. 

Omahnila z obzidja gradu
Okoliščine padca z obzidja Malega gradu v Kamniku, ki je bil v soboto zvečer usoden 
za šestindvajsetletno Kranjčanko Zarjo Černilogar, policisti še preiskujejo. V Podgorju nepojasnjeno  
besnel in kasneje v rokah reševalcev umrl petindvajsetletni moški. 

Padec z obzidja na južni strani Malega gradu je bil v soboto zvečer usoden za 26-letno 
Zarjo Černilogar, petkratno državno prvakinjo v spustu z gorskim kolesom. / Foto: Jasna Paladin

Tragičen dogodek obžalujejo tudi na občini Kamnik, 
kjer so razložili, da naj bi se nesreča zgodila v delu, 
ki ni neposredno del koncertnega prizorišča, po 
navedbah organizatorjev pa je bil varovan z varnostno 
službo in trakom, ki je označeval prepovedan prehod. 
Pobočje Malega gradu in celotno območje se sanira že 
približno 20 let, so še dodali.

Simon Šubic

Mojstrana – V soboto popol-
dan je v plezalni smeri Mili-
jarde v Rjavini nad Mojstra-
no prišlo do tragičnega pad-
ca dveh plezalcev, ki sta ob-
visela v navezi. Iz Uprave 
RS za zaščito in reševanje 
so sporočili, da je eden ple-
zalec umrl, drugega, ki se je 
hudo poškodoval, pa so gor-
ski reševalci iz Mojstrane in 
Tolmina ter dežurna ekipa 

z Brnika na kraju oskrbeli, 
nato pa ga z vojaškim heli-
kopterjem prepeljali v jese-
niško bolnišnico. 

Gorski reševalci so letos 
z gora pripeljali že enajst 
mrtvih planincev, še dva-
najst ljudi je umrlo pri dru-
gih dejavnostih v gorskem 
svetu. Do prejšnjega pet-
ka se je v hribih zgodilo 278 
nesreč, največ zaradi zdrsa, 
nepoznavanja terena in sla-
be telesne pripravljenost. 

»Dnevi postajajo krajši, več-
ja je verjetnost za nastanek 
popoldanskih neviht, zme-
raj pogosteje nas lahko pre-
senetijo nizke temperature 
in ob nevihtah in nenadnih 
poslabšanjih tudi sodra in 
sneg. Gorski reševalci so 
tako v kratkem obdobju so-
delovali v desetih interven-
cijah, kjer so se posamezni-
ki podhladili. Lepo in sonč-
no jutro se v gorah kaj hit-
ro spremeni v pravi zimski 

dan s snegom in mrazom. 
Neprimerna oblačila, kot so 
kratke hlače, majica s krat-
kimi rokavi in po možnos-
ti brez nahrbtnika, v kate-
rem mora vedno biti osnov-
na planinska oprema vključ-
no s toplimi, zaščitnimi ob-
lačili, kapo in rokavicami, so 
lahko vzrok za hujšo obliko 
telesne podhladitve in celo 
smrt,« opozarjajo v Planin-
ski zvezi Slovenije in Gorski 
reševalni zvezi Slovenije. 

V gorah umrlo že enajst planincev

Simon Šubic

Kranj – Ta teden po vsej drža-
vi poteka preventivna akcija 
Hitrost, s katero želi Agenci-
ja za varnost prometa (AVP) 
osveščati vse udeležence v 
prometu o nevarnostih pre-
hitre in neprilagojene vo-
žnje, še zlasti pa mlade, ki 
zaradi svoje neizkušenosti 
povzročijo vedno več prome-
tnih nesreč. Glavno sporoči-
lo akcije se glasi: Če si divjak, 
nisi junak! Poleg preventiv-
nih dejavnosti bo na cestah 
potekal tudi poostren nad-
zor, ki ga bo izvajala policija. 

V AVP ugotavljajo, da se 
je letos kar vsaka peta pro-
metna nesreča od skupaj 
10.380 zgodila zaradi nepri-
lagojene hitrosti. V teh 

nesrečah je umrlo 24 ljudi, 
170 je bilo hudo poškodo-
vanih in 1118 pa lažje. Mla-
di do 24 let so povzročili kar 
522 takšnih nesreč. Neprila-
gojena hitrost pa je pogosto 
povezana tudi z nekaterimi 
drugimi vzroki prometnih 
nesreč, kot so nepravilna 
stran oziroma smer vožnje, 
nepravilnosti pri prehiteva-
nju in izsiljevanje prednosti. 

»Na Agenciji smo se v tret-
jemu delu preventivne akci-
je Hitrost osredotočili pred-
vsem na mlade, ki zaradi 
svoje neizkušenosti potrebo 
po dokazovanju in testiranju 
lastnih sposobnosti velikok-
rat uresničijo ravno na ces-
ti, kar je lahko usodno,« je 
poudaril Igor Velov, direk-
tor AVP. 

Divjanje ni junaško
Mladi potrebo po dokazovanju in testiranju 
sposobnosti žal uresničujejo ravno na cesti, 
ugotavljajo v Agenciji za varnost prometa.



Alenka Brun

Že beseda sama 
zveni skrivnost-
no – in ko v sple-
tni iskalnik odtip-
kaš ime čupakab-

ra, se pojavijo različne razla-
ge, med kupom slik pa izsto-
pa mitološko bitje, ki spomi-
nja na enih na psa z vam-
pirsko glavo, spet na dru-
gih na volka z lastnostmi 
volkodlaka, na tretjih lah-
ko povlečemo vzporednico 
celo z neznanim vesoljskim 

bitjem. Skratka, okoli čupa-
kabre se je spletlo ogrom-
no legend, sploh v Latinski 
Ameriki. Obstajali pa naj bi 
tudi očividci, kar niti ni tako 
redek pojav, ko nanese bese-
da na legendo.

Pod imenom Čupaka-
bra najdemo celo frizer-
ski salon, je pa to tudi ime 
gorenjske žonglerske in 
ognjene skupine, ki ustvarja 
na področju cirkusa. Njihov 
član je tudi – ne boste verje-
li – fant in popotnik, ume-
tnik, ki ga največkrat vidi-
mo v roki s fotoaparatom; 

njegovo ime zasledimo pri 
izjemnih in nenavadnih 
dokumentarcih: Radovlji-
čan Rožle Bregar, ki ga še 
danes zmoti, ko umetnost 
žongliranja ljudje radi stla-
čijo v isti koš s klovnovski-
mi nastopi.

Letos Čupakabra praznu-
je tudi deseti rojstni dan. Na 
začetku so bili trije, potem 
so po prvem nastopu v Rado-
vljici, ko si je nastop Čupa-
kabre ogledalo pet ljudi (v 
primerjavi z danes, ko se jih 
na ulici zbere tudi dvesto in 
več), nastopili še na Bledu. 
Njihovi nastopi so bili vedno 
boljši, bolj dodelani in kma-
lu je skupina dobila še tri 
nove člane. Po Gorenjskem 
so organizirali tudi žongler-
ske delavnice in ravno skozi 
Čupakabro so se ljudje pob-
liže spoznali z žongliranjem 
in cirkusom kot takim.

Čupakabrovci nimajo 
sezone, če temu lahko tako 
rečemo. Nastopajo vse leto 
– na domačih tleh, pa tudi 
v tujini. Ravno so se vrnili 
iz Španije, kjer so nastopa-
li v okviru Ane Desetnice, in 
tudi v nadaljevanju ne bodo 
počivali. Razveseljujejo veli-
ke in majhne otroke. 

»Nastopi so različni: 
hodulje na festivalih, neon-
ski nastop na glamuroznih 
dogodkih, srednjeveški na 
gradovih, ognjeni na mest-
nih trgih, cirkuške predsta-
ve za vse mlade po duši ...« 

Na Gorenjskem ste jih lah-
ko čez poletje enkrat teden-
sko srečali na Šobcu, kjer so 
se lahko tudi najmlajši pre-
izkusili v žonglerskih vešči-
nah – do konca avgusta jih še 
lahko ujamete. Res veliko pa 
nastopajo na primer v času 
pusta, tudi po trikrat na dan, 

čez leto pa se jim nabere več 
kot sto nastopov. 

Tokrat pa je čupakabrov-
ce obiskala Kyoko Wada iz 
Japonske, velikega mesta 
Yokohama. Mlada in perspe-
ktivna žonglerka. Na videz 
sicer preprosto dekle, a ker 
videz rad vara, se tisti trenu-
tek, ko obleče svoj kostum, 
preobrazi v artistko. Nastopa 
tako v gledališčih kot na uli-
ci. Ker ima strašno željo, da 
bi se pridružila cirkusu, a jih 
na Japonskem ni, je prišla v 
Evropo. Tako trenutno potu-
je in nastopa po Evropi, kjer 
se je udeležila tudi evropske 

NEVERJETEN OBČUTEK
Na Gorenjskem imamo eno prvih profesionalnih skupin v žongliranju  
v Sloveniji. Večina je že slišala za Čupakabro, njeni nastopi pa so iz leta  
v leto bolj priljubljeni. Tokrat so dobili obisk iz Japonske.

Ljubka Kyoko Wada / Foto: Rožle Bregar

Kyoko na izletu v Kranjski Gori / Foto: Rožle Bregar

 
Med žongliranjem na Mangartu / Foto: Rožle Bregar Čupakabra razveseljuje staro in mlado s svojimi nastopi. Tudi na hoduljah. / Foto: Rožle Bregar

žonglerske konvencije na 
Nizozemskem, ki združuje 
najboljše artiste, cirkusan-
te, žonglerje ... z vsega sveta. 
Na konvencijah se udeležen-
ci izobražujejo, nastopajo in 
se družijo. In ker je tudi sku-
pina Čupakabra redna ude-
leženka tovrstnih konven-
cij, so na simpatično Japon-
ko naleteli v sosednji Italiji. 
Tako se je Kyoko Wada med 
letošnjim popotovanjem za 
en teden ustavila v Slove-
niji, se udeležila treninga 

s Čupakabro, bila prisotna 
celo na enem njihovih nas-
topov na Šobcu, njeni člani 
pa so jo z Gorenjskega pope-
ljali tudi v dolino Soče. Obis-
kala je še Ljubljano in videno 
jo je prav prevzelo. Bohinj pa 
jo je sploh navdušil, čeprav 
ne vemo, kdo je bil bolj pre-
senečen, ko se je dekle zna-
šlo v svojem elementu – gle-
dalci ob Bohinjskem jezeru 
ali ona – ko sta s čupakabrov-
cem Tadejem sredi vode oba 
vrgla v zrak po sedem žogic. 
» Vsa plaža je strmela v zrak. 
Neverjeten občutek,« je še 
dodala Kyoko Wada.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

Vilma Stanovnik

V Nemčiji se lahko pohva-
lijo s kar lepim številom 
tematskih poti, nobena pa 
ni tako priljubljena kot prav 
Romantična cesta. To sva 
spoznavala prav v vsakem 
od 27 mest na dobrih štiri-
sto kilometrov dolgi poti.

Po slikovitem Dinkels-
bühlu sva se odpeljala nap-
rej proti jugu ter se najprej 
ustavila v Wallersteinu, nato 
v Nördlingenu, Harburgu, 
Donauwörtu in Rainu. Še 
najmanj všeč nam je bil za 
romantično vzdušje kar pre-
velik Augsburg. Precej bolj 
romantičen je že Friedberg, 
ravno prav velik za pohajko-
vanje pa je Landsberg am 
Lech. Na hitro sva si ogledala 
še Hohenfurch in novo pre-
nočišče dobila v Schongauu, 
v starem mestnem središ-
ču za obzidjem. Znova sva 
se prepričala o ustrežljivos-
ti Nemcev, saj so nama takoj 

ponudili garažo za motor, 
imela pa sva tudi imeniten 
pogled na glavno ulico.

Zjutraj naju je zbudilo 
zvonjenje iz sosednje cerkve 
Marijinega vnebovzetja, pot 
pa sva nadaljevala proti Pei-
tingu, Rottenbuchu, Wild-
steigu, Steingardnu in Hal-
blechu. Napisu Romantična 
cesta se je na tablah pridružil 

napis Alpska cesta, postanek 
pa je sledil v bližini Schwan-
gaua, kjer sva se zapelja-
la do slovitega gradu Neus-
chwanstein in gradu Hoc-
henschwangau. Gradova sta 
res pravljična, to pa je hkra-
ti pomenilo hudo gnečo turi-
stov z vseh koncev sveta, ki 
jih je bilo na vsej Romantič-
ni cesti prav tam največ. 

Po dobrih štiristo kilome-
trih sva bila kmalu tudi že v 
zadnjem mestu na Roman-
tični cesti, Füssnu, kjer sva 
poleg starega mestnega jed-
ra že občudovala Alpe in se 
odločila, da ne izpustiva niti 
najvišje točke Nemčije. To 
je 2964 metrov visoki Zug-
spitze. Na vrh sva se seveda 
zapeljala z gondolo, že ob 

vznožju pa sva se kot prava 
Gorenjca razveselila novi-
ce, da so gondolo zgradili 
pred natanko 90 leti, 5. juli-
ja 1926. V spomin na jubi-
lej so bile vozovnice za gon-
dolo, ki so hkrati tudi vstop-
nice za muzej na vrhu, polo-
vico cenejše. Namesto 42 
evrov na osebo sva 42 evrov 
odštela za oba skupaj. Še 
vedno se nama ni zdelo prav 
poceni, prihranila pa sva za 
tradicionalno belo klobaso v 

žemlji, ki jo pripravljajo na 
vrhu gore, ter večerjo v Avs-
triji, kjer sva prenočila v pri-
jetnem penzionu ob Achen-
seeju. 

