
AKTUALNO

Prevc testira  
novo opremo
»Seveda bi nam ustrezalo, če bi 
Peter Prevc ostal na naših smu-
čeh, pomembno pa je, da se bo 
zase dobro odločil,« pravi Peter 
Slatnar, direktor podjetja Slatnar, 
kjer so v enem letu izdelali več kot 
tisoč skakalnih smuči.
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REKREACIJA

Trije vrhovi  
v enem dnevu
Matej Hribar in Aljoša Smolnikar 
sta v manj kot enem dnevu iz Ka-
mniške Bistrice prek Grintovca in 
Stola prišla na Triglav. Pretekla in 
prehodila sta traso Treh vrhov. Na 
cilju sta bila po 23 urah in 34 mi-
nutah.
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KRONIKA

Smrt planinca
Črn konec tedna v gorah se je za-
čel že v petek zjutraj, ko je na ob-
močju Storžiča umrl planinec, ki je 
po odlomu skalnega oprimka v 
Kramarjevi smeri padel in ob pad-
cu utrpel hude poškodbe. S heli-
kopterjem so ga prepeljali v klinič-
ni center, kjer je umrl.
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RAZVEDRILO

Hladili so se  
s sladoledom
Največja slovenska mlekarna in 
prvi jeklar v državi sta v petek 
združila moči proti vročini: Lju-
bljanske mlekarne so zaposlenim 
v SIJ Acroniju razdelile lepo število 
sladolednih lučk. Delavci so bili 
geste izjemno veseli.

13

VREME

Prevladovalo bo sončno in 
vroče vreme. Postopno bo 
spet bolj vroče, zato se bo 
povečala tudi možnost za 
kakšno nevihto.

16/31 °C
jutri: večinoma sončno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Kandidaturo za 
mesto predsednice drža-
ve je ob 17. obletnici usta-
novitve stranke Nova Slove-
nija napovedala tudi njena 
predsednica Ljudmila No-
vak. Kot je dejala, se je za 
kandidaturo odločila, ker 
želi ljudem povrniti zaupa-
nje v državo in povezati Slo-
venijo. »Predstavljam si, da 
mora biti predsednik repu-
blike nekdo, ki je odločen, ki 
ima vizijo Slovenije, ki opo-
zarja na probleme in na sta-
nje v družbi, ko je to potreb-
no, ki zna jasno zavzeti stali-
šča in tudi odločno pove, kaj 
je prav in je varuh kompasa, 
varuh smeri, v katero mora 

iti Slovenija,« je povedala ob 
kandidaturi in dodala, da bo 
kot predsednica sledila vizi-
ji, da postane Slovenija ena 

izmed petnajstih najuspe-
šnejših držav. 

Kot pravi, Slovenija po-
trebuje urejenost, varnost, 

pravičnost in ne sme biti dr-
žava dvojnih meril. »Slove-
nija potrebuje tudi več de-
mokratičnosti, svobode, od-
prtosti, dialoga, predvsem 
pa medsebojnega spoštova-
nja,« pravi Novakova. Več 
veljave morajo dobiti tudi 
vrednote, kot so poštenost, 
delavnost, spoštovanje dru-
žine in odgovorno ravnanje 
posameznika.

Pozornost bo posvečala 
tudi mladim: »Mladi morajo 
imeti možnost, da svoje ta-
lente in znanje uporabijo v 
Sloveniji.« Hkrati pa, kot do-
daja, ne bo pozabila na Slo-
vence v tujini, bodisi zamej-
ce, izseljence ali tiste, ki de-
lajo izven meja Slovenije. 

Novakova najavila kandidaturo
V boj za mesto predsednice države se podaja tudi Ljudmila Novak. Kot pravi, želi ljudem povrniti 
zaupanje v državo in povezati Slovenijo.

Za mandat predsednice republike se bo potegovala tudi 
Ljudmila Novak. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Mojstrana – O tem, da name-
ravajo poštni urad v Mojstra-
ni zapreti, je Pošta Sloveni-
je občino Kranjska Gora ob-
vestila v začetku julija, kra-
jani Mojstrane in Dovjega 
pa so se na namere odzva-
li z ostrim nasprotovanjem. 
»Krajevna skupnost Dovje 
Mojstrana se je z namero se-
znanila na seji, kjer smo se 
vsi strinjali, da mora pošta v 
kraju ostati,« je povedal Bog-
dan Janša, podžupan občine 

Kranjske Gore. »Razlogov 
za to je kar nekaj, ne naza-
dnje gre za geografsko in po 
številu prebivalcev največjo 
krajevno skupnost v občini, 
kjer v zadnjih letih beležimo 
velik porast obiska turistov.«

Svet Krajevne skupnosti 
Dovje - Mojstrana je zato v 
začetku prejšnjega tedna 
sprejel sklep, s katerim zah-
teva, da pošta v nespreme-
njeni obliki deluje naprej, s 
čimer so seznanili tudi Po-
što Slovenije. 

Pošta v Mojstrani 
naj ostane
V Mojstrani nasprotujejo nameri Pošte Slovenije, 
da poštni urad v Mojstrani zapre ter poštne in 
druge storitve na tem območju zagotavlja le prek 
pismonoše. Pošta načrtuje tudi zaprtje poštnih 
uradov v Sorici in na Blejski Dobravi.

Cveto Zaplotnik, 
Vilma Stanovnik

Kranj – Kot ugotavljajo v 
agenciji za okolje, so se su-
šne razmere v zadnjem te-
dnu sicer že četrtega leto-
šnjega vročinskega vala še 
zaostrile v jugovzhodnem 
delu države, ekstremna suša 
pa se širi tudi na druga ob-
močja v Sloveniji. Na no-
vomeškem območju je vo-
dni primanjkljaj za rast ra-
stlin že presegel tistega v 
letu 2003, ki velja za eno 
najbolj sušnih let v zadnjih 
petdesetih letih, na obalnem 

območju se razmere pribli-
žujejo stanju v ekstremno 
sušnih letih 2003 in 2015, 
suša pa vse bolj pritiska tudi 
na Štajerskem in v Prekmur-
ju. Na Gorenjskem suše za 
zdaj še ni čutiti, na meteoro-
loški postaji Rateče so junija 
in julija letos beležili 36 od-
stotkov več padavin kot v dol-
goletnem povprečju 1981–
2010, na letališču Brnik de-
vet odstotkov manj, v Lescah 
pa enako kot v dolgoletnem 
povprečju. Po podatkih iz 
dnevnega regijskega agro-
meteorološkega biltena za 
Gorenjsko je bila (na podlagi 

meritev meteorološke posta-
je na Brniku) vodna bilanca, 
ki kaže razliko med padavi-
nami in količino vode, ki iz-
hlapi iz tal in (referenčnih) 
rastlin, tudi na Gorenjskem 
negativna, v času od 30. juli-
ja do 3. avgusta je bilo dvajset 
milimetrov primanjkljaja. 
Po podatkih iz desetdnevne 
napovedi bodo ta teden naj-
višje dnevne temperature 
dosegle do 33 stopinj, le v pe-
tek in soboto naj bi bile nižje, 
od 23 do 24 stopinj, padavin 
pa naj bi bilo 51 milimetrov. 

Vročina zaustavila rast, a suše še ni
Ob nenavadno visokih temperaturah se je rast kmetijskih rastlin ustavila, 
a se bo po nedeljskih padavinah dokaj normalno nadaljevala. Suše za zdaj 
na Gorenjskem še ni, prav tako ne težav z oskrbo s pitno vodo. V nedeljo je 
neurje povzročilo nekaj nevšečnosti.

Na nekaterih kmetijah so ob visokih temperaturah in pomanjkanju padavin zagotovili 
kmetijskim rastlinam dovolj vode tudi z namakanjem. / Foto: Gorazd Kavčič46. stran
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Knjigo prejme MARINKA STANONIK iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Be Hempy konopljin cvet s probiotiki

V današnjem načinu življenja je črevesna flora na vsakem 
koraku izpostavljena stresu, ki ubija koristne bakterije v njej. 
Naše črevesje tako ne more iz hrane črpati dovolj hranilnih 
snovi. To vodi v slabo počutje, pomanjkanje energije, glavo-
bole, alergije, povečano prisotnost kandide in številne druge 
bolezni. Probiotiki s konopljinim cvetom, kvasovko Saccha-
romyces Boulardii, ki ubija kandido, in z vitaminom C bodo 
poskrbeli za vaše dobro počutje. Za dodatne informacije lahko 
pokličete brezplačno telefonsko številko 080 34 29, strokovno 
usposobljeni sodelavci vam bodo z veseljem odgovorili na 
vprašanja. Več na www.be-hempy.si

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo konopljin cvet s 
probiotiki. Nagradno vprašanje: Katere so tri posledice slabe 
črevesne flore? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
16. avgusta 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si.

V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. julija 2017, prejmejo 
darilni bon za letno članarino v Mestni knjižnici Kranj Brigita 
Vilfan, Kranj, Ema Torkar, Kranj, Klemen Koblar, Jesenice, Pe-
ter Bernik, Zgornja Besnica in Jana Osterman, Visoko.

Nagrajenci

Matevž Pintar

Celostna prometna strate-
gija občine Tržič je izdelana. 
Nova ureditev bo prijaznejša 
do pešcev, kolesarjev, javne-
ga prevoza, zmanjšali se bodo 
prometni zastoji, onesnaže-
vanje. Ali menite, da bo občini 
uspelo projekt dokončati do 
leta 2025 in pridobiti še naziv 

Alpsko mesto, smo v današnji 
anketi spraševali Tržičane. V 
Tržiču je veliko prireditev s 
tradicijo (Gregorjevo, Mine-
rali in fosili, poletne priredi-
tve v atriju občine, Hrastov 
memorial, Šuštarska nedelja 
in druge). Zanimalo nas je, 
kako pogosto jih sodelujoči v 
anketi obiščejo. Pridobili smo 
odgovore 309 občanov.

Dve tretjini sodelujočih 
verjameta, da bo občini us-
pelo projekt celostne pro-
metne strategije dokončati 
do leta 2025 in pridobiti še 
naziv Alpsko mesto, 14 od-
stotkov temu ne verjame in 
petina sodelujočih nam na 
vprašanje ni znala odgovo-
riti oz. projekta ne pozna.
Tradicionalne prireditve v 

Tržiču pogosto obiskuje 28 
odstotkov vprašanih, 36 od-
stotkov jih obišče občasno, 
petina redko, 16 odstotkov 
vprašanih pa prireditev ni-
koli ne obišče.

Lepo se zahvaljujemo 
vsem, ki ste si vzeli čas za 
našo anketo. Če bi želeli Go-
renjski glas redno prebirati, 
nas lahko pokličete v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440 in si ob na-
ročilu izberete eno od daril.