Zadnji dan sva se po pri-
ljubljeni motoristični ces-
ti peljala še čez Obertauern 
in Turracherhöhe ter prek 
Jezerskega vrha srečno, 
brez kakršne koli nevšečno-
sti na poti, privriskala nazaj 
domov. 

(Konec)

Nemčija: Romantična cesta (3)

GRADOVI IN JUBILEJ

Seveda ni šlo brez ogleda pravljičnih gradov pri Schwangau.

Zadnje romantično mesto na jugu je Füssen.

Za konec sva se prav ob 
obletnici povzpela na 
Zugspitze.

Davek ljubezni

V mojem srcu je nemir,
kot bučno šumenje
razigranih morskih valov.

Izgubljeno ljubezen
lahko nadomesti
le druga ljubezen.

Vsaka stvar ima svojo ceno.
Pred prevzemom
jo je treba plačati.
In tudi ljubezen
ni položena na dlan.

Borila se bom,
plačala svoj davek,
a ne zaman,
saj me boš na koncu 
čakal ti.

                  Simona

Ko se izgubi ljubezen, vedno pride nova, za katero je treba 
narediti prostor v srcu. In seveda plačati davek na njegovo 
vrednost. Lepe sončne dni. 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, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Mateja Rant

S
kupaj z otroki so 
tako že prvi dan 
festivala Pisana 
Loka začeli pisa-
no kar se da. Pod 

vodstvom mentorjev Alen-
ke Žumer in Mateja Mavri-
ja so v četrtek dopoldne pori-
sali staro mestno jedro, tako 

da je Mestni trg zaživel v vsej 
svoji barvitosti. 

»V prvem delu so se otro-
ci lahko izražali po svoje, 
potem pa je sledilo še tek-
movanje, v okviru katere-
ga so se otroci razdelili po 
skupinah in na asfaltu risa-
li mala pravljična mesta po 
svojih predstavah,« je razlo-
žila Alenka Žumer. Pri risa-
nju s kredami po asfaltu je 

sodelovalo okrog dvajset 
otrok. »Zelo so uživali, ker 
so si res lahko vzeli pros-
tor za ustvarjanje. Porisa-
li so ves trg od Vahtnice do 
Homana.« Otroška domiš-
ljija je brez meja in tako je po 
njenih besedah luža postala 
jezero, hiše pa so lahko tudi 
okrogle in z rdečimi fasada-
mi. »Otroci so potem tudi 

pripovedovali, kakšno je nji-
hovo mesto in kaj se v njem 
dogaja.« Na koncu so izbra-
li zmagovalno skupino, ki 
je narisala najbolj barvito in 
izvirno pravljično mesto z 
veliko zanimivimi stavbami, 
obenem pa niso pozabili niti 
na naravo. Za nagrado so se 
otroci iz zmagovalne skupi-
ne posladkali s čokolado.

LUŽA POSTALA JEZERO
Pri dogajanju v sklopu Pisane Loke so sodelovali tudi otroci, ki obiskujejo počitniške delavnice Društva 
prijateljev mladine Škofja Loka Dobimo se ob pol desetih.

Otroci so s kredami ustvarjali na asfaltu. 

Narisali so barvita in včasih tudi nenavadna pravljična mesta.

Škofja Loka je bila v četrtek dopoldne še bolj pisana kot 
ponavadi.
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POČITNICE / 7 DNI /  OD 3. DO 10. SEPTEMBRA 2016

Črnogorska obala je v začetku septembra še zelo prijetno topla, najhujša gneča in vroči-
na pa sta že mimo. Zato vas vabimo na pozno poletno druženje v Črni gori. Bivali boste 
v hotelu Sato 4* Sutomore, se sončili, kopali ali sprehajali ob morju. V hotelu Sato je 
ponudba all inclusive light. Ves teden boste uživali v hotelu, ob zunanjem bazenu, na 
plaži, na sprehodih ali se nam pridružili (doplačilu na kraju samem) na lepih izletih v bliž-
njo in daljno okolico: celodnevni avtobusni izlet po Črni gori, poldnevni avtobusni izlet  
na Skadarsko jezero z ogledom vinske kleti in degustacijo vin, panoramski izlet z ladjo 
in celodnevni izlet v Tirano (navedeni izleti so za doplačilo in bodo izvedeni v primeru 
prijav določenega števila potnikov).

Odhod avtobusa iz Kranja: 2. septembra 2016 ob 23. uri  
Povratek domov: 10. septembra 2016 po kosilu  
Prihod v Kranj v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA ZA BRALCE GORENJSKEGA GLASA:  SAMO 399 EUR  
Cena vključuje: 
· 7-krat all inclusive light v hotelu SATO 4* Sutomore,
· turistično pristojbino,
· avtobusni prevoz Kranj–Sutomore–Kranj,
· Kompasovega  predstavnika / animator ja v hotelu.
Možna doplačila (ob prijavi): za enoposteljno sobo 199 EUR.
Doplačila vodniku/predstavniku na potovanju za dodatne izlete.

ČRNOGORSKA RIVIERA VABI

ORGANIZATOR POTOVANJA: Kompas d. d.
PRIJAVE SPREJEMAJO: Kompas Kranj (Slovenski trg 6, tel. 04/2014 261) in 
Kompas Škofja Loka (Kapucinski trg 8, tel. 04/5111 770).

Samo Lesjak

N
ajvečji loški 
festival že tret-
je leto zapored 
poteka v strnje-
nem desetdne-

vnem terminu. Programske 
vsebine so kot vedno raz-
nolike in medgeneracijske, 
zajemajo pa ulične predsta-
ve, prireditve za otroke, jav-
ne tribune, razstave, delav-
nice, improvizacijsko gleda-
lišče ... ter seveda koncertno 
dogajanje, ki ga ne bo manj-
kalo še ves teden.

Tako bo že danes na Can-
karjevem trgu ob 21. uri nas-
topil duo Bas in Glas. Gre za 
relativno svež glasbeni pro-
jekt, ki si skozi delovanje pri-
zadeva predvsem za iskre-
nost in spontanost. Bolj kot 
ne lirična besedila Nejca 
Sajovica s pomočjo raperske 
in gledališke govorice osvet-
ljujejo oziroma se spopada-
jo s problematikami življe-
nja; mehka kritika in oster 
komentar se sprehajata vse 
od družinske celice do dru-
žbe v širšem smislu. Glas-
ba Jaše Hedžeta z bas kitaro 
in efekti vsakič znova ustva-
ri »začaran krog« glasbene 
podlage, v kateri se s pomoč-
jo improvizacije in ekspresi-
vne spremljave besedila bori 
za odcepitev od rutine.

Iztok Drabik Jug je škofje-
loškemu občinstvu že zna-
no ime. Širša javnost ga sicer 

bolj pozna kot profesional-
nega igralca, ki se v stroko-
vnih krogih vedno bolj uvel-
javlja – tako na odrih kot v fil-
mih. V njegovi glasbi se poz-
najo vplivi vseh vrst lomlje-
nih ritmov – od trancea do 
downtempa. Navdihuje ga 
predvsem islandska elektro-
nika – preverite v sredo ob 
20.30 na Cankarjevem trgu.

Na Loškem gradu 'pri 
Čirotu' bo v četrtek zvečer 
nastopila zasedba Hulaho-
op  s sedaj že legendarno 
maskoto: lesenim saksofo-
nistom.  Zvočno barvitost 
ustvarjajo s kombiniran-
jem klavirskih zvokov z bass 
in sint efekti ter prodornim 
ženskim vokalom.

Na istem mestu bo dan 
kasneje nastopila glasbe-
na zasedba Patetico, katere 
glasba izraža žlahtne prvi-
ne bluesa, džeza in swinga. 
Ljubek, žaloben vokal pev-
ke Nike Perunović, tankoču-
tna besedila Roka Vilčnika 
in imenitna instrumental-
na zasedba združujejo čaro-
ben preplet zvokov in besed; 
ustvarjalci pa v svojem poče-
tju, alkimističnem zdru-
ževanju glasbenih in lite-
rarnih prvin, danes pogos-
to zaničevani besedi ‘pate-
tika’ vnovič vračajo pleme-
niti pomen. Na Cankarje-
vem trgu bo prav tako v pet-
ek nastopil tudi pred tremi 
leti ustanovljeni škofjeloški 

orkester Amadeo, ki deluje 
pod umetniškim vodstvom 
Tilna Drakslerja in si je za 
zaščitnika vzel genija W. A. 
Mozarta. Slednje ni naklju-
čje, saj je glavni namen ses-
tava poustvarjanje kakovo-
stne in iskrene glasbe veli-
kih mojstrov, ki uspe dvigo-
vati človeškega duha in obe-
nem predstavlja izjemno 
iztočnico ter obilo priložno-
sti mladim profesionalnim 
glasbenikom po udejstvova-
nju znotraj meja slovenske-
ga kulturnega prostora pa 
tudi izven njih. 

Pisano Loko bo v soboto, 
27. avgusta, ob 20.30 na Loš-
kem gradu sklenila hrvaška 
rok-pop diva Josipa Lisac, ki 
je svoj prepoznavni stil zače-
la graditi v 60. letih z edins-
tvenim vokalom, ki je močno 
presegal vse okvirje in naja-
vljal novo zvezdo na tedan-
ji glasbeni sceni.  Njen prvi 
album  Dnevnik jedne lju-
bavi  je postal kulten in še 
danes velja za enega najbolj-
ših. Za uverturo bo poskrbela 
Mateja Gorjup, ki se vrsto let 
posveča poustvarjanju ljud-
skih pesmi slovanskih naro-
dov, s posebnim poudarkom 
na izročilu slovenskega etni-
čnega ozemlja. Akustični 
koncert Noctiferie na dvori-
šču Bara Freising pa je zara-
di nenačrtovane odsotnos-
ti nekaterih gostujočih glas-
benikov  prestavljen na nov 
termin, in sicer se bo odvil v 
soboto, 3. septembra.

UTRIP PISANE LOKE
V polnem teku je festival Pisana Loka, ki s kulturno-družabnimi prireditvami 'barva' ulice, za hitrejši 
utrip mesta skrbijo številni kakovostni koncerti, nastop Noctiferie pa ima nov termin, 3. september.

V Škofjo Loko, v lokal Na štengah, se je vrnil Miki Solus, ki 
je klaviature zamenjal za harmoniko, podporo in takt pa sta 
mu dajala Frane na akustičnem basu in Tačko na cajonu. 

Šenčur – Za prijetne glasbene poletne večere skrbijo tudi 
v Medenem vrtu, in sicer z akustičnimi koncerti, ki bodo 
potekali ob sredah. Premierni nastop, sicer tokrat zaradi 
hladnega deževnega vremena prestavljenega v notranje 
prostore 'sladkega' lokala, je pripadel zasedbi QuartAku-
stika z odlično domačo pevko Petro Maček Zarnik, v nada-

ljevanju pa bodo poletne večere popestrili še Čedahuči 
(24. avgusta), Bečo & Band (31. avgusta) in Kvartopirci 
(7. septembra). Že to sredo bo ob 20. uri nastopila sku-
pina Čedahuči, ki ustvarja in deluje že od januarja 2013. 
V aprilu istega leta so izdali malo ploščo s petimi pesmi-
mi. Žanrsko se ne omejujejo, glavna gradnika značilnega 
zvoka skupine pa sta večglasja in akustičen zvok. Tega 
poleg vokalov zaznamuje uporaba klavirske harmonike 
Andreja Ilarja, violine Danijela Bogataja, električne kita-
re, bendža in trobente Matjaža Jakina ter klaviatur Jeana 
Markiča. Svoj čar doda tudi nežen ženski spremni vokal 
Romane Prosenc, ki se občasno spremeni v glavne-
ga. Posebno pozornost si zasluži tudi ritmična sekcija, 
saj se kreativno igranje bobnarja Ivana Zulianija odlično 
dopolnjuje s kontrabasom ali električno basovsko kitaro 
Mateja Megliča. Skupina tesno sodeluje tudi z glasbeniki 
Galom Gjurinom, Severo Gjurin, Andražem Gartnerjem 
in skupino 2B.

Akustični koncerti v Medenem vrtu

Poletni glasbeni večeri v Medenem vrtu: 
QuartAkustika / Foto: Samo Lesjak
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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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V soboto, 13. avgusta, so zakonsko zvezo v Preddvoru 
sklenili naslednji pari: Mojca Rems in Kristjan Sajevic, 
Tina Urbanec in Jure Koprivec ter Mateja Demšar in 
Simon Brezovar, na Strmolu Ana Prosen in Bojan Star-
man, v Kosovi graščini na Jesenicah Maja Zupan in Dejan 
Huđek, v Škofji Loki pa Kaja Galič in Jernej Lenkič.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 54 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 22 deklic in 11 dečkov. 
Najtežja je bila deklica s 4510 grami, najlažji deklici pa je 
tehtnica pokazala 2690 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
7 deklic in 14 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2300 grami, 
najtežji deček pa je tehtal 4150 gramov.