Obiskanost prireditev v Tržiču

Suzana P. Kovačič

Lom pod Storžičem – Na 5. 
avgusta 1941 je bil na jasi 
pod Storžičem iz tržiške in 
kranjske čete ustanovljen 
Storžiški bataljon, prvi na 
Slovenskem. Le dan kasne-
je, 5. avgusta, je bila preli-
ta kri borcev Storžiškega ba-
taljona. Na tem mestu da-
nes stoji spomenik, pred ka-
terim je bila v nedeljo slove-
snost v spomin padlim. V ka-
men so vklesana imena Petra 
Ahačiča, Marije Štefe, Jožeta 
Janežiča, Marije Bečan, Ma-
rije Solnar, Antona Gučka, 
Jožeta Gradišarja in Andre-
ja Kmeta. Kot je dejal tržiški 
župan Borut Sajovic, je 5. av-
gust bil in ostane praznik ob-
čine Tržič, ker »nam je mar 
za padle pod Storžičem in za 
vse tiste, ki so želeli ohrani-
ti slovensko besedo in so za 
to tvegali največ, svoja živ-
ljenja.« Osrednji govornik 
je bil dr. Martin Premk, zgo-
dovinar in kustos Vojaške-
ga muzeja Slovenske vojske. 
»Danes lahko slišimo razno-
razne poglede na to, kakšna 
je bila nemška okupacija. Da 
pod Nemci sploh ni bilo sla-
bo, da so bili čokolada in po-
maranče in da so vlaki vozi-
li točno. Ne povejo nam pa 
tega, da so bile čokolade in 
pomaranče samo za tiste, ki 

so takoj sprejeli okupacijo. In 
da so vlaki, ki so vozili po toč-
nem voznem redu, Sloven-
ce vozili v Srbijo. Slovencem 
so namreč Nemci namenili 
uničenje ... Slišimo tudi da-
nes, da ne bi bilo nič hudega, 
če bi danes nemško govori-
li. Ampak večina nas bi bila 
nekje v Šumadiji in bi govori-
li srbsko, v Sloveniji pa bi os-
tali samo tisti, ki bi se Nem-
cem uklonili. Ravno zaradi 
nemške okupacije in nasilja 
je bila Gorenjska prvo središ-
če partizanskega upora v letu 
1941 ...« je povedal Premk in 
dodal, da bi današnji različni 
pogledi na zgodovino mora-
li temeljiti zgolj na dejstvih. 

»Imeli smo samo dve vojsku-
joči se strani: partizansko za-
vezniško vojsko (in ta boj je 
prinesel tudi Republiko Slo-
venijo, ki se je leta 1991 osa-
mosvojila) ter oborožene sile 
italijanske/nemške vojske 
in vsi, ki so sodelovali z nji-
mi, so bili pod njihovim ne-
posrednim poveljstvom. No-
bena betonska gmota, ki 
jo je postavila politika sre-
di Ljubljane, tega dejstva ne 
more spremeniti ... Od po-
litike si ne želimo ne enače-
nja (zgodovine) ne nadalj-
njih betonskih gmot, ampak 
bi raje videli enotno politiko, 
ki bi s svojim vzorom kaza-
la ljudem, kaj so ljubezen do 

domovine, sodelovanje, sobi-
vanje brez sovraštva, tako kot 
so to partizani leta 1941 s svo-
jim vzorom kazali ljudem ...«

Dan spomina s pohodom 
so pripravili Občina Tržič, 
Združenje borcev za vred-
note NOB Tržič, Krajevna 
skupnost in PGD Lom pod 
Storžičem, Občinsko zdru-
ženje slovenskih častnikov 
Tržič, Območno združenje 
veteranov vojne za Sloveni-
jo Tržič in Policijsko vete-
ransko društvo. Sodelovala 
je garda Slovenske vojske. K 
spomeniku so položili ven-
ce, v programu so nastopi-
li Pihalni orkester Tržič in 
pevski zbor Lomski fantje. 

Šele enotna politika bo vzor 
ljubezni do domovine
Osrednji govornik ob Dnevu spomina pod Storžičem je bil dr. Martin Premk, ki si danes namesto 
postavitve »betonskih gmot«, kot so jo postavili sredi Ljubljane, raje želi enotno politiko, ki bi s svojim 
vzorom kazala ljudem, kaj je ljubezen do domovine, sodelovanje, kaj je sobivanje brez sovraštva ...

Ob spomeniku padlim dr. Martin Premk, za njim člani Pihalnega orkestra Tržič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada je lani 
v Sloveniji umrlo 19.689 pre-
bivalcev, od tega 9673 moš-
kih in 10.016 žensk. Pov-
prečna starost umrlih se iz 
leta v leto počasi zvišuje, lani 
je bila 77,3 leta. Umrli moški 
so bili v povprečju stari 73 let, 
to mejo so dosegli prvič, sicer 
pa je bilo povprečje za 4,5 leta 
višje kot pred desetimi leti, v 
letu 2006. Lani umrle ženske 
so bile v povprečju stare 81,4 
leta ali povprečno 8,4 leta sta-
rejše od umrlih moških. Med 
lani umrlimi je bilo tudi 41 
dojenčkov, to je dva umrla 
na tisoč živorojenih, kar Slo-
venijo med državami Evrop-
ske unije uvršča med države z 
najnižjo umrljivostjo dojenč-
kov. Največ prebivalcev je lani 
umrlo januarja.

Statistični podatki kaže-
jo, da se znižuje tudi delež 
prezgodnje umrljivosti pre-
bivalcev, ki pove, kolikšen 
je bil delež umrlih, mlaj-
ših od 65 let. Lani je bilo ta-
kih smrti 18,1 odstotka, pri 
tem pa je bilo pri moških ta-
kih smrti 25,7 odstotka in 
pri ženskah 10,8 odstotka. 
Pred desetimi leti je bil pri 
moških delež prezgodnje 
umrljivosti 34,6-odstotni in 
pri ženskah 13,8-odstotni. 
Lani so bili pri moških de-
leži prezgodnje umrljivos-
ti najvišji v koroški, pomur-
ski in podravski statistični 
regiji, najnižji pa v goriški, 
gorenjski (22,8 odstotka) in 
obalno-kraški.

Naravni prirast je bil lani 
v Sloveniji že enajsto leto za-
pored pozitiven, to pomeni, 
da se je več ljudi rodilo, kot 
jih je umrlo. 

Moški prvič dosegli 
triinsedemdeset let
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Glavni morski dopust 
je za večino že mimo, 
huda vročina pa je vse 

do tega tedna vztrajala. Osve-
žitev sem tudi jaz našla ob reki 
Sori in v njej. Skupaj z osveži-
tvijo so se vrnili tudi spomini iz 
otroštva. 

Ko smo bili v osnovni šoli, 
smo redno hodili na kopanje 
v Soro, na »skalco« pod Rete-
če, se družili, spoznavali nove 
prijatelje, ki so tja hodili tudi 
od drugje. V srednješolskih le-
tih kopanja v Sori ni bilo, saj 
so nam rekli, da za to ni pri-
merna. Sedaj pa je vsako leto 
znova bolj aktualno. Investi-
ranje v čistilne naprave, ka-
nalizacijsko omrežje se pozna 
tudi v tem vidiku. Sora je po 
analizah tudi pod Retečami 
ustrezna za kopanje. Osvežiš 
se pa še bolj kot v morju. Imam 
občutek, kot da bi si podaljša-
la dopust, ko se popoldan za 
uro, dve z družino odpravimo 
pod vas na kopanje. Lokaci-
ja je blizu tisti iz otroških let, 
zanimivo pa je, da srečujem 
tudi iste obraze kot takrat, le 
da smo sedaj vsi z družina-
mi. Obujamo spomine. Sora 
v vročih dneh združuje ljudi 
različnih generacij, vsi pa so si 
enotni, da je prav odlično, da 
so se spet vrnili stari časi. Ko-
gar zvabimo na novo, vsak dan 
je kakšen tak primer, skorajda 
ne more verjeti, da je res toli-
ko ljudi in da je kopanje tako 
osvežilno. Zadnjič sem nas na 
plaži naštela več kot trideset, 
pa ne gre za kakšno kopališče, 

zgolj za eno izmed plažic ob 
Sori. Kopalci so se slišali tudi s 
plaže za naslednjim ovinkom, 
in tako je verjetno tudi naprej 
po toku reke Sore do Medvod, 
kjer se nato združi s Savo.

Kopam se pravzaprav na 
območju, ki je bilo že včasih 
zelo priljubljeno med kopalci, 
o čemer pričajo tudi pisni viri. 
V Retečah je bilo kopališče in 
v vročih poletnih mesecih leta 
1927 so v Reteče iz Ljubljane 
začeli voziti t. i. kopalni vlaki. 
O kopanju v Sori pod Retečami 
so bili objavljeni tudi časopisni 
članki. Vlak je ob nedeljah pri-
peljal tudi po tisoč kopalcev. V 
Slovenskem narodu so takrat 
zapisali, da je še pred nekaj leti 
popolnoma neznani kraj sam 
po sebi brez vsakršne reklame 
zaslovel kot najlepši in najpri-
mernejši kraj za kopanje in ta-
borjenje. Postavljene so bile celo 
kabine za preoblačenje in okre-
pčevalnica. S prihodom gostov 
se je v vasi marsikaj spremeni-
lo in domačini nad vsem tudi 
niso bili navdušeni. Objavljen 
je bil celo razglas županstva, 
ki je kopalcem prepovedoval 
hoditi v kopalni obleki v vas, v 
gostilno in na postajališče. 

Da bi takšna množica ho-
dila na kopanje pod Reteče, si 
danes težko predstavljam. Idi-
lični kotički ob Sori pa so ostali 
in domačini jih znova spozna-
vamo. Naj le Sora ostane še 
naprej ustrezna za kopanje. 
Morda pa je to tudi nova turi-
stična priložnost za to obmo-
čje streljaj od Škofje Loke.

Sora je spet zanimiva

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Kranj – Za zimske športnike 
bo naslednja sezona olim-
pijska, zato ničesar ne želijo 
prepustiti naključju. To ve-
lja tudi za smučarskega ska-
kalca Petra Prevca, ki se od-
loča tudi še glede opreme. 
Doslej je skakal na smučeh 
slovenskih proizvajalcev, 
najprej Elan in v lanski se-
zoni Slatnar, v letošnji pole-
tni sezoni pa preskuša tudi 
smuči tujega proizvajalca in 
s smučmi Fischer je prvič 
skakal na drugi tekmi po-
letne velike nagrade v Hin-
terzartnu. Na treningu pre-
skuša tako smuči Slatnar kot 
Fischer, odločil pa se bo po 
tehtnem premisleku. 

Slatnar: Lepo rastemo in 
nadaljujemo Elanovo delo

Kaj bi njegov prestop k Fi-
scherju pomenil za sloven-
sko znamko Slatnar, smo 
povprašali direktorja pod-
jetja Petra Slatnarja. Pred 
dobrim letom je stopil v ve-
like Elanove čevlje. »Odloči-
ti se je bilo treba na hitro. Se-
daj smo že dojeli, v kaj smo 
se spustili. Ni nam žal. Lepo 
rastemo in nadaljujemo tis-
to, kar je Elan delal sedem-
deset let. Mislim, da imamo 
lepo popotnico, lep začetek. 
V lanski sezoni smo imeli v 
svetovnem pokalu okrog dva-
najst tekmovalcev, ki so se re-
dno uvrščali na tekme, sku-
paj pa 23. Elan jih je prej imel 
rednih pet, šest, sedem. To 
je velika spodbuda in obve-
za za naprej. Je pa to kar ma-
ksimalna številka. Tekmo-
valcem, ki jih imamo, se že-
limo posvetiti maksimalno,« 
je Peter Slatnar povedal ko-
nec maja na dogodku Klepet 
ob kavi z brati Prevc, na ka-
terem je sodeloval kot gost. 
Tema je bila tudi njegovo so-
delovanje s Petrom Prevcem. 
Gre za vzajemno promocijo. 
»Smuči Slatnar za otroški 
program imajo na enem delu 
logotip Peter Prevc, njegovo 
blagovno znamko. To je plod 

sodelovanja med nami in Pe-
trom Prevcem, ki se je zače-
lo že lani,« je takrat pojasnil 
Slatnar. V petek sva se pogo-
varjala o aktualnem dogaja-
nju okrog Petra Prevca, ok-
rog možnosti, da letos zame-
nja proizvajalca smuči. Kot 
pravi Slatnar, iz tega ne dela 
nobene drame. »Odločitev, 
da bo preskusil Fischerjeve 
smuči, me ni presenetila. O 
tem je bilo govora že pozimi 
in že prej, ko je skakal na Ela-
novih smučeh, so bile težnje, 
da bi poskusil še kaj drugega, 
da bi se potrdila ali ovrgla ta 
večna dilema hitrosti, ali so 
prej Elanove in sedaj naše hi-
trejše ali počasnejše. Izkaza-
lo se je, da so hitrosti prak-
tično iste, kar je za nas zelo 
dober znak,« pravi Slatnar. 
V zvezi s hitrostjo je omenil 
smuči s posebno drsno pod-
lago: »Te smuči so edini pri-
merek na svetu. Posebno dr-
sno podlago smo dobili iz 
posebnega vojaškega inšti-
tuta iz Rusije. V Planici so jo 
poskusili, predskakalec, ki je 
skakal z njo, je bil hitrejši za 
en cel kilometer. Bomo vide-
li, kako se bo izkazala v novi 
zimi. Želja Rusov je, da bi 
bila v tej zimi dostopna samo 

njim, po olimpijskih igrah 
pa bomo imeli zanjo eksklu-
zivo, če se bo izkazalo, da je 
res toliko boljša, kot je bilo vi-
deti na velikanki.«

Ostajata tudi Domen 
Prevc in Sara Takanaši

V dobrem letu so proi-
zvedli več kot tisoč skakal-
nih smuči Slatnar, poziti-
ven rezultat, pravi, je tudi 
poslovno: »Pravi rezultat 
bo, ko bomo dobili še ene-
ga ali dva partnerja, ki bosta 
pokrivala proizvodnjo smu-
či in obveznosti do tekmo-
valcev. Potem se reče, da je 
to posel. Sedaj se dela, da se 
ohranja.« V prihodnji zimi 
naj bi imeli približno enako 
število tekmovalcev kot lani. 
»Naša smučka nekaterim to-
liko bolj odgovarja, da denar 
zanemarijo. Prihodnje leto, 
če bomo pridobili partnerja 
ali dva, bo tudi zanimivo, ker 
bodo fantje nekaj denarja od 
tega dobili,« pojasnjuje Slat-
nar. Na Slatnarjevih smučeh 
zagotovo ostajata tudi Sara 
Takanaši in Domen Prevc. 
Seveda bi bili veseli, če bi os-
tal tudi Peter Prevc. »S Pe-
trom sva normalno v kon-
taktih. Mi si želimo, da bi bil 

Peter stari Peter in da bi kro-
jil svetovni vrh. V športu za 
emocije ni prostora. V krat-
kem času morajo športniki 
iztržiti kar največ. Čez čas 
nihče ne bo vedel, na katerih 
smučeh je skakal, ostane-
jo rezultati. Oprema je fina 
zgodba za ljudi, da se kaj go-
vori, da kdo tudi kakšno ne-
gativno reče čezme ali čez 
Petra, kar do nobenega od 
naju ni pošteno. S tem se 
ne ukvarjamo, se pa kdaj na-
smejemo na ta račun. Smo 
pozitivno naravnani. Seveda 
bi nam ustrezalo, če bi Peter 
ostal pri nas. Ni še nič odlo-
čenega. On ima čas trenin-
ga, testiranja, čas, da se od-
loči. Je moder, inteligenten 
in bo pravi čas povedal. Po-
membno je, da se bo zase 
dobro odločil,« je še dejal 
Slatnar, ki se ukvarja tudi s 
karbonskim čevljem, ki ga je 
preskusilo že kar nekaj ska-
kalcev, prvi odzivi pa, pra-
vi, so pozitivni. Za zdaj se je 
odločil, da bodo v njih lahko 
skakali le tisti, ki bodo upo-
rabljali slatnarke.

Smučarski skakalci bodo 
naslednjo postajo poletne 
velike nagrade imeli ta ko-
nec tedna v Courchevelu.

Prevc testira novo opremo
»Seveda bi nam ustrezalo, če bi Peter Prevc ostal na naših smučeh, pomembno pa je, da se bo zase 
dobro odločil,« pravi Peter Slatnar, direktor podjetja Slatnar, kjer so v enem letu izdelali več kot tisoč 
skakalnih smuči, v novi sezoni pa naj bi na njih skakalo približno enako število tekmovalcev kot v lanski.

Peter Prevc in Peter Slatnar nasmejana na klepetu ob kavi. Bosta še naprej skrbela za 
vzajemno promocijo?

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ob koncu julija je 
potekel rok za oddajo zave-
zujočih ponudb za nakup 
večinskega, 55-odstotne-
ga deleža Gorenjske ban-
ke. Po neuradnih informa-
cijah sta ponudbo oddala le 
dva – srbska AIK banka, ki 
je 21-odstotna lastnica ban-
ke in ima že tudi dovoljenje 

Banke Slovenije za poveča-
nje lastniškega deleža na 
več kot petdeset odstotkov, 
in ameriški sklad Apollo, 
lastnik Nove KBM, ki je že 
pripojila nekdanjo Poštno 
banko Slovenije in KBS 
banko, naslednico Raiffei-
sen banke v Sloveniji. Dob-
ri poznavalci razmer so gle-
de na imena kupcev, ki so se 
v zadnjem času pojavljala v 

javnosti, pričakovali več-
je število zavezujočih po-
nudb, pri tem pa ocenju-
jejo, da je nekatere kup-
ce odvrnila od oddaje po-
nudbe negotovost, ki jo je 
povzročila Banka Slovenije 
s kazensko ovadbo zaradi 
poslov z delnicami Iskrate-
la, ki naj bi Gorenjski ban-
ki prinesli več kot 19 mi-
lijonov evrov protipravne 

premoženjske koristi. Kdo 
je v zavezujoči ponudbi po-
nudil konzorciju prodajal-
cev 55-odstotnega deleža 
banke, ki ga vodi Sava, viš-
jo ceno, uradno ni znano, 
neuradno pa je slišati, da je 
ponudba AIK banke boljša 
od Apollove. Knjigovodska 
vrednost delnice je ob kon-
cu lanskega leta znašala 565 
evrov. 

Za Gorenjsko banko dve zavezujoči ponudbi
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Radovljica – »Ob našem po-
letnem prazniku v spomin 
na ustanovitev Cankarjeve-
ga bataljona 5. avgusta 1944 
na Vodiški planini vsako leto 
nagradimo pomembne do-
sežke in velika dejanja na-
ših soobčanov in organiza-
cij. Prejemniki priznanj s 
svojim delovanjem vplivajo 
na naše boljše, zdravo, ak-
tivno in polno življenje, dob-
re medsebojne odnose in ra-
zumevanje ter urejeno na-
ravno in urbano okolje. Pri 
tem delujejo prostovoljno 
ali presegajo službene okvi-
re. Za svojo predanost, pro-
dornost, vztrajnost in inova-
tivnost si zaslužijo formalno 
priznanje in našo zahvalo,« 
je zbrane nagovoril župan 
Ciril Globočnik. »Zahvalju-
jem se tudi vsem, ki kakor-
koli sodelujete pri delova-
nju in projektih občine. Bo-
disi kot sodelavci, partnerji 
in odločevalci bodisi kot po-
budniki, kritiki in uporabni-
ki različnih javnih storitev. 
Vaše sodelovanje je drago-
ceno in usmerja ter vrednoti 
naše načrte.«

V imenu nagrajencev se 
je za priznanja zahvalila 
Nuša Potočnik, ki je preje-
la veliko plaketo Občine Ra-
dovljica za dolgoletno delo 

na zdravstvenem področju 
ter prostovoljstvo na podro-
čju prve pomoči. Prejemni-
ca najvišjega občinskega pri-
znanja je med drugim deja-
la, da ni lepšega občutka, kot 
da znaš in zmoreš pomaga-
ti sočloveku. Polna Baročna 
dvorana Radovljiške grašči-
ne je podelitev priznanja 
Nuši Potočnik pospremila z 
dolgim aplavzom.

Kot dober primer sodelo-
vanja z javnostjo je župan 
omenil letos sprejeto ce-
lostno prometno strategi-
jo občini, med načrtovani-
mi in že izvedenimi projek-
ti pa posodobljeno nogo-
metno igrišče v športnem 

parku v Radovljici, novo 
otroško igrišče ob bazenu 
v Kropi ter obnove v rado-
vljiškem atletskem parku 
in domu športnega društva 
v Ljubnem. 

»V času poletja saniramo 
prostore leške osnovne šole, 
poplavljene v močnem junij-
skem deževju, v Begunjah 
urejamo novo učilnico za 
dodatni razred prvošolcev in 
z obnovo fasade zaključuje-
mo energetsko sanacijo vrt-
ca v Kropi. V čebelarskem 
centru Gorenjske bodo v 
tem mesecu urejeni prostori 
za Semenjalnico, hranilnico 
avtohtonih semen, pri ka-
teri sodelujemo vse občine 

Zgornje Gorenjske,« je na-
povedal župan.

Na slovesnosti, ki so se je 
udeležili tudi predstavniki 
z Radovljico pobratenih ob-
čin Ivančice in Svilajnac, je 
župan podelil občinska pri-
znanja še Krajevni skupnos-
ti Ljubno in Željku Gvozdić, 
ki sta prejela plaketi Občine 
Radovljica, prejemniki peča-
tov so Mirko Komac, Maj Ju-
vanec, Maja Kolar ter druži-
na Kolarič, Brane Antolin in 
Matjaž Klemenc sta prejela 
medalji občine. 

Proslavi je na Linharto-
vem trgu sledil koncert Bid 
Banga, ki je letos nastopil z 
Alenko Godec.

Slovesnost ob prazniku
V četrtek je bila v Baročni dvorani Radovljiške graščine slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri 
je župan Ciril Globočnik podelil občinska priznanja. Najvišjega, veliko plaketo Občine Radovljica, je 
prejela zdravnica Nuša Potočnik.

Radovljiški župan Ciril Globočnik z nagrajenci ob letošnjem občinskem prazniku 

Marjana Ahačič

Rateče – Prostovoljno gasil-
sko društvo Rateče - Plani-
ca vse od ustanovitve pred 
120 leti aktivno sodeluje pri 

zagotavljanju požarne var-
nosti v kraju, občini in tudi 
preko državnih meja. Ob 
obletnici so letos prejeli zla-
ti znak Civilne zaščite ter 
včeraj za 120-letne dosežke 

na področju zaščite in reše-
vanja, ozaveščanja požarne 
varnosti, vzgojo in izobra-
ževanje mladine ter za ak-
tivno reševanje in sodelo-
vanje naravnih nesrečah in 

intervencijah še priznanje 
Občine Kranjska Gora.

Kot je povedal dolgole-
tni predsednik društva Jo-
žef Lavtižar, je leta 1905 vas 
in društvo zelo zaznamo-
val velik požar. »Pogorelo je 
46 hiš in od takrat naprej se 
ta vas dobro zaveda pome-
na gasilcev, gasilstva in var-
nosti v kraju.« PGD Rateče 
- Planica trenutno šteje 123 
članov, kar je veliko za vas, 
ki ima skupaj le nekaj več kot 
petsto prebivalcev.

Novo gasilsko vozilo, ki so 
ga predali namenu pretekli 
konec tedna, je nadomestilo 
staro, ki so ga največ uporab-
ljali za prevoz otrok. Temu 
bo služil tudi novi kombi, ki 
ga bodo seveda uporablja-
li tudi za prevoz moštva na 
intervencije. »Seveda ima-
mo veliko gasilsko vozilo, a s 
cisterno ne moremo do vseh 
lokacij. Ne nazadnje pa smo 
gasilci tudi prvi posredoval-
ci in gasilsko vozilo potrebu-
jemo tudi v te namene.« Za 
nakup so potrebovali oko-
li 45 tisoč evrov, večji delež 
so gasilci zbrali sami, svoj 
del sta primaknili tudi obči-
na in agrarna skupnost, kar 
več kot 4500 evrov pa so zanj 
prispevali krajani Rateč.