Novorojenčki

Maja Bertoncelj

M
ira Berton-
celj iz Gore-
nje vasi pri 
Retečah je 
dopolnila 

devetdeset let. »Šlo je prehi-
tro, čeprav je bilo tudi veliko 
hudega, najbolj med drugo 
svetovno vojno,« je povedala, 
ko smo jo obiskali na njenem 
domu. Kljub letom je še zelo 
čila gospa. 

Rodila se je 18. avgusta 1926 
v Dolu, na kmetiji Pri Mih-
ču. Njen dekliški priimek je 
Eržen. V družini je bilo osem 
otrok, trije so kmalu umrli, v 
vojni je padel mlajši brat, sta-
rejši je tudi že pokojen, živita 
pa še dve sestri. Leta 1952 se 
je poročila v Gorenjo vas pri 
Retečah. S sedaj že pokojnim 
možem Dragom sta leta 2002 
praznovala zlato poroko in o 
tem smo pisali tudi v Gorenj-
skem glasu, ki ga rada bere. 
V zadnjem obdobju je bila še 
posebno pozorna na prispev-
ke o devetdesetletnikih, zato 
ji je hčerka želela pripraviti 
presenečenje in je poklicala 
v naše uredništvo. Mira ima 

sina Julijana in hčerko Mari-
jo, pet vnukov, ena je žal že 
pokojna, in devet pravnukov. 
Otroci jo razveseljujejo že vse 
življenje. Poleg dveh svojih 
je skrbela še za dve, ki sta še 
sedaj kot njeni, pazila jih je še 
več. Največje veselje so ji pra-
vnuki. »Držijo me pokonci. 
Z veseljem jih popazim. Gre-
mo tudi na sprehod. Vsak dan 
naredim manjši krog, tako da 
ostajam v gibanju. Zelo rada 

tudi berem, včasih sem veli-
ko pletla in klekljala. Rada 
kuham, pomagam na vrtu ... 
Veselim se življenja in želim 
si, da bi lahko do zadnjega 
hodila,« je dejala. 

Ko smo jo vprašali po recep-
tu za dolgo življenje, ni veli-
ko premišljevala: »Ko sem 
bila mlada, sem bila večkrat 
lačna kot sita. Kruha po cel 
teden nismo videli, kaj šele, 
da bi ga jedli. Danes nam ni 

nič hudega. Druga stvar pa je 
delo. Brez dela ne gre.«

Mira je kot mlado dekle 
delala pri teti v trgovini v Kra-
nju. Ko sta šla brata v vojno, 
kjer je mlajši tudi padel, je 
doma prevzela delo na kme-
tiji, saj je bil oče bolehen. 
Do štiridesetega leta je nato 
varovala otroke, potem pa 
se zaposlila v takratni Iskri 
v Retečah, kjer je delala do 
upokojitve.

PRAZNOVALA DEVETDESET LET
Mira Bertoncelj iz Gorenje vasi pri Retečah kljub letom še vedno pazi pravnuke, kuha in dela v vrtu.

Mira Bertoncelj je dopolnila devetdeset let, na kar spominjajo tudi napisi pred vhodom.

TANJIN KOTIČEK

Nadaljujemo s kombinacija-
mi treh kart, saj na ta način 
hitro pridemo do odgovora. 
Spraševalec ali mi sami, če 
gledamo karte sebi, izbere-
mo tri poljubne karte in si 
jih razložimo. Najprej vsako 
posebej in nato jih združimo. 
Imamo karte Vdova, Sodnik 
in Tat. Vdova prikazuje osam-
ljenost, odmik iz okolice, lah-
ko pa se ponavlja neko obdo-
bje in se hrani s preteklostjo. 
Sodnik prinaša poštene in 
iskrene besede, odločitve 
ter razgovore z nevpleteno 
osebo. Pri karti Tat moramo 
biti pazljivi, da presodimo, 
ali nekaj prinaša ali odnaša. 
Lahko se oprimemo tega, ali 
je na desni ali na levi strani, ni 
pa pravilo. Moja razlaga je, da 
se po nekem dolgem obdob-
ju končno zaključi zadeva 
na sodišču in s tem odnaša 
skrbi. Ali da se je pametno 
malo umakniti od vseh in 
dobro premisliti o odloči-
tvi, kako naprej. Naslednje 
tri karte so Vdovec, Poroka, 
Upanje. Vdovec je kaže podo-
bno kot karta Vdova, nekoli-
ko manj je osamljen, a zato 

bolj moder in premišljen. 
Poroka prikazuje družino in 
osebne zadeve, lahko tri ose-
be. Upanje je morje, dopust, 
prihodi, odhodi, lahko pa so 
naše želje in upanja. Manjša 
skupina ljudi se bo med seboj 
posvetovala in se odločila za 
potovanje, od katerega bodo 
vsi imeli koristi. Ali pa morda, 
da se po stalnem nekem pre-
laganju in umikanju končno 
izpolni stara želja. Gledano s 
strani družine ali zakona pa bi 
rekli, da prihajajo dobre spre-
membe, s katerimi se uresni-
či neki skupni cilj. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
'šola vedeževanja' in svojo šif-
ro pošljite tri poljubne karte, 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Dvomi«
Najprej en lep pozdrav. Zani-
ma me, ali bom obdržala 
novo službo. Kaj se mi obeta 
na poslovnem področju? Kako 
mi kaže v ljubezni, ker se zad-
nje čase z možem ne razume-
va najbolje? In pa kaj se obeta 
mojim otrokom. Zelo bi bila 
vesela vašega odgovora, ki bi 
me rešil vseh dilem. 
Novo službo boste obdržali, 
vendar ne za stalno, saj se 
vam v roku dveh let ponu-
di zelo dobra možnost, o 
kateri vam sedaj niti ni treba 
razmišljati, ker se vam bodo 
do takrat zgodile nepričako-
vane stvari. Ena izmed njih je 
tudi izobraževanje, s tem pa 
tudi stopničke proti vrhu – in 
potem je do realizacije poslo-
vnih sanj samo še korak. Na 
pot vam pride ena oseba, ki 
vam bo pomagala pri poslov-

nih odločitvah. Na življenje in 
ljubezen boste začeli gledati 
z drugačnimi očmi in nare-
dili korenite spremembe, 
presenetili boste celo sami 
sebe. Z možem sta v resnici v 
dobrem odnosu, le malo sta 
oba pozabila na tiste malen-
kosti, ki pomenijo in štejejo 
največ. Drobne pozornosti 
čez dan, bežen poljub, dotik. 
Premoreta veliko ljubezni, 
le pozabila sta si vzeti čas 
samo zase. Moj nasvet je, 
da si čim prej vzameta dva 
dni, odpotujta sama in si s 
tem pričarajta lepe trenutke 
v dvoje. Otrokoma se obeta 
vse lepo, dala sta jima pra-
ve življenjske vrednote, zato 
vam ni treba skrbeti. Hči je v 
obdobju razcveta in vse svoje 
visoke cilje bo dosegla, glede 
čustev bo prijetno preseneče-
na. Sin ima trenutke, ko je rad 

sam in se malo umakne od 
dogajanja, a to ni nič narobe. 
V šoli mu bo dobro šlo in bo 
obveznosti vzel bolj zares. Na 
splošno jima vidim vse, kot je 
treba. Dvomi so odveč. Želim 
vam vse dobro.

»Princesa«
Prosila bi, da tudi meni pogle-
date v karte, kaj me čaka. Na 
splošno zdravje, finance, lju-
bezen. Nisem več rosno mla-
da, težko, da me čaka še kaj 
lepega. Najlepša hvala. 
Ob koncu leta boste prejeli 
dobre novice o denarju, ki 
ga morda niti ne pričakujete. 
Na splošno imate v nasled-
njem letu boljše finančno 
stanje kot sicer. V ljubezni pa 
vas čaka kar nekaj presene-
čenj. Veliko bo razgovorov 
v dvoje, na štiri oči in odlo-
čanje z vaše strani. Za ose-

bno srečo leta ne vprašajo, 
saj ko je človek zaljubljen, 
srce vztrepeta in nemir je 
neusahljiv, dokler ne pride 
do izpolnitve. Prepozno ni 
nikoli, saj veste. Veliko boste 
odsotni od doma zaradi pri-
jetnih stvari in v drugi polovi-
ci naslednjega leta boste pre-
mišljevali o selitvi. Ne boste 
čakali predolgo. Ta trenutek 
se vam to sliši nemogoče, a 
obeta se vam kar nekaj spre-
memb glede osebne sreče, 
za katero ste že mislili, da je 
šla mimo vas. Ne marate biti 
bolni, živite zdravo. Prav je 
tako. Posebnih težav, razen 
tistih, ki ste jih že vajeni, ne 
vidim. Večkrat ste žalostni 
zaradi otrok, ki so odšli svojo 
pot in malce pozabili na vas. 
Nikar, vse se bo postavilo na 
svoje mesto, ko bo čas za to. 
Lepo se imejte.

12  50
EUR

                                                     Cena knjige je 

Ko pomislimo 
na podeželje, se 
spomnimo na 
raznolike dobrote, 
ki jih znajo pripraviti 
spretne gospodinje 
kmetij. Vedno znova 
nas navdušijo z 
izvirnimi jedmi, 
takimi, ki so se jih 
naučile pripravljati 
od svojih mam in 
babic, drzne pa so 
tudi pri preskušanju 
sodobnejših jedi. 
Dobro kosilo se 
konča s sladico, 
drobno pecivo se 
poda h kavi ali čaju, 
sladka so lahko tudi 
jutra in večeri….

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

www.gorenjskiglas.si

Poroke, rojstva, obletnice,                     
    zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in   
vaše predloge sporočite Alenki Brun  
po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si  
ali po telefonu: 041/699 005.  
Presenetite, razveselite, dodajte  
piko na i dogodkom z objavo  
v Gorenjskem glasu. 
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1. nagrada: Ogled povorke narodnih noš 11. 9. 2016  na VIP loži za 
dve osebi + čokolada s trničem + čokolada z rušovcem +  predpasnik 
Okusi Kamnika + recepti Okusi Kamnika
2. nagrada: Čokolada s trničem + trnič + predpasnik Okusi Kamnika 
+ recepti Okusi Kamnika
3. nagrada: Trnič + recepti Okusi Kamnika

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 ponedeljka, 5. septembra 2016, na Go renj
ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Medijski pokrovitelj: 
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Osem mesecev po tragični smrti 
Scotta Weilanda je njegova vdova 
Jamie spoznala, da je čas, da pre-
neha žalovati ter se odločila prodati 
njun zaročni prstan. »Žalostna sem, 
ker ga bom prodala, vendar si želim, 
da nekoga osreči, tako kot je nekoč 

mene,« je zapisala Weilandova vdova. Osemnajstkaratni 
prstan iz belega zlata prodaja na Ebayu za kar osem tisoč 
dolarjev.

Osem tisoč dolarjev za zaročni prstan

Umrl je nekdanji kitarist in ustanovitelj 
skupine 3 Doors Down Matt Roberts. 
Star je bil osemintrideset let. Rokerja so 
našli mrtvega v hotelski sobi v Wisconsi-
nu, kjer bi moral nastopiti na dobrodel-
nem dogodku v čast vojnim veteranom. 
Vzrok smrti ni znan, rezultati obdukcije 

bodo razkrili več podrobnosti. Roberts naj bi imel težave 
z odvisnostjo od zdravil.

Poslovil se je kitarist skupine 3 Doors Down

Manekenka in igralka Lydia Hearst 
(31) je obljubila večno zvestobo igral-
cu in voditelju Chrisu Hardwicku 
(44). Na poroki v Kaliforniji so bili 
med povabljenci tudi Yvette Nicole 
Brown, Nathan Fillion in Tyler Shi-
elds. Nevestina priča je bila njena 

najboljša prijateljica Michelle Trachtenberg. »Srečna 
sem, da si del mojega življenja. Ljubim te in vedno te 
bom,« je pred poroko na Instagramu zapisala igralka.

Lydia Hearst stopila pred oltar

Pop diva Beyonce je pokazala, da se ji po 
žilah pretaka kri, polna adrenalina. Štiri-
intridesetletna pevka, ki z družino pre-
življa počitnice na Sardiniji, je namreč 
skočila z devet metrov visoke luksuzne 
jahte, ki so jo najeli med poletjem. Pevka 
si je po naporni svetovni turneji vzela tri 

tedne dopusta za morske dogodivščine z možem in šti-
riletno Blue Ivy.