Ob jubileju novo vozilo
Rateški gasilci letos praznujejo 120. obletnico ustanovitve. Prejšnji konec 
tedna so visoki jubilej obeležili z veliko gasilsko vajo in s slovesnostjo, na 
kateri so podelili priznanja in prevzeli novo gasilsko vozilo.

V Ratečah so prejšnjo soboto na slovesnosti ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega 
društva prevzeli tudi ključe od novega gasilskega vozila.
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»Kot krajan Mojstrane in 
podžupan občine absolu-
tno podpiram prizadevanja 
krajevne skupnosti, dru-
štev in krajanov, da pošta 
ostane, saj menim, da gre 
pri zagotavljanju poštnih 
storitev predvsem za jav-
ni interes, ki bi v tem pri-
meru moral biti postavljen 
pred poslovnim. V zvezi z 

opravljanjem gospodarske 
dejavnosti občin, kar bi po-
štna dejavnost tudi bila, se 
je v dopisu občinam,jasno 
opredelilo tudi Ministrstvo 
za javno upravo, ki občine 
poziva, da ne sklepajo po-
godb za tako imenovane 
pogodbene pošte, saj obči-
ne ne smejo izvajati gospo-
darske dejavnosti. Prepri-
čan sem, da so vsa našte-
ta dejstva tehten razlog, da 
Agencija za komunikacij-
ska omrežja in storitve ne 
izda soglasja za zaprtje po-
šte, še prej pa seveda, da 
Pošta Slovenije razmisli 
o vseh vidikih, preden ob-
vesti Agencijo in nadalju-
je postopke zaprtja pošte 
v Mojstrani,« poudarja po-
džupan Bogdan Janša.

Kot pojasnjujejo na Pošti 
Slovenije, so v osnovi po-
što v Mojstrani namerava-
li preoblikovati v pogodbe-
no pošto, vendar niso našli 

ustreznega pogodbenika. 
Zato nameravajo pošto zap-
reti, poštne in druge stori-
tve po zaprtju na tem obmo-
čju pa bodo zagotavljali prek 
pismonoše v tako imenovani 
pismonoški pošti, še pravijo 
in dodajajo, da zaradi uved-
be pismonoške pošte prebi-
valcem ni treba spreminja-
ti osebnih dokumentov ipd., 
saj bosta poštna številka in 
naziv pošte ohranjena.

Kot še poudarjajo, razu-
mejo stališče prebivalcev 
Mojstrane, a opozarjajo, da 
se mora tudi Pošta Sloveni-
je prilagajati spremenjenim 
okoliščinam poslovanja. 
»Zaradi e-substitucije in so-
dobnih tehnologij, ki bistve-
no spreminjajo uporabni-
ške navade potrošnikov, se 
tako kot druge poštne upra-
ve v EU soočamo z velikimi 
strukturnimi sprememba-
mi na trgu poštnih storitev. 
Optimizacija in moderni-
zacija poštnega omrežja sta 
pomembni smernici delova-
nja in poslovanja tudi vseh 
ostalih poštnih operaterjev 
v Evropi.«

Prav zaradi teh razlogov 
načrtujejo, da bodo še letos 
na Gorenjskem zaprli še dve 
pošti, in sicer pošto na Blej-
ski Dobravi in v Sorici, kjer 
nameravajo poštne in druge 
storitve tako kot v Mojstrani 
zagotavljati prek pismonoš.

Pošta v Mojstrani 
naj ostane
31. stran

Poštni urad v Mojstrani posluje v občinski stavbi.

Radovljica – Tudi letos je radovljiško območno združenje 
za vrednote NOB pri Partizanskem domu na Vodiški plani-
ni pripravilo ob občinskem prazniku srečanje ob obletnici 
ustanovitve Cankarjevega bataljona. Pri domu so se zbrali 
številni člani in simpatizerji združenja ter planinci in izletniki, 
ki sta jih najprej pozdravila predsednica območnega združe-
nja Danijela Mandeljc in radovljiški župan Ciril Globočnik. 
Slavnostni govornik je bil dr. Franc Križanič, podpredsednik 
slovenskega združenja za vrednote NOB, ki se je v nagovoru 
vrnil v čas ustanovitve Cankarjevega bataljona, ki ga je vodil 
Stane Žagar. »Pedagog, humanist, ljudski voditelj, eden od 
tistih, za katere lahko rečemo, da je na njih temeljil nastanek 
narodnoosvobodilnega boja.« Bil je pripadnik generacije, ki 
se je spopadla z nacizmom, je poudaril Križanič. Združenje je 
ob tej priložnosti podelilo tudi dve srebrni plaketi. Prejela sta 
jih Leščan Rado Erjavc in Anton Mrak z Lancovega.

Slovesnost na Vodiški planini
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Kranj – V največji mestni 
krajevni skupnosti Vodovo-
dni stolp v kranjski občini te 
dni poteka več različnih del. 
Najprej so začeli s prenovo 
kotlovnice in obnovo celot-
nega ogrevalnega omrežja 
med stanovanjskimi objek-
ti v naselju, kjer dela še niso 
končana. V času počitnic pri 
Osnovni šoli Simona Jen-
ka prenavljajo šolsko igri-
šče in avlo z novima učilni-
cama, ob igrišču pa so zače-
li postavljati tudi naprave za 
rekreativno vadbo starejših. 
Vsa dela so del celovitega ure-
jevalnega projekta v vzhod-
nem delu naselja. Ker pa po-
stavitve gibalnih orodij zara-
di pomanjkanja denarja ni 
bilo moč uvrstiti v letošnji ob-
činski program investicij, je 
svet Krajevne skupnosti Vo-
dovodni stolp na junijski seji 
na predlog predsednice sve-
ta krajevne skupnosti Nade 
Mihajlovič s prerazporeditvi-
jo sredstev iz finančnega na-
črta krajevne skupnosti za le-
tos, sklenil, da projekt izpelje-
jo sami v krajevni skupnosti. 

»Kot prva krajevna skup-
nost v občini Kranj smo se 
odločili za fitnes na pros-
tem. Pridružili smo se 
Osnovni šoli Simona Jenka, 
ki obnavlja športne objekte 
ob šoli za vadbo učencev pa 
tudi za naše krajane v pros-
tem času. Namenjen bo re-
kreativcem in tistim, ki se 
bodo pridružili kar tako, mi-
mogrede. Fitnes bo imel šti-
ri telovadna orodja – pred-
vsem za starejše in seve-
da tudi za mlajše. Podob-
na orodja imamo sicer tudi 
v Športnem parku, vendar 
bodo ta pri šoli bliže mimo-
idočim sprehajalcem, rekre-
ativcem in otrokom na šol-
skem igrišču. Fitnes bomo 
odprli 1. septembra, na prvi 
šolski dan, ko bo tudi šola 
predstavila obnovljene špor-
tne objekte in nove učne pro-
store,« pravi predsednica 
Krajevne skupnosti Vodovo-
dni stolp Nada Mihajlovič.

Poleg naprav za vadbo 
bodo postavili tudi tri klopi 
za počitek. 

Celotna investicija krajev-
ne skupnosti bo vredna ok-
rog deset tisoč evrov. 

Rekreacija tudi 
za starejše
Ob prenovi igrišča pri Osnovni šoli Simona Jenka 
v Šorlijevem naselju v Kranju bodo postavili 
naprave za rekreativno vadbo in klopi. 

Nove fitnes naprave bodo namenjene rekreativcem, tudi 
starejšim.

Štefanja Gora – V soboto, 
12. avgusta, bo spominska 
slovesnost ob 75. obletnici 
napada Nemcev na 2. grupo 
odredov, v spomin na 13 pa-
dlih borcev 2. grupe odredov 
ter tri borce krvavške čete 
kokrškega odreda. Slove-
snost bo pri lovskem domu 
Lovske družine Krvavec ob 11. 
uri. Že ob 8. uri bo pohod po 
Poti spominov in tovarištva 
v Spominski park tovarištva 
Davovec. V spomin na do-
godek 13. avgusta 1942 bodo 
položili venec pri spomeniku 
na Brezovici. 

Spominska slovesnost 
na Štefanji Gori

Aleš Senožetnik

Blagovica – Na Špiku nad 
Blagovico je v nedeljo dopol-
dne potekala spominska slo-
vesnost ob obletnici ustano-
vitve Šlandrove brigade, ki 
je bila na tem mestu usta-
novljena pred 74 leti, in si-
cer z namenom, da nem-
škim okupacijskim enotam 
onemogoči prometne zve-
ze v Črnem grabnu, Tuhinj-
ski dolini in Zgornji Savinj-
ski dolini. To je bila brigada v 
sestavi narodnoosvobodilne 

vojske in partizanskih odre-
dov Jugoslavije. Slovesnost 
je ob pomoči kamniškega 
pripravilo Združenje borcev 
za vrednote NOB Lukovica. 
Poleg župana Moravč Marti-
na Rebolja sta se je udeleži-
la tudi kamniški podžupan 
Igor Žavbi in župan Mar-
jan Šarec, ki je bil tudi slav-
nostni govornik na prire-
ditvi. Poudaril je, kako po-
memben je bil upor proti 
okupatorju za ohranitev slo-
venskega naroda in se spom-
nil borcev, ki so šli v boj za 

ohranitev slovenskega jezi-
ka in kulture. Dotaknil se je 
tudi sprave in povedal, da ta 
ne more biti vsiljena od zgo-
raj ter da so ljudje sprti med 
seboj zaradi politike, ki iz-
korišča medvojna in povoj-
na dejstva za to, da neti sov-
raštvo in polarizira narod. 
»Ne nasedajmo in ne dovo-
limo, da z nami manipuli-
rajo tisti, ki so že predolgo 
v slovenski politiki. Zato je 
čas za nove generacije,« je 
zaključil kamniški župan 
Marjan Šarec.

Obletnica ustanovitve brigade

Poudarila je, da se bo na 
zunanjepolitičnem podro-
čju zavzemala za ugled in 
kredibilnost države. Izposta-
vila pa je tudi pomen sprave. 
»Spravni proces se mora na-
daljevati in temeljiti na res-
nici,« je dejala.

Njeno kandidaturo pod-
pirajo tudi v stranki NSi. 
Kot je dejal podpredsednik 
stranke Jožef Horvat, bodo 
Novakovo podpirali in ji po-
magali, poudaril pa je tudi 
njene bogate izkušnje, ki si 
jih je nabirala kot županja, 
poslanka, evroposlanka, 

predsednica stranke in bila 
tudi podpredsednica vlade. 
»To je poroštvo, da bo znala 
prisluhniti slehernemu dr-
žavljanu te države,« je po-
vedal Horvat. Kandidatu-
re Ljudmile Novak pa je ve-
sel tudi evroposlanec Lojze 
Peterle, ki je poudaril, da je 
v političnem profilu Nova-
kove zelo pomembna kom-
ponenta zmožnost poslu-
šanja. »Gre za eno najbolj 
kvalificiranih kandidatur v 
predsedniški tekmi,« je de-
jal evroposlanec Lojze Pe-
terle, in tudi sam že predse-
dniški kandidat na volitvah 
leta 2007.

Novakova najavila 
kandidaturo
31. stran
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Otvoritvena ponudba!

Slika je simbolna.

od srede 9. 8. 2017 
v restavraciji Interspar v Qlandiji Kranj.

Ponudba velja do 3. 9. 2017.

Dunajski zrezek (piščančji), pomfrit 250
redna cena 4,39

43% CENEJE

Kranj – Mnogi smo se zad-
nja leta navadili dobivati na 
kavici, malici ali kosilu v pri-
jetnem delu kranjske Qlan-
die, kjer ima svoj prostor re-
stavracija Interspar. Ta je 
bila v zadnjem mesecu za-
radi prenove zaprta, pred 
dnevi pa so odgovorni iz In-
terspara sporočili, da od jut-
ri naprej spet vabijo v znan 
prostor nasproti megamar-
keta Interspar. 

»V tem času smo naredi-
li nove strope, prav tako so 
položene nove ploščice, do-
dobra pa smo prenovili tudi 
jedilni del, kjer bomo pos-
krbeli za dobro počutje go-
stov,« pravijo odgovorni, 
ki zagotavljajo, da ponud-
ba restavracije ne bo nič 
manjša, kot je bila pred pre-
novo, ampak prav taka ali 
celo boljša. »To pomeni, da 
bo poskrbljeno za res velik 

izbor svežih solat iz naše-
ga solatnega bara, da bodo 
na voljo meso in ostale jedi 
z žara, da bo na izbiro ve-
getarijanska ponudba, da 
bomo ponujali jedi na žli-
co in seveda različne dnev-
ne menije, ki so med našimi 
gosti zelo priljubljeni. Prav 
tako bo še naprej velika po-
nudba različnih sladic za vse 
okuse ter hladnih pijač,« še 
poudarjajo v Intersparu, te 

dni pa vabijo zlasti na otvo-
ritveno ponudbo, ko si lah-
ko sveže pečen dunajski zre-
zek in krompirček privoščite 
za vsega 2,5 evra. 

Prav tako vabijo za pri-
ljubljeni točilni pult ob re-
stavraciji. Tam bo seve-
da poskrbljeno za različ-
ne kavne napitke, za čaje 
in ostalo pijačo, prav tako 
pa si boste lahko privoščili 
prigrizke in zajtrke.

Restavracija Interspar Kranj 
bo spet odprta
Po temeljiti prenovi priljubljene restavracije Interspar v kranjski Qlandii od jutri naprej spet vabijo na 
okusne solate, meso in ostale jedi z žara, jedi na žilico in vse ostalo, tudi jutranje kavice z raznovrstnimi 
sladicami ter seveda hladne pijače. Kot otvoritveno ponudbo si lahko privoščite sočen dunajski zrezek s 
krompirčkom.

www.spar.si
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Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
spremljajo vpliv vremena na 
kmetijsko pridelavo, uprava 
za zaščito in reševanje pa je 
že začela s postopki za izde-
lavo predhodne ocene pos-
ledic suše, ki je največ ško-
de povzročila na poljščinah, 
predvsem na zelenjadnicah 
na njivah, in na travinju. Ma-
rija Kalan, specialistka za ra-
stlinsko pridelavo v Kme-
tijsko-gozdarskem zavodu 
Kranj, je ob tem povedala, da 
so bile letos razmere za kme-
tijsko pridelavo na Gorenj-
skem doslej dokaj normalne 

in da tudi vročinski val, ki se 
je končal v nedeljo s padavi-
nami (padlo naj bi jih od 20 
do 25 milimetrov) in ohladit-
vami, ni povzročil večje ško-
de. V vročinskemn valu se je 
rast na njivah in travnikih si-
cer zaustavila, a se bo po ne-
deljskih padavinah dokaj 

normalno nadaljevala. Veči-
na žit je bila do začetka četr-
tega vročinskega vala že po-
žeta, še najbolj so bile sušne-
mu »stresu« izpostavljene 
zelenjadnice, ki pa jih na Go-
renjskem ni veliko, medtem 
ko je koruza, ki prevladuje, 
proti takšnim stresom bolj 
odporna. Vročina je pone-
kod povzročila prisilno zo-
renje srednje zgodnijih sort 
krompirja.

Zaradi vročine nižja 
mlečnost

Vroče pa ni bilo le rastli-
nam, ampak tudi govedu, 
ki ga je v gorenjskih hlevih 
med vsemi rejnimi živalmi 

največ. Kot je povedal Franc 
Pavlin, specialist za živinore-
jo v Kmetijsko-gozdarskem 
zavodu Kranj, govedo težje 
prenaša vročino kot mraz, na 
vročino je tudi bolj občutljivo 
kot ljudje, razlika glede ob-
čutljivosti je približno deset 
stopinj Celzija. Večina živine 

je čez poletje v hlevih, nekaj 
pa jo je tudi na paši. »Novej-
ši, sodobnejši hlevi že imajo 
vgrajene prezračevalne siste-
me in tudi večje odprtine za 
zračenje, večji problemi so v 
starejših hlevih. Kmetom ob 
vse pogostejših in vse daljših 
vročinskih obdobjih svetuje-
mo, da ob posodobitvah hle-
vov namestijo v objekte tudi 
ventilacijske naprave oziro-
ma poskrbijo za prezračeva-
nje v skladu z možnostmi,« 
pravi Franc Pavlin in pou-
darja, da od goveda najtež-
je prenašajo vročino krave 
mlekarice. Ker v takšnih raz-
merah manj jedo, se to poz-
na pri mlečnosti, ki se lahko 
zmanjša tudi do ene petine. 
Živina ima v hlevih pravilo-
ma vedno na razpolago do-
volj vode za napajanje, le te-
leta je v primeru, ko jih rej-
ci napajajo posebej, treba na-
pajati pogosteje. Živini, ki je 
na paši, morajo zagotoviti 
senco; kjer pa ni te možnos-
ti, pa praviloma pasejo le po-
noči.

Težav pri oskrbi z vodo ni 

Na področju občin, kjer 
izvaja in nadzoruje podro-
čje oskrbe s pitno vodo Ko-
munala Kranj, za zdaj še ne 
zaznavajo potreb po doda-
tni dostavi vode. »Manjši vo-
dovodni sistemi so z vidika 
izdatnosti sicer na meji za-
dostnih količin, večjega po-
manjkanja pa za zdaj ni za-
znati. Kljub temu se pribli-
žujemo kritičnemu stanju z 
vidika zadostnih količin in 
vse uporabnike pozivamo k 
varčnemu in premišljene-
mu ravnanju z vodo,« pravi-
jo pri Komunali Kranj.

Podobno je tudi drugje. 
Na območju Komunale Tr-
žič je oskrba s pitno vodo ne-
motena, kljub temu pa pro-
sijo za racionalno rabo vode. 
Pri Infrastrukturi Bled poja-
snjujejo, da tudi v občinah 
Bled in Gorje trenutno ni te-
žav z oskrbo z vodo. 

Tudi pri Loški Komuna-
li, kjer upravljajo dva vodo-
voda, in sicer Javni loški vo-
dovod z nekaj več kot 19 ti-
soč porabniki pitne vode ter 
Vodovod Rovte Lenart Luša 
z nekaj več kot sto porabniki, 
pojasnjujejo, da so vodni viri 
dovolj izdatni, tako da omeji-
tev porabe vode ni.

»Kljub padavinskemu 
deficitu je pitne vode iz iz-
virov v občinah še dovolj, 
tako da lahko brez omejitev 

uporabe zadostimo potre-
bam vseh odjemalcev. Opo-
zoril v smislu omejitev za 
zalivanja vrtov, pranje avto-
mobilov kakor seveda tudi 
za pitje, prehranske in higi-
enske namene do konca po-
letja zaradi meteoroloških 
razmer ne pričakujemo,« 
pravijo pri JEKO Jesenice, 
javnem komunalnem pod-
jetju, kjer prek Procesa oskr-
be s pitno vodo upravljajo z 
javnimi vodovodi v jeseniški 
in žirovniški občini.

Nevihte povzročile nekaj 
nevšečnosti

Ozračje se je v nedeljo zve-
čer in včeraj vendarle malce 
ohladilo, nevihte pa so pri-
nesle tudi nekaj težav. Tako 
je v Kranjski Gori močan 

veter podrl drevo na streho 
hiše, tri drevesa v blejskem 
kampu pa je podrla strela. 
Blejski gasilci so nekaj pri-
kolic preselili na varno mes-
to, včeraj pa so za odstranitev 
dreves poskrbeli pogodbeni 
izvajalci. Drevo se je podrlo 
tudi na planinski poti v na-
selju Potoče, kjer je zagore-
la tudi podrast. Precej težav 
je bilo na cesti Žiri–Logatec, 
kjer je v Rovtah drevo padlo 
na osebni vozili, podrlo se je 
tudi več drugih dreves, veter 
pa je poškodoval ostrešja de-
vetih objektov. Drevo je na 
stavbo padlo tudi v Trzinu, 
na Pšati pri Domžalah pa je 
zaradi udara strele zagorela 
transformatorska postaja. V 
več krajih je voda zalila klet-
ne prostore.

Vročina zaustavila rast, a suše še ni
31. stran

V soboto ni bilo živahno le na cesti od Kranja do Jezerskega in naprej na Jezerski vrh, kjer 
je bilo največ kolesarjev in motoristov, ampak tudi v strugi reke Kokre, kjer so številni iskali 
osvežitev. Hoja po mrzli vodi do kolen izredno dobro de, za kaj več pa se odločajo le redki. 
Nekateri znajo uživati v objemu osvežujoče Kokre tudi z branjem. Zelo enostavno je: stol 
na sredo plitve reke, noge v vodo in knjigo v roke. / Foto: Jože Košnjek

Kmetijska gospodarstva, ki so 21. in 22. aprila 
utrpela škodo ob pozebi, so ob koncu julija od uprave 
za zaščito in reševanje prejela delno izpolnjene 
obrazce za prijavo škode, v katerih morajo pregledati 
že vpisane podatke, vnesti podatke o odstotku 
poškodovanosti posameznih kultur, podpisati obrazec 
in ga skupaj z dokazi (slike, cenilni list zavarovalnice 
...) do 23. avgusta dostaviti na občino. Gospodarstva, 
ki niso prejela delno izpolnjenega obrazca, naj se 
za informacije obrnejo na predstavnike občinske 
komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah. 
Občinske in regijske komisije bodo v sodelovanju s 
kmetijskimi inšpektorji do 15. septembra opravile na 
terenu kontrolni pregled poškodovanosti kmetijskih 
rastlin. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Za izvedbo krožišča, 
ki bo fiksno, in ne iz montaž-
nih elementov, tako kot na 
primer v Stražišču ali pa pri 
Aquasavi, je bil s predračun-
sko vrednostjo 75 tisoč evrov 
izbran izvajalec CPK, d. d. 
(Cestno podjetje Koper), ki 
bo dela pod nadzorom druž-
be Domplan predvidoma 
zaključil v septembru, z deli 
na cestišču pa so začeli že 
prejšnji teden.

Izvajalec zagotavlja, da več-
jih prometnih zastojev zara-
di izvedbe krožišča ne bo, saj 
bodo gradbena dela, ki naj bi 
bila končana do 14. avgusta, 
potekala tako, da bo promet 
po Cesti Staneta Žagarja ves 
čas potekal po enem voznem 

pasu (usmerjanje s pomoč-
jo semaforjev), popolna za-
pora pa bo ob začetku grad-
benih del na Zoisovi ulici ter 
kasneje, ko bodo dela na Zoi-
sovi ulici končana, še na Gre-
gorčičevi ulici. Obe ulici bos-
ta zaprti tik ob križišču, tako 
da dostop in dovoz do sta-
novanjskih hiš in poslovnih 
objektov ne bosta motena. 

Popolno zaporo vseh ome-
njenih cest izvajalec predvi-
deva en delovni dan v začet-
ku septembra, ko bodo na 
celotnem odseku polagali 
sloj asfalta. 

Vsi obvozi bodo ustrezno 
označeni. Po najbolj optimi-
stični napovedi, upoštevajoč 
ugodne vremenske pogoje, 
bosta krožišče in s tem do-
datna umiritev prometa na 
tej šolski poti urejena v za-
četku novega šolskega leta. 