Beyonce skočila z devetih metrov

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

A
neta Andolli-
ni je 30-letnica, 
ki se je spomi-
njamo z lepot-
nih tekmovanj, 

udeležila pa se je tudi res-
ničnostnega šova Kmeti-
ja slavnih. Iz Šoštanja pri-
haja 31-letna Brina Skorn-
šek, ki je športnica po duši; 
Velenjčanka Katja Sešel šte-
je 23 let in jo zanimata fizi-
čni in psihični vidik Survi-
vorja; 42-letna Prekmurka 
Lidija Zver pa je najstarejša 
med tekmovalkami. Še eno 
Ljubljančanko, Saro Dolžan 
(29), na Filipinih še najmanj 
skrbi lakota, tri leta starejša 

Simona Potočar iz Brežic pa 
se je pripravljala tako, da se 
je učila rokovanja z mače-
to in kresilom. Prva Gore-
njka med tekmovalkami je 
Ines Vidmar, 22-letnica iz 
Kamnika. V Survivor se je 
prijavila zaradi novih izku-
šenj, doživetij, radovednos-
ti in seveda želje po zmagi. 
Lahko se zgodi, da bo sotek-
movalce zmotila njena vzki-
pljivost, saj je zelo tempera-
mentna. Maje Pirc, 26-letne 
Kranjčanke, na Filipinih ne 
bo strah pojesti česarkoli, le 
da bo kuhano. Tretja Gore-
njka, za katero bomo lahko 
navijali, prihaja iz Mošenj: 
25-letna Teja Pangerc nas-
meji že z življenjskim 
motom: »Nihče mi ne bo 

sral po glavi.« Tekmovalka 
se je v šov prijavila zaradi 
prigovarjanja drugih, a je na 
koncu ugotovila, da je prip-
ravljena na takšno avantu-
ro. Stara znanka Survivor-
ja je 37-letna Škofjeločanka 
Teja Kralj. Ali bo njena izku-
šnja iz srbskega šova bre-
me ali prednost, bomo vide-
li jeseni, ko slovenski Sur-
vivor prihaja na male zaslo-
ne. Drugič pa bo v šov vsto-
pil tudi Ljubljančan Klemen 
Rutar (27), iz Ljubljane pa 
prihajajo še Alen Duraković 
(32), Luka Paič (28) in Grega 
Boštic (38). Iz Malahorne bo 
v Survivorju nastopil 24-let-
ni Alen Perklič, ki se kač na 
Filipinih ne bo bal, saj ima 
eno doma; štiri leta mlajšega 

Franka Bajca iz Ajdovščine 
pa zanima njegov jaz. Najst-
arejši tekmovalec je star 50 
let in je iz Spodnje Polskave: 
Jurij Blatnik. Renato Mikša 
(30) iz štajerske prestolnice 
je naštudiral strategijo, kako 
do zmage. Po novo izkušnjo 
pa se je v Survivor odpra-
vil tudi 28-letni Celjan San-
di Sinanović. Gorenjci ima-
mo tudi med moškimi svo-
jega predstavnika, Kleme-
na Aliča in Pevnega, nasel-
ja v občini Škofja Loka. Kle-
men se je v šov podal, da bi 
izvedel, iz kakšnega testa je. 
Pravi, da je k temu, da je tak-
šen, kot je, veliko pripomo-
gla košarka, bo pa na Filipi-
nih zagotovo pogrešal svoje 
dekle Katjo. 

GORENJSKI SURVIVOR
Tega zadnje čase v resničnostnih šovih nismo najbolj vajeni, ampak prihajajoči slovenski Survivor na 
Filipinih bo pred male ekrane prikoval številne Gorenjce, saj v njem od dvajset tekmujočih najdemo kar 
lepo 'domače' zastopstvo: štiri dekleta in enega fanta.

Kranjčanka Maja Pirc / Foto: arhiv šova (Pro Plus)Ines Vidmar je Kamničanka. / Foto: arhiv šova (Pro Plus)

Teja Pangerc je doma iz Mošenj. / Foto: arhiv šova (Pro Plus) Teja Kralj že ima izkušnje s Survivorjem. / Foto: arhiv šova (Pro Plus)

Tudi Klemena Rutarja smo pred leti že lahko spremljali  
v srbskem Survivorju. / Foto: arhiv šova (Pro Plus)

Klemen Alič iz Pevnega je predstavnik Gorenjske med 
moškimi tekmovalci. / Foto: arhiv šova (Pro Plus)

V središču Škofje Loke je konec tedna svoja vrata 
odprla Rozamunda, trgovinica z unikatnimi slovenskimi 
izdelki. Njene prve obiskovalce pa je pri vratih 
pozdravila tudi Mija Rotar iz Cerkelj s svojo Krpanovo 
kavo. / Foto: A. B.
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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
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Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: mešano meso na žaru, stročji fižol s kislo 
smetano, okisan krompir s čebulo, lepinje, jabolčni zavitek; 
večerja: topljeni sir z drobnjakom, toast, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: bučna kremna juha s tortelini, telečja 
rižota, rdeča pesa v solati; večerja: skutni narastek z rezanci, 
jogurt ali bela kava
Torek – kosilo: z mletim mesom in rižem polnjena paprika v 
paradižnikovi omaki, pire krompir, lubenica; večerja: koruzni 
kosmiči z mlekom ali jogurtom, drobno pecivo
Sreda – kosilo: ragu juha s piščančjo drobovino in perutmi, sli-
vova pita, sadni sok; večerja: namaz iz tunine, črn kruh, jogurt 
Četrtek – kosilo: zelenjavna enolončnica, goveji zrezki v narav-
ni omaki, njoki, paradižnikova solata; večerja: pečen krompir 
s kumino, zeliščna skuta
Petek – kosilo: hladna paradižnikova juha z dišavnicami, kuha-
na škarpina, maslen krompir, kuhana blitva, melona; večerja: 
omleta z mlado čebulo, jogurt
Sobota – kosilo: goveja juha z ribano kašo, čevapčiči in ražnjiči 
na žaru, pečena paprika, paradižnik z mlado čebulo, pehtra-
novo pecivo; večerja: domača pica, pivo, sadni sok

Drobnjakov namaz s topljenim sirom 

Potrebujemo: 3 žlice sesekljanega drobnjaka, 3–4 koščke meh-
kega topljenega sira, 2 žlici kisle smetane, 2 žlici limoninega 
soka ali kisa, sol, poper.
Vse sestavine zmešamo v sekljalniku ali z mešalnikom (lahko 
pa tudi kar ročno), nazadnje z vilicami primešamo še drob-
njak. Po želji dodamo v zmes še trdo kuhano jajce in gorčico.

Skutni narastek z rezanci

Potrebujemo: 40 dag kuhanih širokih rezancev in 25 dag malce 
soljene skute.
Poliv: 3 jajca, 1 dl kisle smetane, 1 dl mleka, sol, poper, peteršilj.
V manjši, z maslom ali margarino namaščen pekač damo 'al 
dente' skuhane široke rezance, jih premažemo s pretlačeno 
skuto in peteršiljem in jih nalagamo po plasteh. Na koncu vse 
skupaj polijemo s polivom. Poliv: jajca razžvrkljamo s kislo 
smetano, mlekom, soljo in poprom.

Kuhana škarpina 

Za 4 osebe potrebujemo: 2 srednje veliki škarpini, šopek jušne 
zelenjave (peteršilj s korenino, korenje, koščke zelene, pol pa-
radižnika in pol paprike), pol limone in začimbe.
V večjo kozico nalijemo vodo, solimo, dodamo nekaj zrn celega 
popra in jušno zelenjavo. Kuhamo 20 minut, nato damo v zavretek 
ribi in limonin sok, pokrijemo in narahlo vremo približno 12 minut. 
Nato pustimo, da se riba počasi ohlaja; do serviranja naj bo kar v 
juhi, da se meso navzame dišavnic. Če pa hočemo uporabiti ribjo 
juho, lahko jemo kar tako, lahko jo zakuhamo z rižem, ribano kašo 
itd. ali pa jo le zgostimo z malo moke in kisle smetane, dodamo 
strt česen in ščepec rožmarina ter kuhamo še 5 minut.

Testeninska solata
Testeninska solata je ena 

od jedi, ki poleti zagotovo ne 
smejo manjkati. Odlično se 
obnese kot priloga jedem z 
žara ali kot samostojni ob-
rok. Pripravimo jo lahko na 
veliko različnih načinov. Za 
vas imam dva recepta, ki na 
prvi pogled delujeta enako, 
vendar sta po okusu povsem 
različna. Za prvo solato upo-
rabimo majonezni preliv z 
jogurtom, drugo solato pa 
začinimo z oljčnim oljem in 
kisom.

Za pripravo prve testenin-
ske solate potrebujemo: 200 
g testenin, 200 g posebne sa-
lame, 1 paradižnik, 1 zeleno 
papriko, 1 večje korenje. Za 
preliv: 4 žlice majoneze, 2 žli-
ci jogurta, 1 žlico gorčice.

Testenine skuhamo v oso-
ljeni vodi, jih odcedimo ter 
ohladimo. Salamo nareže-
mo na centimeter velike koc-
ke. Papriki odstranimo se-
mena. Zelenjavo prav tako 
narežemo na manjše kocke. 
V skledi zmešamo vso ze-
lenjavo in ohlajene testeni-
ne. Iz majoneze, jogurta in 

gorčice pripravimo preliv, 
tako da vse skupaj zmeša-
mo. Preliv dodamo k testeni-
nam in zelenjavi ter vse sku-
paj dobro premešamo.

Nasvet: Solato začinimo s 
koprom.

Za pripravo druge teste-
ninske solate potrebujemo: 
200 g testenin, 2 pločevinki 

tunine (približno 150 g od-
cejene tunine), 200 g stro-
čjega fižola, 1 rdečo čebu-
lo, 1 zeleno papriko, 1 para-
dižnik, 100 g sira feta. Za 
preliv: 4 žlice oljčnega olja, 
3 žlice vinskega kisa.

Testenine skuhamo v oso-
ljeni vodi, odcedimo in oh-
ladimo. Prav tako skuhamo 

tudi stročji fižol, ga odcedimo 
in ohladimo. Čebulo nareže-
mo na kolobarje, papriko in 
paradižnik na kocke. Teste-
nine zmešamo z zelenjavo. 
Prelijemo z oljčnim oljem in 
vinskim kisom. Dobro pre-
mešamo. Nazadnje na sola-
to nadrobimo še feto.

Nasvet: Solato popestrimo 
z rožmarinom.

Za testeninsko solato upo-
rabimo poljubne krajše teste-
nine. Najprimernejši so polž-
ki, peresniki ali svedri. Solata 
je najboljša, če pred postrežbo 
počiva v hladilniku eno uro, 
saj se okusi med seboj prepo-
jijo. Na hladnem bo počakala 
brez težav tudi kakšen dan ali 
dva, tako da se nam ni treba 
bati, da bi jo pripravili preveč.

Mojca Logar

Še vzdihljaj ali dva in po-
čitnice bodo za nami. Veči-
na konča z dopustom po 15. 
avgustu. Tudi srednješolski 
učitelji se tedaj vrnemo v šolo. 
Imam problem z dopustom. 
Preveč ga imam in vedno 
znova starega prenašam v 
novo šolsko leto. Verjetno je 
težava drugje. Z dodatnim 
delom pridobim dopust, ki ga 
nikakor ne morem izrabiti. In 
tako imam lahko dodatni te-
den dopusta v avgustu, ko je 
večina profesorjev že v šoli. Ni 
dopusta brez morja in tako 
morske radosti uživamo šele 
sedaj. Letos se potepamo po 
Kamenjaku. Vsako leto zno-
va občudujem hrvaško mor-
je, obalo in otoke, ki so tako 
čudovito lepi. Ni čudno, da 
sem prihaja domala vsa Evro-
pa. Letos je še posebno dobra 
sezona, ko se ljudje izogibajo 
Bližnjega vzhoda in južne-
ga Sredozemlja. Ne vem, kaj 
v človeku vzbudi pogled na 
morje. Morda neskončnost 
obzorja, nekaj, kar se ne 
konča, kjer se misli sprostijo 
in skrbi izpuhtijo. Tudi reke 
ali jezera nam dajo občutek 
svobode, vendar je morje ne-
skončno. Ob zajezeni Vltavi 
so Čehi pravili, da je to nji-
hovo morje. Takoj naslednji 
hip je domačinka, ki nam je 
oddala apartma, izjavila, 
da to ni to. Ko so bili otroci 
majhni, smo hodili na morje 
k vam, na Krk. Tedaj je bilo 
to še k nam. Gotovo tudi nam 
spomini na otroštvo pričarajo 
hrvaško morje v lepoti in idili, 
ki se nam je zasidrala v dušo 
in podzavest. Kopali smo se 
že v mnogih drugih morjih, 
pa sta Dalmacija in hrvaška 

obala v celoti 'zakon'. Prvič 
pobliže odkrivam Kamenjak. 
S šolo v naravi sem bila v Ba-
njolah in v koloniji na Stenja-
ku. Morje mojega otroštva je 
bil Poreč z okolico, s svojimi 
otroki smo hodili v Dalma-
cijo. Najbolj nam ustreza 
kamp, ker je največ svobode 
in gibanja na prostem. Zjut-
raj kolesarjenje ali sprehod, 
potem plavanje, branje knjig 
pa kuhanje in karte, igre z 
žogo in to je to. Premalo časa 
preživimo na morju, da bi si 
omislili lasten čoln ali srf. Za 
kakšen dan ga najamemo. Ne 
manjka pa seveda nepogrešlji-
vo: opazovanje morja, sonca, 
ki vzhaja, in večernega sonca, 
ki pade v vodo, in potem pride 
ven luna. Ista je kot pri nas, 
pa je vendar na vsakem kraju 
sveta malo drugačna. V hri-
bih se svetloba odbija od sten 
in skal, na morju plapola na 
morski gladini in ob reki je 
zopet drugače. Pa me vendar 
na Kamnenjaku nekaj moti. 
Prah. Kako to, da lepe narave 
ne zaščitijo bolj? Večina se do 
lepih zalivov pripelje po kop-
nem, mnogo tudi po vodi. Za 
vstop z avtom je treba plačati. 
Imajo urejene kolesarske in 
pešpoti. Koliko manj prahu bi 
se dvigalo v zrak, ko bi obmo-
čje zaprli in uvedli javni pre-
voz, morda celo z električnim 
avtobusom. Po lepi naravi se 
podajte peš, s kolesom ali z 
organiziranim prevozom. Po-
gosto pa lokalni mogotci vidi-
jo zaslužek in omejitev vstopa 
v parkirnini ali vstopnini, to 
pa je tudi vse. Ah, kaj bi se 
nad tem čudi na tujem, saj 
pri nas ni nič drugače.