O popolni zapori ceste (za-
radi preplastitve z asfaltom) 
bo Mestna občina Kranj do-
datno obvestila, hkrati pa ob-
vestilo objavila na spletnih 
straneh MO Kranj, iKranj kot 

tudi na FB profilu MO Kranj. 
»V Kranju se na novo šol-

sko leto pripravljamo tudi s 
pregledom in zagotovitvijo 
čim bolj varnih šolskih poti 
za naše najmlajše. Izboljša-
li smo že varnostne pogo-
je v prometu za najranljivej-
šo skupino v Mavčičah, prej-
šnji teden pa so se začela dela 
v centru Kranja, na cesti Sta-
neta Žagarja. Ta šolska pot je 
bila tudi z meritvami z radar-
jem prepoznana kot ena iz-
med nevarnejših, saj so pre-
koračitve hitrosti v tem delu 
Kranja resnično prevelike. 
Novo krožišče na tej šolski 
poti ne bo bistveno izboljša-
lo le varnosti za pešce in ko-
lesarje, temveč bo prispeva-
lo tudi k večji pretočnosti in 
preglednosti ter zagotovilo 
lažje vključevanje, predvsem 
iz smeri Prešernovega gaja in 
kranjskega sodišča. Prepri-
čani smo, da bo krožišče 
hkrati tudi umirilo promet, 
da se bodo torej hitrosti vo-
zil zmanjšale,« pravi kranj-
ski župan Boštjan Trilar.

Pri sodišču že gradijo krožišče
Prejšnji teden so se začela gradbena dela za preureditev križišča pri kranjskem sodišču, ki naj bi bil do 
septembra preurejen v krožišče.

Dela za ureditev krožišča pri kranjskem sodišču so se že začela. /Foto: Tina Dokl

info@g-glas.si
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Suzana P. Kovačič

Poljane – Investicija v grad-
njo novega križišča oziro-
ma odcepa v področju med 
Osnovno šolo (OŠ) Poljane 
in vasjo Dobje je vredna 155 
tisoč evrov, financira jo Di-
rekcija RS za infrastruktu-
ro, izvajalec del je Teleg-m iz 
Ljubljane. Po izgradnji križ-
išča naj bi se obstoječi uvoz v 
Dobju sčasoma zaprl. 

Istočasno izvajajo tudi dela 
za novo prometno ureditev 
ob zunanjem igrišču OŠ Po-
ljane. Gradi se krožno obra-
čališče za šolske kombije, 
kar bo zagotovilo povečanje 

varnosti prihoda in odho-
da otrok v šolo brez vzvratne 
vožnje. Poleg tega gradijo še 
dodatno manjše parkirišče, v 
prihodnjih letih pa bo zgra-
jena tudi nova cesta v Do-
bensko Ameriko. Investici-
jo v krožno obračališče v vi-
šini 115 tisoč evrov financira 
Občina Gorenja vas-Poljane, 
dela izvaja Garnol iz Kranja.

Rok za končanje del je 
predviden v sredini sep-
tembra. Do tedaj bodo na 
gradbišču polovične zapore 
regionalne ceste in ter del-
ne in občasne popolne zapo-
re občinske ceste. Promet bo 
urejen s semaforji. 

Za večjo prometno varnost
V občini Gorenja vas - Poljane so začeli z gradnjo novega križišča na regionalni cesti Škofja Loka–
Gorenja vas, v področju med Osnovno šolo Poljane in vasjo Dobje. Nova bo tudi prometna ureditev  
s krožnim obračališčem pri Osnovni šoli Poljane.

Z deli bodo predvidoma končali v sredini septembra, do 
tedaj bodo polovične zapore regionalne ceste ter delne in 
občasne popolne zapore občinske ceste.  

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik z 
javnim razpisom išče kon-
cesionarja, ki bi mu podelila 
koncesijo za izvedbo projek-
ta Energetska prenova jav-
nih stavb v Občini Kamnik.

Z izbranim koncesionar-
jem bi občina kandidirala 
za pridobitev nepovratnih 
sredstev iz prihajajočega jav-
nega razpisa Ministrstva za 
infrastrukturo RS za ukrepe 
energetske prenove stavb jav-
nega sektorja in izvedla ener-
getsko prenovo izbranih ob-
činskih stavb. Predmet kon-
cesije je javno-zasebno par-
tnerstvo v skupnem trajanju 
največ petnajst let za izvedbo 
projekta Energetska prenova 
javnih stavb v Občini Kamnik 
po modelu energetskega 

pogodbeništva. Občina na-
merava na ta način energet-
sko obnoviti Zdravstveni 
dom dr. Julija Polca Kamnik, 
Knjižnico Franceta Balanti-
ča Kamnik, Dom kulture Ka-
mnik, Osnovno šolo 27. julij 
Kamnik ter podružnični šoli 
Vranja Peč in Gozd.

Energetska sanacija ome-
njenih stavb je ocenjena na 
760 tisoč evrov, predlog, da 
se občina projekta loti v jav-
no-zasebnem partnerstvu, 
saj v tem primeru stroškov 
občina ne bi imela (inve-
stitor bi jih poplačal iz pri-
hrankov, ki bi nastali zara-
di sanacije, celotna investi-
cija pa bi po petnajstih le-
tih znova prešla na Obči-
no Kamnik), pa so na eni 
od prejšnjih sej podprli tudi 
občinski svetniki.

Energetska sanacija  
z zasebnim partnerjem

Maša Likosar

Stari vrh – Turistično društvo 
Stari vrh vsako leto priredi 
dan, posvečen oglarjem, le-
tos že šestinštiridesetič. Že-
lijo ohranjati stare običaje, 
predvsem ročni način kuha-
nje oglja. Program se je začel 
z narodno-zabavnim nasto-
pom ansambla Dor ma cajt. 
Sledil je kulturno-etnograf-
ski program, kjer si je bilo 
moč ogledati spravilo lesa, 
postavljanje kope, prikaz 
oglarjenja, prikaz uporabo 
lesa v kovaške namene, tesa-
nje hloda, izdelavo lesenih 
kipov z motorko, izdelavo 
osolnikov ... Na ogled so bili 
postavljeni tudi stari trak-
torji in stare motorne žage 
ter orodje. Slavnostni prižig 
kope je bil že v petek, zaradi 
vročine, ki je prst močno iz-
sušila. V nedeljo so prikazali 
»bokanje« kope, to je odpira-
nje kope, kjer dovajajo zrak, 
da se znotraj vname žerjavi-
ca. Nastopili so tudi folklor-
na skupina, škofjeloški lo-
vski pevski zbor in France 
Čufar z orglicami. Priredili 

so tudi tekmovanje v »pajsa-
nju« hloda, vsak udeleženec 
je bil nagrajen. Na stojnicah 
so ponujali razne izdelke, od 
sira in pekovskih izdelkov 
do klobukov. Predsednik 
Turističnega društva Stari 
vrh Tomaž Ažbe je dejal, da 
ves izkupiček z Dneva oglar-
jev vlagajo predvsem v poho-
dniške poti, miklavževanje 

in promocijo kmečkega tu-
rizma. Anton Kokelj, ki je 
kuhal kopo, je vsaki dve uri 
v kopo nalagal droben les. 
Pravi, da je delo ves čas, ker 
je treba skrbeti, da se kopa 
ne zadimi in ne nastane pe-
pel. Mariji Dolenec iz Pušta-
la se je najbolj zanimiva zde-
la kopa, všeč  sta ji bila glasba 
in razpoloženje, navdušena 

je nad temi kraji, njen mož 
je tudi pel v škofjeloškem lo-
vskem zboru. Kdor si je za-
želel sprehoda, se je lahko 
povzpel do koče na Starem 
vrhu, odpravil po lepi polož-
ni poti čez smučišče v sme-
ri Mladega vrha, ki nudi ču-
dovit razgled, ali pa na mo-
gočni Blegoš, ki kraljuje v lo-
škem pogorju. 

Dan oglarjev na Starem vhu
Stari vrh je v nedeljo privabil vse, ki jih zanima pridobivanje oglja. Obiskovalci so si prišli ogledat 
predvsem kopo. Les in leseni izdelki so bili v središču Dneva oglarjev. 

Anton Kokelj je kuhal kopo in skrbel, da ni nastal pepel. / Foto: Tina Dokl

Les in leseni izdelki so bili v središču  
Dneva oglarjev. / Foto: Tina Dokl

Mladi so bili navdušeni nad izdelovanjem lesenih 
predmetov. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kranjska občina nadaljuje z urejanjem varnejših šol-
skih poti in cestnih odsekov. Včeraj so začeli z deli na odseku 
v Spodnji Besnici. Varnejšo šolsko pot za šolarje v Spodnji 
Besnici in vse ostale bodo zagotovili z novo urejenim pločni-
kom v dolžini približno 40 metrov in obnovljenim obstoječim 
pločnikom na avtobusnem postajališču ter javno razsvetljavo. 
Dela, ki jih bo izvedla Komunala Kranj, so ocenjena na nekaj 
manj kot 25 tisoč evrov. Ob ugodnih vremenskih pogojih naj 
bi bila končana do začetka novega šolskega leta. V času del na 
cestišču je predvidena delna zapora ceste, ki pa bo po zagoto-
vilih izvajalca minimalno vplivala na promet na tem območju.

Varnejša pot v Besnici
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Samo Lesjak

Kranj – Univerzitetna diplo-
mirana oblikovalka in diplo-
mirana  slikarka Žana Ba-
nov Ribnikar se prvič pred-
stavlja v Mali galeriji. Gre za 
umetnico mlajše generaci-
je, ki ustvarja tako na podro-
čju slikarstva, ilustracije kot 
tudi grafičnega oblikovanja. 
Čutna in nežna izpoved kot 
tudi izbor živahnih barv z 
vzorčnim videzom so ključne 
točke njenih del. Cikel Nosim 
te v srcu predstavlja osrednji 
del njenega likovnega izraža-
nja, ki se prepleta tudi z moč-
jo meditacije. Srce namreč ni 
samo antropomorfni simbol, 
ampak je tako središče čustev 
kot tudi inteligence in intuici-
je. V ilustracijah oblika srca ni 
vedno enaka, temveč se pri-
lagaja sami podobi ptice, ki 
simbolizira lahkotnost s svo-
jo zmožnostjo letenja, hkrati 
pa je tudi simbol nebesnega 
sveta, duhovnega stanja ter s 
tem nakazuje višje stanje bit-
ja. Sama upodobitev je stilizi-
rana in definirana s pomočjo 
različno oblikovanih in poda-
nih pasov, ki nakazujejo kri-
la ali perje. Ta so del nenačr-
tovano nastajajočih raznoli-
kih vzorcev, ki sledijo trenu-
tnemu vzgibu in kombinaci-
ji barv. V njih sta glavna ele-
menta točka in linija, ki zdru-
žujeta podobe v celostne de-
korativne ploskve, katerih vi-
dez daje razgibano, dinamič-
no, razburljivo vzdušje, ki pa 
ga umiri končna oblika srca. 
Vzpostavlja se torej igra med 
vzorcem, barvo in obliko. Sli-
ke nastajajo v kombinaci-
ji akvarela in gvaša na beli 
osnovi. Sama tehnika omo-
goča prosojne kot tudi lazur-
ne nanose ter bogastvo tonov. 
Podobe so živahno in pisa-
no navdihnjene ter prikazu-
jejo širok spekter uporablje-
nih barv. Dela Žane Banov 
Ribnikar vsekakor kažejo na 
povezavo etnološke kulture 

z likovno, kajti že ob prvem 
stiku nas motivika, kot sama 
oblika spominja na ljudsko 
umetnost in obrt. Ob drugem 
stiku vidimo zametke manda-
le ter pridih meditativno spi-
ritualne note ter željo po rav-
novesju in harmoniji. Če pa 
povežemo celotno vsebino, 
prevlada moč simbolike, lju-
bezni in miru ter intimnosti 
– nežnega objema, kot bi že-
lela vse doživeto ujeti v neko 
zaključeno iluzijo, kakor je 
avtoričino ustvarjanje ob od-
prtju razstave občutno orisa-
la umetnostna zgodovinarka 
Melita Ažman.