Morje

Janez Logar

Na prvi pogled ni nič naro-
be, če ima oče svojo hčer zelo 
rad. To si želi vsak otrok. Še 
celo več – vse življenje želimo 
dobiti pohvalo in odobravanje 
očeta, saj nam to daje trdnost 
in samozavest v življenju. Sko-
raj bi rekli, da ne moremo toč-
no razmejiti, kdaj je to zdrava 
in kdaj nezdrava skrb za hčer-
ko. Hčerkica tega še ne more 
razmejiti, kajti vse na svetu 
bi dala za očetovo pozornost. 
Zato pa mora oče vedeti, kdaj 
se preveč ukvarja s hčerjo in 
premalo ženo. 

Kadar je v družni več otrok 
in oče spremeni svojo hčer v 
svojo čustveno tolažnico, so 
sorojenci jezni na to hčerko, ki 
ima poseben položaj pri očetu. 
Oče ji nosi posebna darila, več 
je z njo, hkrati pa druge zane-
marja, morda celo tepe, njo pa 
obožuje. Najslabši trenutek v 
takšni navezi je, da oče svoje 
čustvene potrebe zadovolji pri 
hčerki, hkrati pa ne sliši nje 
kot otroka. Temu lahko rečemo 
prikriti incest ali celo psiholo-
ška poroka med otrokom in 
očetom. V takšni družni vlada 
moreč čustveni ples. Najšibkej-
ši člen v družini, otrok – reci-
mo hčerka, se prilagodi, igra 
razsodnika in je zelo prestraše-
na, ker ne ve, kako naj reagi-
ra, da bi vsem ugajala. Trudi 
se, da bi bila zadovoljna oče 
in mama. A karkoli naredi, se 
onadva še vedno prepirata ali 
pa imata tihe dneve. Seveda 
nima moči, da bi karkoli nare-
dila, zato se počuti zelo krivo 
za družinsko vzdušje. Jezo, ki 
jo sčasoma potlači, bi morala 
urediti med seboj starša. Ker se 

vzdušje kljub njenemu trudu v 
družini ne izboljša, se začne 
še obtoževati, da je gotovo z 
njo nekaj narobe. Istočasno pa 
idealizira dejanja pomembnih 
ljudi (najprej staršev, nato par-
tnerja, nadrejenih …) v svojem 
življenju. Mora se prepričati, 
da jo imajo ljudje okoli nje radi. 
Kajti potreba po biti ljubljen je 
enako pomembna kot potreba 
po hrani in vodi.

Tako se otrok v rani mla-
dosti nauči neumorno skrbeti 
za druge. Le zanjo nihče ne 
poskrbi. Takšni ljudje pogos-
to izbirajo poklice, kjer se do 
izgorelosti predajajo pomoči 
potrebnim. Največja krivica do 
takšne punčke oziroma odrasle 
osebe pa je, da se ne počuti za-
dovoljno in da v sebi čuti neko 
čudno praznino, kjer je polno 
krivde in sramu. Še jeze si, ob 
nehvaležnosti drugih, ne upa 
začutiti. Takšne dame še v od-
raslosti skrbijo za svojega atija, 
hkrati pa namenjajo manj ču-
stveno-spolne energije svojemu 
partnerju. Pogosto stresajo jezo 
na moški svet in pa se mu prek 
spolnosti maščujejo – ali za-
mrznejo ali boleče igrajo pro-
miskuiteto. V odrasli dobi svoj 
notranji nemir izražajo lahko 
tudi s stalnimi zahtevami par-
tnerju, naj ji nameni več časa, 
naj se z njo ukvarja, naj jo po-
tolaži, naj jo že končno enkrat 
sliši v njenih potrebah in željah 
… In to lahko traja celo življe-
nje ali pa se gospa odloči, da bo 
končno enkrat prekinila lastno 
trpljenje.

Nadomestni partner – 
očkova ljubica

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Franci Valant

P l a n š a r s k a  k o č a  23Predtrški župani
Da je bil Predtrg že od nek-

daj samostojna občina (prvič 
okoli leta 1500), smo že ome-
nili. Žal ni podatkov o župa-
nih, ki so občino zastopali v 
starejših časih. Znani pa so 
nepopolni podatki od leta 
1900 dalje pa tja do leta 1933, 
ko je Predtrg prenehal biti 
samostojna občina. Podatki 
se še obdelujejo, zato bralce 
pozivamo, da nam sporočijo, 
če imajo kakršen koli poda-
tek o predtrških županih za 
obdobje do 1933. leta. 

Povzeti nepopolni podat-
ki iz časopisa Gorenjec (27. 
10. 1906) nam povedo, da 
so bili župani Predtrga v le-
tih 1900–1933:
		Anton Dolžan, posestnik, 

gostilničar: 1900, 1902, 
1903, 1904, 1906

		Ivan Kristan, posestnik, 
zasebni uradnik: 1905, 
1909, 1910

		Anton Mrak - Žilh, pose-
stnik: 1910

		Ivan Pogačar - Majč: 1914 
		Ivan Valant - Tripot, pose-

stnik: 1920
		Jožef Gregorc - Muhovc, 

posestnik: 1923
Posamezni krajevni zbor-

niki navajajo, da je v letih 
od 1854 pa do 1933 na dana-
šnjem področju občine Ra-
dovljica delovalo deset ob-
čin. Med njimi je bila vsesko-
zi občina Predtrg. Sledile pa 
so ji občine Radovljica, Lan-
covo, Lesce, Begunje, Moš-
nje, Ljubno, Kamna Gorica, 
Kropa, Češnjica in Ovsiše.

Od leta 1933 dalje so obsta-
jale le tri občine (Radovljica, 

Lesce, Kropa), Lancovo pa je 
spadalo v občino Ribno. Ob-
čutne spremembe so se v tej 
upravni ureditvi zgodile v le-
tih 1941 (pod nemško obla-
stjo) ter 1946 (razdelitev v 
Ljudski republiki Sloveni-
ji) in kasneje. (Vir: časopis 
Gorenjec, posamezni doku-
menti z žigom Predtrga in 
omembo župana – DAR, av-
tor Goran Lovrenčak)

O posameznem županu, 
ki je nastopil svoj mandat, 
se je pisalo tudi v javnem ča-
sopisju. Oglejmo si enega od 
takih zapisov:

»Volitve v Predtrgu. Ob-
činska volitev v občini Pred-
trg se je vršila 23. t. m. So-
glasno je bil izvoljen že dol-
goletni župan g. Anton Dol-
žan. Sicer se je dolgo branil, 

ker so pa gg. odborniki le 
zahtevali, naj prevzame žu-
panstvo, se je končno vdal. 
Za svetovalca sta izvoljena 
gg. Tomaž Vogelnik in Aloj-
zij Vogelnik; odborniki pa 
so: Anton Dežman, Jožef 

Muhovc, Anton Mrak, Ivan 
Kristan, Ivan Prešern; na-
mestniki pa: Ivan Valant, 
Jakob Vogelnik, Ivan Poga-
čar, Ivan Pirh, vsi posestniki 
Predtrga.« (Vir: DAR – Go-
ran Lovrenčak)

Zahodni del Predtrga od Benčove (skrajno desno) do 
Zotlarjeve hiše (skrajno levo) / Vir: DAR – Goran Lovrenčak

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Komaj so v 
Škofji Loki končali s prika-
zovanjem filmom na pros-
tem Kino nad mestom, že 
se je začelo dogajanje Pisa-
ne Loke. Prva polovica je že 
mimo, do sobote, 27. avgu-
sta, se bo zvrstilo še veliko 
raznovrstnih dogodkov, ki 
se bodo končali v soboto, 27. 
avgusta, z gala koncertom 
Josipe Lisac na Loškem gra-
du. In že bo septembra sledil 
mednarodni koncert pihal-
nih orkestrov Loka jo piha. 
Tako živahno dogajanje pri-
pomore tudi k pestrejšemu 
turističnemu utripu, je do-
gajanja v starem mestnem 
jedru Škofje Loke povezal 
župan Miha Ješe, prepričan, 
da se s sprostitvijo prometa 
na Spodnjem trgu odpirajo 
tudi nova prizorišča Pisane 

Loke in drugih podobnih do-
godkov. Toda brez hotela v 
Škofji Loki ne bo večjega tu-
rističnega obiska, je še navr-
gel župan pred začetkom le-
tošnjega festivala, ki ga orga-
nizira Zavod O, zavod škof-
jeloške mladine, skupaj s še 
nekaterimi društvi.

Kaj še lahko pričakujemo 
v dneh do konca letošnjega 
festivala? Jutri, v četrtek in 
petek dopoldne bodo barva-
li Loko otroci in mladostni-
ki iz dnevnih centrov OM, 
Podlubnik in Blok ter zavo-
da Familija. Jutri je napove-
dan tehnični dan s centrom 
Pulsar, ko bodo lahko vsi za-
interesirani spoznavali de-
lovanje računalnika, pome-
rili se bodo tudi v računalni-
ških igrah. Pletilska zadruga 
Breja preja vabi na skupin-
sko pletenje, v Škofji Loki 
živeči ukrajinski fotograf 

Denys Shadro na fotograf-
sko razstavo, igralec in glas-
benik Iztok Drabik Jug pa 

na predstavo. V četrtek po-
poldne bo na Mestnem trgu 
atraktivna ulična predsta-
va Somiru, predstavlja se 
še ena mlada fotografinja 
Ema Nunar, zvečer bo kon-
cert skupine Hulahoop. Pe-
tek ponuja igrarije s knji-
go, ulično predstavo KUD 
Ljud Nova religija, glasbe-
na nastopa domačega or-
kestra Amadeo in skupine 
Patetico, sobota pa otroško 
predstavo Take ljudske in 
delavnice izdelovanja lutk iz 
recikliranih materialov. Pi-
sano Loko bo zaokrožil kon-
cert Josipe Lisac z gosti. Po-
leg vsebinsko pestre ponud-
be, ki letos vključuje še več 
dogodkov za otroke in mla-
dino kot prejšnja leta, je Pi-
sana Loka pisana tudi po pri-
zoriščih, od Mestnega trga, 
vrta Sokolskega doma in 
Cankarjevega trga do števil-
nih lokalov v mestu. 

Pisano dogajanje v mestu
Poletni festival Pisana Loka se preveša v drugo polovico. Danes pričakujte otroški koncert in delavnico, 
improvizacijo s KUD Kiks in Bas & glas, doživeto pripovedovanje, prepleteno z glasbenimi podlagami. 

Pisano ulično dogajanje / Foto: Andrej Tarfila

Vratolomne vragolije loških skejterjev / Foto: Andrej Tarfila

Marjana Ahačič

Ljubljana – Planinsko dru-
štvo Ljubljana Matica je ob 
120. obletnici postavitve Tri-
glavskega doma na Kredari-
ci izdalo monografijo o naj-
bolj znani slovenski planin-
ski koči, Triglavski koči na 
Kredarici pod Triglavom, ki 
je kasneje s številnimi pre-
novami in povečavami pos-
tala današnji Triglavski dom. 
Prostor zanjo je 9. septembra 
1895 v imenu Slovenskega 
planinskega društva od ob-
čin Dovje in Mojstrana od-
kupil Jakob Aljaž. 

»Obkrožena z nemškimi 
kočami je Triglavska koča na 
Kredarici, odprta 10. avgusta 
1896, hitro postala simbol 
slovenstva in je kot najboljše 
izhodišče za vzpon na najviš-
ji slovenski vrh kmalu posta-
la premajhna. Tako je v svoji 
120-letni zgodovini doživela 
vrsto prenovitev in dozidav,« 
pojasnjujejo v Planinskem 
društvu Ljubljana Matica, ki 
upravlja s kočo. Pregled doga-
janja, povezanega s kočo na 
Kredarici, tako prinaša znan-
stvena monografija z naslo-
vom Kredar’ca: ob 120-letnici 

postavitve prve koče pod Tri-
glavom, ki sta jo napisala zgo-
dovinarja dr. Peter Mikša, av-
tor odmevnih del o zgodovi-
ni planinstva in alpinizma na 
Slovenskem, ter Maja Vehar, 
izdalo pa jo je Planinsko dru-
štvo Ljubljana Matica.

Kot pojasnjujejo na PD 
Ljubljana Matica, je bilo v že-
lji, da bi knjiga ponudila čim 
boljši pregled zgodovine Tri-
glavskega doma na Kredari-
ci, raziskano arhivsko gradi-
vo, ki ga ponujata tako fond 
Planinskega društva Ljublja-
na Matica, ki je shranjeno v 
Zgodovinskem arhivu Lju-
bljana, ter gradivo v Sloven-
skem planinskem muzeju v 
Mojstrani. Avtorja sta tako 
pregledala slikovno gradivo, 
ki je v dobršni meri vključeno 
v monografijo ter korespon-
denco odgovornih, ki so dom 
vodili oziroma sodelovali pri 
njegovi modernizaciji.

»Delo tako opisuje pretek-
lost, predstavlja sedanjost in 
se ozira tudi v prihodnost. 
Kredarica je namreč zgodba 
o vztrajnosti,« je v zaključku 
dela zapisal predsednik Pla-
ninskega društva Ljubljana 
Matica, Tomaž Willenpart. 

Monografija o koči 
na Kredarici
Kredarica je zgodba o vztrajnosti, je v zaključku 
monografije o Triglavskem domu zapisal Tomaž 
Willenpart, predsednik Planinskega društva 
Ljubljana Matica, ki je ob 120-letnici Triglavskega 
doma izdalo monografijo o njem.

Kranj – Prostovoljno gasilsko društvo Britof vabi, da se jim v so-
boto, 27. avgusta, pridružite na praznovanju 90-letnice društva. 
Ob 17. uri bo gasilska parada s prevzemom novega vozila in 
defibrilatorja pred gasilskim domom v Britofu, ob 19. uri pa 
gasilska veselica pod šotorom pred mesarijo Arvaj, zabavala vas 
bosta ansambel Gašperji in skupina Pop design. Vstopnine ni. 

Ob jubileju tudi gasilska veselica
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          IZLET // 31. AVGUST 2016

Ponovno vas vabimo na eno od najstarejših in Slovencem najljubših 
Marijinih božjih poti, na svete Višarje, ki so stičišče treh kultur in treh 
narodov. Ustavili se bomo v Žabnicah/Camporossu in se na 1700 
metrov visoki vrh odpeljali z žičnico, od koder je do do znane romar-
ske Višarske Matere Božje na Svetih Višarjah (Monte Santo di Lussari) 
nekaj minut hoda. Kjer je danes cerkev, naj bi po izročilu neki pastir 
našel kipec Matere Božje z Jezusom. Oglejski patriarh je naročil, naj 
na tem mestu zgradijo kapelo, ki je bila kasneje povečana v cerkev. 
Po ogledu cerkve in maši (po želji) se bomo spustili nazaj v dolino 
in se vrnili v Kranjsko goro, kjer bomo imeli kosilo. Po kosilu si bomo 
ogledali Zelence ali sprehodili ob jezeru Jasna. Za adrenalina željne 
bomo organizirali spust na poletnem sankališču Besna Pehta (doplači-
lo).  Z nami na izletu bo tudi novinar Jože košnjek.

Cena izleta: 37 EUR 
Cena vsebuje: prevoz z žičnico in kosilo v Kranjski gori,  
vodenje, prevoz in DDV. Doplačilo za eno sankanje je 9 EUR.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,   
se oglasite osebno na Bleiweisovi c. 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
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Izlet bomo organizirali, če se prijavi več kot 40 gostov.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek  29. avgusta 2016, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

NA SVETE VIŠARJE IN  
V KRANJSKO GORO

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 7.30,  z AP Mercator Primskovo ob 7.50 
z AP Globus Kranj ob 8.00, z AP Radovljica ob 8.30 
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

PRAVLJIČNI JUNAKI
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Humana združenje svojcev razstavlja  
v avli Gorenjskega glasa na Bleiweisovi 4  
podarjene grafike Petra Jovanoviča, grafika,  
slikarja, kiparja predvsem pa velikega  
dobrotnika. Avtor je upodobil znane slovenske  
knjižne junake na svojevrsten način.

Razstavo si lahko ogledate do vključno  
20. septembra. Vabljeni!

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:
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4 8
8 1 7

7 8 2 1
4 6 9

7 4
5 6 9 3 2

1 5 3

sudoku_LAZJI_16_67

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_16_67
NALOGA
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62845

48
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7821
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74
56932
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REŠITEV

875234916
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341765298
137628459
568497132
492153687

sudoku_TEZJI_16_67
NALOGA

8 2 9 6
9 4

5 3
5 7 6 2 1

6 3
3 4 1 2 8
6 8

9 6
2 3 9

sudoku_TEZJI_16_67

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_16_67
NALOGA

8296
94

53
57621

63
34128
68

96
239

sudoku_TEZJI_16_67

REŠITEV

821793645
953264187
647851932
598376214
216548379
734129568
169482753
385917426
472635891

LAŽJI 
SUDOKU

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

KINOSPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 23. 8., in sreda, 24. 8.
21.00 VOJNI PSI
16.15, 19.35 SI UPAŠ?
19.15 KAVARNIŠKA GOSPODA
18.00, 21.20 NEVARNOST IZ GLOBINE
17.25 JULIETA
20.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV
15.00, 16.40, 18.20 SKRIVNO ŽIVLJENJE 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV, sinhro.
21.40 ODRED ODPISANIH
15.40 LEDENA DOBA 5: VELIKI TRK, 
sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 23. 8., in sreda, 24. 8.
17.15, 20.00 VOJNI PSI

15.55, 19.30 SI UPAŠ?
21.25 KAVARNIŠKA GOSPODA
15.30, 20.30 NEVARNOST IZ GLOBINE
15.30, 17.20, 19.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV, sinhro.
16.20, 18.10 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV, 3D, sinhro.
18.25, 20.50 JASON BOURNE
16.00, 21.00 ODRED ODPISANIH
18.00 ODRED ODPISANIH, 3D

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 25. 8.
20.30 V ŽARIŠČU, letni kino

Sobota, 27. 8., in nedelja, 28. 8.
18.00 ANGRY BIRDS, 3D, sinhro.
20.00 PRIKLICANO ZLO 2
Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
23. 8.

Sreda 
24. 8.

Četrtek
25. 8.

Petek
26. 8.

Sobota
27. 8.

13/27 °C 13/27 °C 14/28 °C 14/27 °C 14/28 °C

Nedelja 
28. 8.

Ponedeljek 
29. 8.

Torek
30. 8.

Sreda
31. 8.

Četrtek
1. 9.

15/28 °C 14/27 °C 13/25 °C 11/25 °C 12/26 °C

tedenski koledar
 vzhod zahod 

23. 8. tor. Filip  6.12 19.56

24. 8. sre. Jernej 6.13 19.55

25. 8. čet. Ludvik 6.14 19.53

26. 8. pet. Viktor 6.15 19.51

27. 8. sob. Jože 6.17 19.49

28. 8. ned. Avguštin 6.18 19.47

29. 8. pon. Janez 6.19 19.45

Aleš Senožetnik

Mengeš – V prijetnem okolju 
Lovske koče Mengeš, kjer je 
potekala prireditev, se je tudi 
tokrat zbralo precej ljudi, ki 
so z zanimanjem prisluhni-
li letošnjemu osrednjemu 
gostu prireditve, pisatelju 
in magistru etnoloških zna-
nosti Ivanu Sivcu. Temi po-
govorov sta se navezovali na 
zgodovino Mengeške godbe 
in gasilstva v Mengšu. »Ka-
morkoli sem prišel, so Men-
geš vedno poznali po dveh 
stvareh: odlični Mengeški 
godbi in gasilcih,« je pove-
dal Sivec, ki je v glasbi, ki 
kroji velik del življenja Men-
gšanov, pustil neizbrisen 
pečat. Plodovit pisec je na-
mreč tudi raziskoval pomen 
glasbe na Slovenskem, popi-
sal delo Avsenika in drugih 
slovenskih ansamblov ter bil 
eden od idejnih očetov slovi-
te Mengeške marele. 

O zgodovini Mengeške god-
be, ki sega v leto 1884, sta 
spregovorila člana Marjan 
Trobec in Franc Lukan. Med 
drugim sta obudila spomi-
ne na dirigenta, skladatelja 

in legendarnega kapelnika 
Mengeške godbe Petra Lipar-
ja ter kasnejše obdobje, ko je or-
kester vodilo več različnih ka-
pelnikov, ki so prav tako pustili 
svoj pečat. »Bili smo ena prvih 
godb pri nas, ki je začela izva-
jati zabavno glasbo,« se spomi-
nja Franc Lukan, ki je v godbi 
že od leta 1946. Da gre Men-
geška godba tudi danes v ko-
rak s časom, pa dokazujejo nji-
hovi koncerti z rokerskim re-
pertoarjem, ki privabljajo pos-
lušalce vseh generacij.

Drugo pomembno društvo 
v občini pa je Prostovoljno 

gasilsko društvo Mengeš, ki 
ima v tem kraju 126-letno 
zgodovino. A kot je pove-
dal Jože Žargi, častni pred-
sednik Prostovoljnega gasil-
skega društva Mengeš, za-
četki organiziranega gasil-
stva segajo še dlje, v leto 1835, 
ko je v kraju divjal uničujoč 
požar. Po tem dogodku so 
tedanji Mengšani začeli raz-
mišljati o organiziranem ga-
silstvu in nakupu brizgal-
nic. Pogovoru sta se pridru-
žila tudi častni poveljnik Sta-
ne Šimenc ter starosta men-
geških gasilcev Franc Blejc, 

ki je v preteklosti na tekmo-
valnem področju požel šte-
vilne uspehe. »Škoda bi bila, 
da mladi ne bi poznali zgo-
dovine našega kraja. Veli-
kokrat me sprašujejo o pre-
teklih časih in radi posluša-
jo, ko jim kaj povem,« je de-
jal Blejc in s tem tudi najbo-
lje povzel namen prireditve, 
ki jo je povezovala Nataša 
Vrhovnik Jerič. 

Za glasbeno popestritev 
so poskrbeli veterani men-
geške godbe ter Marjan Ur-
banija s Sejmarji Kulturne-
ga društva Mihaelov sejem.

Ponosni na godbo in gasilce
Turistično društvo Mengeš je preteklo sobotno popoldne pripravilo četrto prireditev Mengeš  
iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost. Letošnji osrednji gost je bil Ivan Sivec.

Pisatelj Ivan Sivec v pogovoru z voditeljico prireditve Natašo Vrhovnik Jerič / Foto: Aleš Senožetnik
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Samostojni računovodja m/ž (Črnivec) 
Izbrani kandidat bo zadolžen za: zahtevnejše knjiženje poslovnih dogodkov, ob-
račun plač in preostalih prejemkov iz drugih pogodbenih razmerij, obračun DDV, 
Poročilo – 76.a člen, rekapitulacijsko poročilo, izpolnjevanje in oddaja statističnih 
poročil, izdelavo letnih in medletnih računovodskih izkazov, druga računovodska 
dela. IK svetovanje, d. o. o., Črnivec 20, 4243 Brezje. Prijave zbiramo do 26. 8. 2016. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mehatronik m/ž (Šenčur) 
Zahtevane izkušnje in znanja: zaključena strojna srednja šola ali podobno stro-
kovno področje, izkušnje z merilnimi napravami, tehnične veščine, samostojno in 
vestno delo, komunikativnost in timsko delo, aktivno (govorno in pisno) znanje 
nemškega ali angleškega jezika, poznavanje krmiljenja CNC-strojev. Kms, d. o. o., 
Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 18. 9. 2016. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Strojni ključavničar, strojni tehnik m/ž (Škofja Loka) 
Razna vzdrževalna dela na strojih in napravah. Delovni čas od 7. do 15. ure, po potre-
bi tudi več.Pričakujemo urejenost in odgovoren pristop do dela ter dokončano po-
klicno ali srednješolsko izobrazbo kovinarske/strojne smeri. Nudimo zaposlitev za 
določen čas, urejene delovne pogoje in redno plačilo. VDM Logar, d .o. o., Malo Po-
lje 9, 5273 Col. Prijave zbiramo do 18. 9. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilci gospodinjstev m/ž (območje celotne Slovenije) 
Iščemo čistilce gospodinjstev na območju celotne Slovenije (izključno delo pre-
ko s. p. ali popoldanskega s. p.). Imate težave pri iskanju strank? Želite več čiščenj? 
Ali pa zgolj dodaten zaslužek poleg redne plače? Postanite partner Beepinga in se 

pridružite najboljši ekipi čistilcev. Next, d. o. o., Staničeva ulica 7, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 18. 9. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Medvode)
Vaše delo bo: samostojna priprava toplih in hladnih obrokov, priprava dodatne ponud-
be, deljenje hrane na delilni linji, razvoz hrane. Slorest, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 9. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik v mednarodnem transportu m/ž (Evropa) 
Zaposlimo voznika za prevoz nevarnih snovi po Evropi. Od kandidatov pričakuje-
mo vozniški izpit E-kategorije z NPK kodo 95. V primeru, da nimate opravljenega 
tečaja ADR, vam nudimo financiranje le tega. HP Commerce, d. o. o., Dobeno 75, 
1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 17. 9. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Pridružite se nam, če ste: zanesljivi in delovni, pripravljeni delati v dveh izmenah 
ali večinoma v popoldanski izmeni, 6 dni v tednu, lahko prihajate na delo z lastnim 
prevozom. Izobrazba ni pogoj, je pa lahko vaša prednost, če ste živilec ali imate de-
lovne izkušnje v živilstvu. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave 
zbiramo do 29. 8. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nastavljalec CNC-stroja v orodjarni m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Zaradi povečanega obsega dela v podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., zaposli-
mo nov kader v oddelku orodjarne, na delovnem mestu nastavljalec CNC-stroja. 
Delo je dvoizmensko in obsega vnašanje programa v obdelovalni stroj, vpenja-
nje obdelovancev, drugo. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 
76, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 18. 9. 2016. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Frizer m/ž (Kamnik in Domžale) 
K sodelovanju vabimo izkušene frizerje in/ali frizerke za delo v frizerskem salonu v 
Kamniku in Domžalah. Pravi raj, d. o. o., Blatna Brezovica 37, 1360 Vrhnika. Prijave 
zbiramo do 16. 9. 2016. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar na štancah m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: V. ali VI. stopnja izobrazba tehnične smeri, po-
znavanje mehatronike (s poudarkom na elektro področju), delovne izkušnje na po-
dročju elektro vzdrževanja, pnevmatike, senzorike, mehanskih strojnih delov ... 
Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 31. 8. 2016. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  5. 8. 2016 v 
Kranjskih novicah  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW TIGUAN – Eda Janša, Golnik; 2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF – Marinka Bučan, 
Kranj; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Slavka Praprotnik, 
Podnart. Nagrajencem čestitamo!

za
srce
afrike

   s poslanim

 SMS s ključno besedo 

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali 5 EUR

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, 

SI.mobila, Telemacha, Izimobila in T-2. 