Digitalna grafika si je iz-
borila svoje mesto tudi v 
umetnosti. Raziskovanje, ek-
sperimentiranje in združe-
vanje posameznih vej, kot 
so fotografija, oblikovanje in 
umetnost, so nas pripeljali 
v novo dobo, ki je polna za-
nimivih pristopov, pogledov 
in idej. Brut Carniollus svo-
jo umetnost razkriva ravno 
na ta način, da spaja veje, v 
katerih se počuti domače, ki 
ga veselijo ter mu hkrati nu-
dijo navdih za nadaljnje delo. 

Fotografija je izhodiščna toč-
ka, iz katere izhaja v svojem 
procesu dela. Označi jo kot 
seme, za katerega mora pos-
krbeti, da se bo razvilo in po-
kazalo, kaj vse se v njem skri-
va. Računalnik pa je njego-
va povezava s tem, je kot in-
kubator, v katerem dozo-
ri, predno ga ta izpusti na-
zaj v realni svet kot tiska-
no podobo. Tokratna razsta-
va je koncipirana na minia-
turah ter kaže odmik od ve-
likih večplastnih kolažnih 
del, s katerimi smo se sre-
čali v preteklosti. Pred nami 
so bolj senzibilna dela, v ka-
terih se odpira idejna zasno-
va o krhkosti narave in sveta, 
saj nas že ob samem začetku 
premami misel, da bi na dela 
lahko gledali kot na simboli-
ko rojstva, razvoja in propa-
da ter ponovne vrnitve k bi-
stvu vsega. S poudarkom ali 
odtujitvijo posameznega sli-
kovnega elementa v postop-
ku digitalne redukcije ustvar-
ja nenavadne kompozicijske 
rešitve. Gre za kompleksen 
sklop štirih ciklov z naslovi 
Sopotniki, Dediščina, Jesen 

napoveduje pomlad in De-
konstrukcija. Ti štirje cikli 
vsak zase in kot celota raz-
krivajo avtorjevo umetniško 
raziskavo usodnih trenutkov 
ob velikem poku. Digitalna 
grafika Bruta Carniollusa na-
staja iz ideje temelječe na de-
materializaciji in preobrazbi 
ter vodi v minimalizem. Pro-
ces razčlenjevanja in reduk-
cije realne podobe nas pripe-
lje do faze nerazpoznavnosti, 
v kateri se pred nami izobli-
kuje abstrahirana minima-
listično podana barvno-obli-
kovna podoba. V njej gledal-
cu ponudi nov pogled, ki mu 
sledijo čisto druga pravila bra-
nja in zaznavanja videnega, 
torej skozi asociativno raz-
mišljanje in interpretiranje 
ter povezovanje z že videnim. 
Umetniku pa je v končni fazi 
bolj pomemben sam proces, 
ki razkriva tisto pot, brano na-
zaj, kot bi želel, ne kot se mor-
da zdi, ponovno reinterpreti-
rati realnost, ampak, kot skle-
ne Melita Ažman, vzpodbudi-
ti gledalca k ponovnemu pre-
misleku o dojemanju sveta, ki 
ga obkroža.

Od srca do digitalne grafike
V kranjski Mali galeriji se s svojima razstavama do sredine septembra predstavljata nova člana 
Likovnega društva Kranj Žana Banov Ribnikar in Brut Carniollus.

Avtorja razstave v Mali galeriji Žana Banov Ribnikar ter Brut Carniollus v družbi 
predsednika umetniškega sveta kranjskega Likovnega društva Klavdija Tutte in umetnostne 
zgodovinarke Melite Ažman (na sredini) / Foto: Petra Vencelj

Aleš Senožetnik

Kamnik – Kamfest je med 
najbolj priljubljenimi slo-
venskimi festivali in v mes-
to pod Kamniškimi Alpami 
ne privablja le domačinov, 
temveč goste s številnih dru-
gih delov države. Začel se bo 
v petek in bo trajal vse do so-
bote, 19. avgusta. Glavna le-
tošnja sprememba je pre-
stavitev dogajanja z malog-
rajskega hriba v Kršmančev 
park na sever mesta. Spre-
memba lokacije je nujna za-
radi preurejanja mestnega 
jedra, ki poteka že vse pole-
tje. A vsebinsko Kamfest za-
radi tega ne bo okrnjen. Na 
Glavnem odru se bodo zvrsti-
li uveljavljeni domači in tuji 
glasbeniki. Med njimi Silen-
ce, Hamo & Tribute to love, 
Uroš Perič in Neca Falk. Ve-
liko obetata tudi južnokorej-
ska post rock skupina Jam-
binai ter srbska dub-reggee-
-ska atrakcija Zaa. Že popol-
dne bo v parku živahno, ko 
bodo na sporedu vsebine za 
najmlajše. Pester program 
obetajo skupine, kot so Cir-
kus Čupakabra, Lutkovno 
gledališče Fru Fru, Gledali-
šče unikat in drugi.

Kršmančev park bo tudi 
prizorišče Večernega odra, 
na katerem se predstavljajo 
domači glasbeni ustvarjalci, 

ki servirajo udaren uporniš-
ki program.

Kot pravi vodja program-
ske ekipe Goran Završnik, 
premik na sever mesta pri-
naša dobre stvari. Kamfest bo 
tako prvi odprl vrata mekinj-
skega samostana festivalske-
mu občinstvu. V sodelova-
nju z Mestnim kinom Dom-
žale se bodo filmski navdu-
šenci za samostanskimi zi-
dovi lahko naužili kvalite-
tne kinematografije. Na Ka-
tzenbergu se obeta »multi-
kulturna panorama različ-
nih umetniških praks in do-
jemanj sodobnega sveta«. 
Sobe in hodnike nekdanje 
upravne stavbe smodnišnice 
bodo napolnili swingerji, pe-
sniki in gledališki improviza-
torji. Med vrhunci dogajanja 
na tem mestu bo gotovo na-
stop domačina, multimedij-
skega umetnika Tadeja Drol-
ca s povsem svežo inštalacijo.

Ljubitelji zgodovine in bo-
gate kamniške industrijske 
dediščine se bodo na gradu 
Zaprice lahko udeležili de-
lavnic s spoznavanjem živ-
ljenja v prazgodovini ter jav-
nega vodstva po razstavi Na 
planincah luštno biti. Prole-
tarca Marko Kumer in Goran 
Završnik pa bosta popeljala 
na prvo vodeno pot po zani-
mivejših ostankih in spomi-
nih kamniške industrije.

Začenja se Kamfest
V petek se začenja festival Kamfest, ki znova 
obljublja pester program vsebin za vse generacije.

Marjana Ahačič

Radovljica – S koncertom, 
posvečenim 450. obletnici 
rojstva skladatelja Claudia 
Monteverdija, se je v sobo-
to začel 35. Festival Radovlji-
ca. Šestčlanski vokalni an-
sambel La Compagnia del 
Madrigale, ki velja za vodil-
ni italijanski sestav za izvaja-
nje tega repertoarja, je z ma-
drigali, med njimi tudi slav-
no Ariadnino tožbo, navdu-
šil občinstvo v polni Baročni 

dvorani Radovljiške grašči-
ne. Sledil je prav tako ime-
niten koncert v nedeljo, ko 
so poslušalci lahko uživa-
li v glasbi, ki so jo ustvarili 
Giuseppe Tartini in sodob-
niki, izvedla pa violinist Da-
vid Plantier in violončelistka 
Annabelle Luis. Drevi je na 
tretjem koncertu letošnje-
ga festivala na sporedu zna-
ni cikel samospevov Lepa 
mlinarica Franza Schuber-
ta. Tenorist Aco Aleksan-
der Bišćević bo Schubertovo 

glasbo izvajal ob spremljavi 
nemškega pianista in speci-
alista za zgodovinske klavir-
je Wolfganga Brunnerja. V 
sredo pa bo mladi duo Mo-
irai predstavil lastne glasbe-
ne rekonstrukcije spevov iz 
staroislandskega epa Edda. 
Zgodbam o bojih z zmaji, za-
kletem zlatu, dvornih splet-
kah, maščevalnih valkirah, 
pogumnih junakinjah, pre-
rokih in vidkinjah bodo pos-
lušalci lahko sledili s pomoč-
jo slovenskih nadnapisov.

Radovljica v duhu stare glasbe

La Campagnia del Madrigale, ki so nastopili na uvodnem koncertu 35. Festivala Radovljica, 
veljajo za vodilni italijanski sestavi za izvajanje tega repertoarja. / Foto: Tina Dokl

Goričane – Turistično društvo Goričane - Vaše v Goričanah 
pri Medvodah od 18. do 20. avgusta ponovno organizira kino 
na prostem. Pripravljajo pa tudi izbor filmov za otroke. Tako 
si boste lahko v petek, 18. avgusta, ob 21. uri ogledali predpre-
miero akcijskega filma Voznik, ob 23. uri pa komedijo Poročne 
priče; 19. avgust bo ob 21. uri gostil slovensko komedijo Pr' 
Hostar, ob 23. uri pa akcijsko vojno dramo Dunkirk. Zadnji 
dan, v nedeljo, 20. avgusta, pa bo ob 21. uri na sporedu ro-
mantična glasbena drama Dežela La La. V Dvorani pa bodo 
na svoj račun prišli otroci. V petek, 18. avgusta, ob 17. uri 
bodo predvajali Pernato bando, animirano pustolovščino, ob 
19. uri pa animirano komedijo Ježek in vran na Sirkovi dirki. 
Dan kasneje prihaja ob 17. uri Medved Bamsi in čarovničina 
hči, ob 19. uri pa A je to. Roki gre v ring bo na sporedu ob 17. 
uri v nedeljo, 20. avgusta, Ob 19. uri pa Hokus pokus Albert. 
Vstopnice za predstave lahko kupite v predprodaji in uro pred 
predstavo.

V Goričanah spet kino na prostem
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Jože Marinček

Kranj – Boji za nove točke so 
se v četrtem krogu prve slo
venske nogometne lige Tele
kom začeli že v petek, ko so se 
na nogometnem igrišču NK 
Aluminij v Kidričevem spo
padli nogometaši Aluminija 
in Celja. Srečanje se je kon
čalo neodločeno z 2 : 2. Na
daljevalo se je v soboto s tek
mo na nogometnem igri
šču športnega centra v Kra
nju, kjer so se pomerili no
gometaši kranjskega Trigla
va in ljubljanske Olimpije. 
Že pred tekmo se je napove
doval rekordni obisk gledal
cev in na tekmi se jih je zbra
lo okrog 1900. Enakovred
no srečanje, kjer so nekoli
ko več priložnosti sicer imeli 
nogometaši iz glavnega mes
ta, se je končalo neodločeno 
in brez zadetkov z 0 : 0. To 
je bil tudi prvi spodrsljaj Lju
bljančanov, ki so se do te tek
me ponašali s stoodstotnim 
izkupičkom točk. 