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

www.karitas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Veselica in kmečki praznik v Bašlju
Bašelj – V soboto, 27. avgusta, vabljeni na veselico z Veseli-
mi svati, ki vas bodo zabavali od 20. pa vse do 2. ure zjutraj. 
Letošnji kmečki praznik pod Storžičem s slovenskimi zvoki 
pa se bo odvijal 28. avgusta, in sicer od 12. ure dalje. Spoz-
nali boste stare kmečke običaje, poskusili jedi iz kmečke 
kuhinje, poskrbljeno pa bo tudi za zabavo najmlajših obi-
skovalcev. Prireditev bo potekala pod šotorom, vstop pa bo 
brezplačen.

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj
Kranj – Tokratni dogodki in aktivnosti v Medgeneracijskem 
centru Kranj: sreda, 24. avgusta, od 18. ure do 19.30: somat-
ski gibi. To so najbolj lahkotni, zavestni in naravni gibi, s 
pomočjo katerih si lahko pomagamo sami pri odpravljanju 
kroničnih bolečin mišično-skeletnega sistema, plitkega di-
hanja, čustvenih travm … Delavnico vodi Irena Jugovic. Ob-
vezna prijava na tel. 082 058 457 ali na mck-prijava@luni-
verza.si. Sreda, 24. avgusta, od 18. do 20. ure: petje ljudskih 
pesmi. Četrtek, 25. avgusta, od 18. ure do 19.30: berimo s 
srcem – bralna skupina. V sproščenem vzdušju bodo ženske 
vseh generacij delile vtise o knjigah, ki jih je treba brati s 
srcem in ne z glavo. Delavnico vodi Sergeja Kovše.

Za otroke
Preddvor – Tudi avgusta ima TIC Preddvor odprta vrata za 
vse mlade nadobudne ustvarjalce. V sredo, 24. avgusta, od 
10. do 11. ure vabijo na izdelovanje strašnih krokodilov.

IZLETI
Planinski izlet: Croda Fiscalina di Mezzo
Tržič – Planinsko društvo Tržič organizira v soboto, 27. av-
gusta, planinski izlet v sanjske Dolomite na Croda Fiscalina 

di Mezzo (2675 m), pot šestih koč. Višinske razlike bo malo, 
razgledi pa prečudoviti. Odhod je ob 5. uri izpred Osnovne 
šole Tržič. Povratek v Tržič v večernih urah. Prevoz je organizi-
ran, cena prevoza in plačilo gorske ceste je 28 evrov na osebo. 
Prijave na: stanko.koblar@gmail.com ali na tel.: 040 627 808 
do srede, 24. avgusta, oziroma do zasedbe mest (30).

V Zahodne Julijske Alpe
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 17. sep-
tembra, v Zahodne Julijske Alpe. Prehodili in preplezali bos-
te ferato Via Italijana v severni steni Mangarta, nad Man-
gartskimi (Belopeškimi) jezeri ... Hoje in plezanja je za 5 ur. 
Pot je zelo zahtevna, večinoma zelo izpostavljena (ferata), 
vseskozi zahteva veliko pazljivosti in pozornosti. Primerna 
je za planince z dobro kondicijo, vajene zahtevnih ferat in 
brez strahu pred globino. Odhod z lastnim prevozom izpred 
Mercator centra na Kokrici bo ob 5. uri. Prijave in informaci-
je: v pisarni društva (Iskra Labore) ob sredah med 17. in 18. 
uro ali pri vodniku: Sašo Košnik, 041 757 009, saso.kosnik@
infonet.si. Število mest je omejeno.

Meddruštveni pohod v okolico Domžal
Tržič – Društvo diabetikov Tržič v sodelovanju z Društvom 
diabetikov Domžale organizira v soboto, 27. avgusta, med-
društveni pohod v okolico Domžal. Info.: diabetiki.trzic@
gmail.com ali tel.: 031 404 243.

OBVESTILA
Zapora cest
Kovor – Cesta na relaciji Kovor–Brdo bo zaradi obnove vozišča 
zaprta med 7. in 17. uro, in sicer od 18. avgusta do 30. sep-
tembra 2016. Obvoza ni. Prav tako bo zaradi obnove vozišča 
zaprta cesta na relaciji Potarje–Tič med 7. in 17. uro, in sicer od 
22. avgusta do 2. novembra 2016. Obvoza prav tako ni.

RAZSTAVE
Slikarska razstava Utrinki
Tržič – Tržiški muzej v sodelovanju z Medobčinskim dru-
štvom slepih in slabovidnih vabi v četrtek, 25. avgusta, ob 
18. uri v Galerijo Atrij Občine Tržič na odprtje slikarske raz-
stave z naslovom Utrinki.

Pet let digitalnega ustvarjanja
Javornik – DPD Svoboda France Mencinger Javornik vabi 
na odprtje fotografske razstave Marka Burnika z naslo-
vom Pet let digitalnega ustvarjanja. Odprtje razstave bo v 
okviru praznovanja krajevnega praznika Javornik - Koroška 
Bela, in sicer v petek, 2. septembra, ob 18. uri v Razstav-
nem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku 
(Kulturni dom).

Ana Šubic

Cerklje – V Cerkljah so pred 
sedmimi leti obudili tradi-
cijo nekdaj priljubljenega 
Semnja na rokovo, ki so mu 
vsako leto dodajali nove vse-
bine, a tako bogatega progra-
ma, kot se obeta letos, še ni 
bilo. Prireditev, ki so ji sedaj 
nadeli ime Fest po rokovem, 
Zavod za turizem Cerklje in 
Občina Cerklje v sodelova-
nju s partnerji pripravljata to 
soboto, napovedujejo pa pe-
stro paleto športnih, kultur-
nih in zabavnih vsebin.

Dopoldne se pred OŠ Da-
vorina Jenka obeta program 
za družine z otroki in lju-
bitelje živali. Obiskovalci 
bodo med 9. in 11. uro lahko 
spoznali veščine ravnanja s 
psom, njihovo vzgojo in šo-
lanje, redke pasme ... Za 
tem pa bodo otroci na žuru 
z Marjanom Uljanom - ma-
lim Bujem spoznavali živ-
ljenje v podeželskem okolju 
Cerkelj, igre na kmetiji, do-
mače živali … 

Rekreativne kolesarje va-
bijo na nižinsko etapno 

kolesarjenje s spoznava-
njem turističnih zanimivo-
sti Cerkelj Rekreatur ali na 
gorski kolesarski vzpon na 
Krvavec, kjer se bodo pote-
govali za naziv kralja in kra-
ljice Krvavca. Možno bo tudi 
»vejkanje« na 1970 metrih v 
jezeru Zvoh na Krvavcu. 

 Za ljubitelje kulture, ple-
sa in druženja bo poskrblje-
no v popoldansko-večernem 
delu, med 17.30 in 20. uro. 
Ob predstavitvah domače 
obrti na stojnicah, prikazu 
cerkljanske tradicije klek-
ljanja Klekljaric Lastovk in 
razstavi Društva likovni-
kov Cerklje bodo za praznič-
no vzdušje poskrbeli Godba 
Cerklje in Folklora Cerklje 
skupaj s Cerkljanskimi gav-
narji ter gostujočimi folklor-
nimi skupinami. Eni najbolj 
izvirnih glasbenih tradicij 
na svetu, pritrkavanju v far-
ni cerkvi, bo sledila povor-
ka folklornih skupin po cen-
tru Cerkelj, vrhunec dogaja-
nja pa bo folklorni festival na 
prostem Zapojem, zaukam, 
dekleta zasukam. Vstop bo 
prost.

Fest po rokovem
V Cerkljah bo v soboto potekal Fest po rokovem, 
ki letos prinaša še posebno bogat program. 
Vrhunec dogajanja bo folklorni festival na 
prostem.

Jasna Paladin

Snovik – Člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina ta 
konec tedna pripravljajo že 
enajsto etnološko prireditev, 
ki bo tudi letos pod skupnim 
naslovom Lesarstvo v Tu-
hinjski dolini – od zibke do 
groba trajala tri dni. V petek, 
26. avgusta, bodo ob 20. uri 
uprizorili komedijo z naslo-
vom Poštar Jakec v izvedbi 
igralcev KUD Ivan Cankar 
iz Šmartnega v Tuhinju. V 

soboto bo od 10. do 16. ure 
pred Termami Snovik sejem 
domačih izdelkov in dobrot, 
ob 11. uri pa bodo predsta-
vili na novo zgrajen zele-
njavni vrt. Osrednja prire-
ditev bo v nedeljo, 28. avgu-
sta, od 15. ure dalje, na njej 
pa bodo predstavili razvoj le-
sarske dejavnosti v Tuhinj-
ski dolini z različnimi prak-
tičnimi prikazi. V času etno-
loških dni bodo pred Terma-
mi Snovik pripravili in zaku-
rili tudi oglarsko kopo.

Lesarstvo v Tuhinjski dolini

Škofja Loka – Občina Škofja Loka v sodelovanju z Zavodom 
Koper Otok in Mestno občino Koper, ob finančni podpori 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne 
agencije SPIRIT, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, go-
stince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje 
na temo managementa mestnih središč. Delavnica poteka 
v četrtek, 25. avgusta, ob 11. uri v veliki sejni dvorani Občine 
Škofja Loka na Poljanski cesti 2. Udeležba je brezplačna, za-
radi omejenega števila mest pa še danes sprejemajo prijave 
na elektronska naslova koper.center@gmail.com ali irena.
studen@skofjaloka.si. 

Delavnica o managementu mestnih središč
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To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

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

www.gorenjskiglas.si

 

36EUR

Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

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

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
EUR

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!

Minilo je pet let, poletij pet 
in pet neskončnih zim! Spet slišim šum voda,
ki se pretakajo s planin in ki tako mehko bučijo.
/W. Wordsworth/

V spomin Juretu
Nisem se sprijaznila z zaprtjem ljubljenega srca v trdo zemljo. 

Tako je in tako tudi bo, saj tako je vedno bilo. 
Odidejo v temo, modri in živahni, okronani z lilijami in venci gredo. 

Ampak jaz se nisem sprijaznila. 
 

Zdaj bodo hranili vrtnice. Cvet je eleganten in barvit. 
Dišeč je cvet, vem, ampak se ne strinjam. 

Lesk v tvojih očeh je bil vreden več 
od vseh vrtnic na svetu. 

 
Dol, dol, dol v temo groba. 

Počasi gredo, lepi, nežni, prijazni. 
Tiho gredo, bistri, duhoviti, pogumni, vem. 

Ampak se ne strinjam s tem in nisem se sprijaznila. 
/Edna St. Vincent Millay/

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

SOBO opremljeno, v Kranju, tel.: 
070/591-227 16002896

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od letnika 2000 dalje. Ugri-
ca Blaž s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 16002753

TEHNIKA
PRODAM

REFLEKTORJE, ugodno, tel.: 
031/641-410 16002897

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

GRADBENI les za nadstrešje, 180 
- 200 eur/m3 in mešana drva, 40 
- 50 eur/m3, tel.: 04/53-36-448, 
051/794-235 16002898

LADIJSKI pod, opaž, brune oz. krogli-
ce ter 6 m3 rezanega hrastovega lesa, 
ugodno, tel.: 051/890-761 16002902

KUPIM

BETONSKE stebre, tri, dolžine 2,5 m, 
tel.: 040/378-176 16002891

KURIVO
PRODAM

AKCIJA peleti, drva, koruza, z dostavo, 
odkup živine za izvoz, Smrekca center 
d.o.o., Žabnica 5, 4209 Žabnica, tel.: 
04/25-51-313 16002761

MEŠANA drva, 4 m3, ugodno, tel.: 
04/25-21-083, 031/298-719 16002899

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 041/504-229 16002677

SUHA mešana meterska drva, tel.: 
040/903-069 16002890

SUHA bukova in mešana drva, lepa, 
ugodno, tel.: 041/841-632 16002892

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 16002887

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MALE hišne zajčke in zajce za rejo ali 
zakol, ugodno, tel.: 041/632-881  
 16002905

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 16002675

TRAKTOR - lahko je Deutz, Zetor, IMT, 
Ursus ali podobno, tel.: 031/851-485  
 16002908

PRIDELKI
PRODAM

FIŽOL stročji, zajce za zakol in dobro 
žganje, tel.: 064/253-700 16002901

KRMNI krompir in suha drva, tel.: 
031/396-904, 041/382-130 16002900

RDEČA  pesa. Smolej, Luže 22 a, tel.: 
041/789-608 16002714

SEME enoletne trave, očiščeno 
ajdo ter jedilni in krmni krompir, tel.: 
040/355-865 16002904

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/855-753 16002889

ČB bikce, stare do 3 tedne, tel.: 
041/378-848 16002907

KOKOŠI - jarkice, rjave, pred ne-
snostjo, pripeljemo na dom, tel.: 
041/710-113 16002654

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Perutninarstvo, vzreja nesnic Ti-
baot Zlatko, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 
02/58-21-401 16002598

TELIČKO ČB/LS (križanko), staro 1 
teden, 230 eur, Bohinj, tel.: 041/557-
575 16002895

VISOKO brejo kravo LS in teleta stare-
ga 4 mesece, tel.: 041/211-602  
 16002906

KUPIM

BIKCA simentalca, težkega od 100 do 
150 kg, tel.: 04/25-91-541 16002893

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 16002903

OSTALO
PRODAM

SUHO seno v kvadratnih kockah, tel.: 
041/838-080 16002894

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika - upravljalca goz-
darskega tovornjaka. Pisne ponudbe z 
ustreznimi dokazili pošljite na e-naslov 
jure.meglic@megales.si 16002860

IŠČEM

NARODNOZABAVNI glasbeni duo 
vam pričara vzdušje na obletnicah, pi-
knikih, tel.: 031/325-654 16002888

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 16002412

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 16002807

BARVANJE stanovanjskih in skupnih 
prostorov ter barvanje lesenih stopnišč-
nih ograj. Borut Mohorič s.p., Dolenja 
vas 66, Selca, tel.: 031/877-138  
 16002442

BARVANJE napuščev in fasad do viši-
ne 25 m, z lastnimi dvigali - ugodno. 
Nudimo tudi vsa sliko pleskarska dela. 
Sandi Ferlan s.p., C. talcev 14, Kranj, 
tel.: 041/682-166  
 16002638

BARVANJE napuščev in fasad, be-
ljenje, glajenje sten, barvanje oken in 
vrat, antiglivični premazi proti plesni, 
dekorativni ometi in opleski vam nudi 
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Nak-
lo, tel.: 031/392-909  
 16002651

IŠČEM

NA zelenjavarski kmetiji v Križah pri 
Tržiču iščemo pomoč za delo, tel.: 
040/803-066 16002834

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov... 
Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 16002645

RAZNO
PRODAM

STEKLENICE z v njih zraslo hruško 
viljamovko, steklenice zalijete sami po 
svojem okusu, zamaški priloženi, mo-
žen ogled, tel.: 051/235-186 16002847

FLORJANI  d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč,, tel.: 041/557-871  
 16002644

KERAMIČARSTVO Janez Kleč s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 16002596

PREVOZ oseb s kombijem (8 1) po 
Sloveniji, z vozilom Ford Transit, Ro-
bert Mlakar s.p., Peračica 2, Brezje, 
tel.: 040/299-390 
 16002885

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 16002643

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

Rezultati 67. kroga – 21. avgusta 2016
2, 7, 10, 21, 24, 26, 29 in 16

Loto PLUS: 2, 10, 16, 18, 19, 22, 24 in 38
Lotko: 2 1 1 9 1 3

Sklad 68. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 68. kroga za PLUS: 540.000 EUR
Sklad 68. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

18   90
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To je knjiga, kakršne 
še ni bilo.V njej devet 
vrhunskih slovenskih 
kuharskih mojstrov 
korak za korakom 
predstavlja pripravo 
svojih avtorskih jedi 
– tistih, za katere so 
prepričani, da jih 
lahko pripravimo 
tudi mi. Z vami 
kuhajo slavni chefi: 
Janez Bratovž, Igor 
Jagodic, Borut Jo-
van, Tomaž Kavčič, 
Andrej Kuhar,  
Marko Pavčnik,  
Gorazd Potočnik,  
Uroš Štefelin, 
Bine Volčič.

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

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

25 
EUR

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

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

Anže Rijavec,  
Ravne pri Cerknem:

»S prijatelji zelo radi pride-
mo na Dan teric. Privabijo 
nas dekleta iz Davče. Vzduš-
je na prireditvi je super, zelo 
pohvalno je, da domačini 
ohranjajo tradicijo.«

Klavdija Kejžar, Davča:

»Vsako leto sodelujem na 
prireditvi kot terica, poma-
gam pa tudi za točilnim pul-
tom. V Davči smo ponosni na 
tradicijo, najbolj smo znani 
po lanu, veljamo pa tudi za 
največjo vas.«

Janko Mlakar, Tolmin:

»Pripeljal sem svojega staro-
dobnika, 'stoenko', ki ima 39 
let, jaz jih imam pa še precej 
več. Na Dnevu teric še nisem 
bil, zelo je zanimivo. Letos 
sem prvič videl postopke 
predelave lanu.

Ema Ažbe, Škofja Loka:

»Prvič sem na Dnevu teric in 
tudi v Davči. Lan sem doslej 
videla samo v muzeju. Danes 
sem lahko tudi sama posku-
sila, kako so ga včasih trli. 
Roka me je kar hitro začela 
boleti.«

Ana Šubic

Z Dnevom teric so v Davči 
minuli konec tedna znova 
obujali tradicijo predelave 
lanu, prireditev pa so po-
pestrile še druge zanimive 
vsebine: glasba, srečanje 
starodobnikov, ponudba na 
stojnicah ... In kaj je pritegni-
lo naše sogovornike?

Foto: Tina Dokl

Na Dnevu teric

Matej Demšar,  
Cerkljanski Vrh:

»Na Dan teric pridem vsako 
leto. V Davči sem po navadi 
kar ves konec tedna. Priteg-
nejo me predvsem glasba in 
ljudje. Tu se vedno počutim 
dobrodošlega.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

Danes, jutri in v četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj bo nastajala 
kratkotrajna megla.

Ana Šubic

Štefanja Gora – Da je lah-
ko nekontrolirano razmno-
ževanje mačk velika težava, 
zelo dobro ve Herman Ba-
novšek s Štefanje Gore. Šte-
vilo divjih mačk na njego-
vi kmetiji se je povzpelo na 
več kot petnajst, in ker jih 
je bilo nemogoče ujeti, da 
bi jih kastrirali oz. sterilizi-
rali, tako kot tri domače hi-
šne mucke, se je po pomoč 
obrnil na Društvo za zašči-
to živali Kranj. Njegove pro-
stovoljke so se konec julija, 
opremljene z živolovkami 
in transporterji, odpravile 
na lov. Ujele so kar sedem-
najst mačk - devet samic in 
osem samcev. »Dva samca 
sta bila evtanazirana – eden 
je bil pozitiven na mačji aids 
in levkozo, drugi je imel ko-
laps debelega črevesa. Osta-
li so bili razglistani in razbol-
hani, sterilizirani oz. kastri-
rani, označeni na levem uše-
su, naredili smo vzorčne te-
ste na mačji aids in levkozo 
ter jih izpustili nazaj na lo-
kacijo,« opisujejo v društvu.

Ker skorajda ni dneva, da 
ne bi našli ali prejeli kakšne-
ga zavrženega mačjega mla-
diča, je društvo sredi julija ob-
javilo poziv k odgovornemu 

ravnanju in sterilizaciji do-
mačih legel. Kot so zapisali, 
bodo oni poskrbeli za sterili-
zacijo vključno s prevozom 
na veterino: »Ker nas bo to 
stalo manj kot oskrba vedno 
novih in novih mladičev. Ne 
bomo vas obsojali, prijazno 
se bomo dogovorili in vse 
uredili.« In točno tako je tudi 
bilo, je prostovoljke pohva-
lil Banovšek, sila hvaležen, 
da so rešili pereč problem. 
K strošku ureditve lokacije 
je prispeval polovico, drugo 

polovico bo zbralo društvo s 
septembrskimi licitacijami. 
»Kdo bo prispeval sredstva 
za veterinarsko oskrbo, se 
dogovarjamo za vsak pri-
mer posebej. Pripravljeni 
smo kriti tudi celotne stro-
ške, seveda pa smo veseli, 
če lahko lastniki kaj prispe-
vajo,« pravi članica društva 
Jerneja Faletič. Sterilizaci-
jo prostoživečih mačk je si-
cer dolžna kriti občina. »Za 
mačke, ki imajo lastnika, 
običajno niso pripravljene 

niti obvezane prispevati ni-
česar, pri čemer imata obči-
na in pristojno zavetišče za 
lastniške mačke vse, ki jih 
kdo zgolj hrani, čeprav se ne 
izreče za lastnika,« je razlo-
žila. 

»Gospodu s Štefanje Gore 
smo zelo hvaležni, da proble-
ma ni odmislil, da smo mu 
lahko pomagali in da so tam 
sedaj zdrave in sterilizirane 
oz. kastrirane mačke, za ka-
tere bo dobro poskrbljeno,« 
je še poudarila Faletičeva.

Poskrbeli za sedemnajst mačk
Herman Banovšek s Štefanje Gore je s pomočjo Društva za zaščito živali Kranj uspešno rešil problem 
prevelikega števila mačk na svoji kmetiji.

V Društvu za zaščito živali Kranj upajo, da bo zgodba o mačkah s Štefanje Gore 
pripomogla, da bo še kdo s podobnim problemom poiskal njihovo pomoč. / Foto: Petra Š. Tomažin

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V Bohi-
nju so včeraj s slavnostnim 
sprejemom in podelitvijo 
priznanj bohinjskim špor-
tnikom začeli slavnostni te-
den občinskega praznika, ki 
ga obeležujejo v spomin na 
štiri srčne može, Luka Ko-
rošca, Matevža Kosa, Štefa-
na Rožiča in Lovrenca Wil-
lomitzerja, ki so 26. avgu-
sta 1778 prvič stopili na Tri-
glav. V sklopu praznovanja 
občinskega praznika bo pe-
stro ves teden. Tako bodo 
danes pripravili otroško pri-
reditev Skrivnostni park v 
Ceconijevem parku, jutri 
ob 15. uri bodo odprli prista-
nišče Pod skalco, v četrtek 
bodo v Ceconijevem parku 

nastopili lovski rogisti, v pe-
tek ob 16. uri pa bo v orga-
nizaciji Planinskega društva 
Srednja vas v Bohinju tudi 
tradicionalno srečanje pla-
nincev ob spomeniku šti-
rim srčnim možem. Osre-
dnja proslava bo tri ure kas-
neje v Domu Joža Ažmana v 
Bohinjski Bistrici, na kateri 
bodo podelili tudi občinska 
priznanja – naziv častnega 
občana posmrtno Janezu 
Korošcu, zlato plaketo Jože-
tu Žvanu, srebrni Vincenci-
ju Čudnu in Antonu Cerkov-
niku ter bronasti plaketi An-
geli Cerkovnik in Ani Zima. 
Prireditve, ki so napoveda-
ne za Ceconijev park, bodo 
v primeru slabega vremena 
v avli kulturnega Doma Joža 
Ažmana.

Ob prazniku tudi odprtje 
pristanišča Pod skalco
Z včerajšnjim sprejemom mladih športnikov  
se je začel slavnostni teden občine Bohinj, ki  
bo vrhunec dosegel v petek z osrednjo občinsko 
proslavo v Domu Joža Ažmana.

Škofja Loka – Nova prometna ureditev čez nivojski železniški 
prehod na Trati prepoveduje promet tovornih vozil. Uvedli 
so jo zaradi več kot sedemsto tovornjakov in vlačilcev, ki so v 
obeh smereh dnevno prevozili omenjeni prehod. V to skupino 
tovornih vozil ne sodijo traktorji, zato je promet čez železniški 
prehod na Trati zanje dovoljen, sporočajo z Občine Škofja 
Loka. Uporabnike cest na tem območju prosijo, da upoštevajo 
novo prometno ureditev in tako prispevajo k varnejšemu pro-
metu na širšem vplivnem območju železniške postaje.

Čez železnico dovoljeno traktorjem

Maja Bertoncelj

Kranj – Vlada RS je Smu-
čarski zvezi Slovenije dala so-
glasje za vložitev kandidatu-
re za organizacijo Svetovne-
ga prvenstva v  biatlonu od 6. 
do 16. 2. 2020 oziroma od 11. 
do 21. 2. 2021 na Bledu oziro-
ma Pokljuki. V ta namen pa 
ne zagotavljajo dodatnih pro-
računskih sredstev. Slovenija 
je s Pokljuko praktično stal-
nica v koledarju svetovnega 

pokala v biatlonu in je bila 
prva v samostojni Sloveniji, ki 
je leta 2001 organizirala ene-
ga največjih zimskih špor-
tnih dogodkov, 37. svetovno 
prvenstvo v biatlonu. Kot so 
še zapisali, posredni pozitiv-
ni učinki organizacije tako 
velikega tekmovanja, ki izha-
jajo iz vloge za izdajo soglas-
ja, govorijo o predvideni rea-
lizaciji devetdeset tisoč noči-
tev tujih gostov na območju 
Zgornjesavske doline.

Vlada soglaša s kandidaturo
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