Žlogar: Videl se je 
napredek v naši igri

Svoje priložnosti so ime
li tudi domačini, a do reali
zacije ni prišlo. Osvojena toč
ka pomeni za domačine ve
liko in spoznali so lahko, ko
liko so bili oddaljeni od vseh 
treh točk, ko so gostili aktu
alne prvake. Sedaj ko so ime
li priložnost za osvojitev toč
ke, so jo izkoristili, pred dve
ma tednoma pa zaradi pre
malo izkušenj zapravili. »To 
tekmo smo odigrali veliko 
bolje kot tisto proti Maribo
ru. Videl se je napredek v igri. 
Olimpija ima kvaliteto, kar se 
tiče posesti žoge, in zelo hit
ro igro. Mi smo jim to njihovo 
igro uspešno preprečili. Imeli 
smo tudi svojo priložnost, a je 
žal nismo izkoristili. Fantom 
vse čestitke, da so se borili in 

zdržali v tej vročini vseh devet
deset minut,« je po tekmi po
vedal strateg kranjskih nogo
metašev Tonči Žlogar. Kolega 
na klopi Olimpije Igor Biščan 
pa je temi dodal: »Imeli smo 
igro in kar lepo število prilož
nosti, ki pa jih žal nismo izko
ristili. To je pač nogomet, ko 
ti nekaj ne uspe, ti ne uspe, pa 
če se še tako trudiš. Da se bodo 
nogometaši Triglava dob
ro postavili, nam je bilo jas
no že po tekmi Triglav – Ma
ribor, iz katere so se Kranjča
ni lahko kaj naučili. Tudi me
njave, ki sem jih naredil, niso 
prinesle želenega.« Na tekmi 
je bilo opaziti tudi delo sodni
kov, ki Kranjčanom niso naj
bolj naklonjeni. Tokrat so do
bili kar šest, Ljubljančani pa 
le dva rumena kartona, s tem 
da je Luka Majcen dobil tudi 
rdečega in je moral Triglav 
zadnjih devet minut, kolikor 
je sodnik Miran Bukovec po
daljšal igro, igrati le z deseti
mi igralci. 

Sobotni nogometni pro
gram v prvi ligi se je končal 

s tekmo v Velenju, kjer je Kr
ško presenetljivo z 1 : 0 pre
magalo domači Rudar. Ne
deljski spored se je začel v 
Dravogradu, kjer »domuje« 
NK Ankaran Hrvatini. S kar 
1 : 5 so izgubili z Mariborča
ni. Na večerni tekmi ob Kam
niški Bistrici so se nogometa
ši Domžal in Gorice razšli z 
remijem. Bilo je 1 : 1. Povedli 
so Novogoričani v 52. minuti, 
a so domačini že čez sedem 
minut izenačili, ko se je v ka
zenskem prostoru Gorice 
dobro znašel Peter Franjič. 
Tekmo je zmotil tudi močan 
naliv, a srečanja kljub temu 
ni bilo treba prekiniti. »Da
nes nisem imel neke izbire 
v igralskem kadru in sem v 
igro poslal igralce, ki so bili 
sposobni odigrati. Drugi se 
morajo spočiti za nove napo
re, ki nas čakajo, saj je ritem 
dokaj naporen. Mislim, da je 
današnjo tekmo ta mladi ka
der dobro odigral,« je po tek
mi povedal trener Simon Ro
žman. V vodstvu je z 12 toč
kami Maribor, druga je z 10 

točkami Olimpija, Domžale 
so s 7 točkami tretje, Triglav 
pa je s 3 točkami osmi. V nas
lednjem, 5. krogu so pari nas
lednji: Celje – Triglav, Mari
bor – Domžale (petek), Gori
ca – Aluminij, Olimpija – Ru
dar (sobota) in Krško – Anka
ran Hrvatini (nedelja).

Začetek v drugi ligi

Tako kot tekme četrtega 
kroga v prvi ligi so tudi tekme 
prvega kroga v drugi ligi od
igrali v treh dneh. Rezultati 
gorenjskih ekip: Nafta 1903 
– Roltek Dob 1 : 0, Kalcer Ra
domlje – Cherrybox24 Ta
bor Sežana 1 : 1, Zarica Kranj 
– Drava Ptuj 1 : 2. V drugem 
krogu bodo igrali: AŠK Bra
vo – Nafta 1903 (petek), Bre
žice Terme Čatež – Jadran 
Dekani, Roltek Dob – Farm
tech Veržej, Krka – Rogaška, 
Cherrxbox24 Tabor Sežana –
Ilirija 1911, Drava Ptuj – Brda 
(sobota), Mura – Kalcer Ra
domlje in Zarica Kranj – Fu
žinar Ravne Systems.

Skoraj dva tisoč gledalcev
Na tekmi četrtega kroga prve slovenske nogometne lige med Triglavom in Olimpijo skoraj  
dva tisoč gledalcev ni videlo zadetkov.

Nogometaši Triglava (v temnejših dresih) so edini, ki so v novi sezoni Olimpiji odvzeli 
točki. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Mladi gorenjski nogometaš Žan Celar se iz Maribora 
seli k italijanski Romi. Podpisal je štiriletno pogodbo. Osem-
najstletni napadalec iz Voklega je v 23 nastopih v dresu vijoli-
častih dal trinajst golov. Je tudi mlad slovenski reprezentant. 

Žan Celar bo kariero nadaljeval v Romi

Maja Bertoncelj

Domžale – Nogometaši Do
mžal so s četrtkovo zmago 
proti Freiburgu prišli do uvr
stitve v četrti krog kvalifika
cij za evropsko ligo. V petek 
je bil v Nyonu opravljen žreb, 
ki je Domžalam za nasprot
nika na zadnji stopnički 
pred evropsko jesenjo dode
lil francoski Olympique de 
Marseille. Prvo tekmo bodo 
doma igrali 17. avgusta, po
vratna pa bo v Franciji teden 
dni kasneje (24. avgusta).

»Vsi se dobro zavedamo ka
kovosti francoskega moštva 

in hkrati vemo, kaj Marseille 
pomeni v evropskem prosto
ru. Nedvomno lahko rečem, 
da bomo naredili vse, kar je 
v naši moči, da uresničimo 
svoje sanje. V tem času pred 
prvo tekmo se bomo skuša
li čim bolje pripraviti nanje 
in tako prvo tekmo pred svo
jimi navijači pričakati v naj
boljši možni podobi. Znova 
se nadejamo močne podpo
re rumene družine, ki je na 
vseh treh letošnjih evropskih 
tekmah dodala pomemben 
kamenček v mozaik naših 
zmag,« je po žrebu povedal 
trener Simon Rožman.

Domžale z Olympique  
de Marseillem
Prva tekma bo 17. avgusta v Stožicah.

»Verjamem, da smo danes presenetili mnoge. Vsi skupaj 
smo verjeli v presenečenje proti Freiburgu – od igralcev, 
vodstva, do vseh drugih zaposlenih v klubu,« je po 
četrtkovi veliki zmagi (2 : 0) s Freiburgom povedal trener 
Domžal Simon Rožman. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Močan mednarodni balinarski turnir za Veliko nag-
rado Pazina se je zaključil z zmago italijanske dvojice Diego 
Divina-Sergio Tiso, ki je bila v velikem finalu boljša od slo-
venskih reprezentantov Davorja Janžiča in Nika Švare. Med 
najboljšo osmerico so se uvrstili tudi štirje slovenski pari 
Mlinar-Vujanović, Kosirnik-Borčnik, Beguš-Kragelj in Janžič-
-Švara, v četrtfinalu pa sta bila uspešna le slednja, ki sta s 
tesnih 9 : 8 ugnala domačina Alena Guština in Ljubljančana 
Jureta Kozjeka. 

Slovenska reprezentanta na drugi stopnički

Kranj – Za cestnimi kolesarji je evropsko prvenstvo na Dan-
skem. Na nedeljski dirki se je izkazal Luka Mezgec, ki je v 
skupinskem sprintu osvojil peto mesto. Zlato medaljo si je 
privozil Norvežan Alexander Kristoff. Slovenski kapetan je bil 
povsem blizu medalji, od katere ga je ločilo le nekaj centime-
trov. Po dirki je bil nekoliko razočaran, a se je zavedal, da je v 
dani situaciji izvlekel največ, kar je lahko. 

Mezgec blizu medalji

Kranj – Na svetovnem prvenstvu v atletiki v Londonu so 
nastopili že vsi trije gorenjski atleti. Prvi je na tartan stopil 
Luka Janežič, ki se mu v teku na štiristo metrov ni uspe-
lo uvrstiti v polfinale. S časom 46,06 sekunde je dosegel 
skupno 36. čas. Kot je dejal, bi bilo morda celo bolje, če se 
ne bi odločil startati. Posledice bolezni so bile očitne in v 
zadnjih sto metrih mu je zmanjkalo moči. Rok Puhar je v 
nedeljo v maratonu končal na 66. mestu s časom 2;33:12. 
Kljub bolečinam v stegenski mišici je pritekel v cilj, čas, s 
katerim ni zadovoljen, pa je precej za njegovim osebnim 
rekordom. Včeraj zvečer je v predteku na štiristo metrov z 
ovirami nastopila Agata Zupin.

Janežiču in Puharju ni šlo po željah

HKMK Bled uspešno organiziral mednarodni 
turnir CCM World Invite BLED EURO

HKMK Bled je v sodelovanju z 
200x85.com (partner iz ZDA) 
že drugo leto zapored uspešno 
organiziral mednarodni turnir 
za igralce od 11. do 15. leta 
starosti. Turnir CCM WORLD 
INVITE EURO BLED je potekal 
v treh hokejskih dvoranah 

(Bled, Jesenice, Ljubljana). 
Na turnirju so sodelovale 
ekipe iz Amerike, Švedske, 
Latvije, Češke, Slovaške, 
Avstrije, Belorusije, Danske, 
Ukrajine in Slovenije, skupno 
kar 30 ekip, oziroma več kot 
600 igralcev. Poleg uspešne 

izvedbe turnirja nam je uspelo 
Slovenijo predstaviti v zelo 
dobri luči, kar so čutili tudi 
okoliški gostinci, sobodajalci 
in hoteli, avtobusni prevozniki 
in ponudniki drugih turističnih 
storitev. 
Posebna zahvala gre celotni 

organizacijski ekipi za izvrstno 
opravljeno delo in nemoten 
potek turnirja. Odlična 
organizacija in okolje ter 
tekme na visokem nivoju so 
dobra popotnica za ponovno 
možnost organizacije turnirja 
tudi v prihodnjem letu.

Otvoritvena slovesnost / Foto: Grega Podrekar
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 32 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Pet elementov v TKM – kovina (2. del)

Nadaljujemo, kjer smo 
končali prejšnji teden. Z 
energijo elementa kovine pa 
tam, kaj se zgodi, če je v tele-
su v neravnovesju – je je pre-
več ali premalo. 

Presežek energije kovine 
lahko povzroča tudi nerav-
novesje na psihičnem in ve-
denjskem področju, ki se iz-
raža kot:
• nered, konflikti 
• čustvena odmaknjenost
• strah pred izgubo  
 nadzora
•  pretirana kritičnost  

v odnosih in nagnjenost 
k predsodkom

•  pomanjkanje kreativno-
sti in izvirnosti

•  togost, nezmožnost prila-
gajanja spremembam

• obsedenost s čistočo  
 redom, disciplino

Prav tako problematič-
no pa je lahko pomanjkanje 

energije kovine, ne le njen 
presežek. Pomanjkanje se 
fizično običajno odraža kot:
• zamašen nos, sinusi, grlo
•  alergije na hrano in/ali 

dražljaje iz okolja (seneni 
nahod, alergije na mačke, 
prah, kemikalije, mlečne 
izdelke, različno hrano)

•  dermatitis, kožni iz-
puščaji (ekcemi, luskavi-
ca, srbenje kože), dihal-
ne motnje (težko dihanje, 
napetost v prsih, kronič-
na astma, materina zna-
menja, bradavice)

•  kronično suha koža, las-
je, nohti, ustnice
Psihološki simptomi po-

manjkanja energije kovine 
so najpogosteje:
•  kronična tesnoba, čustve-

na otopelost
•  težave z opuščanjem 

stvari, odpuščanjem, lo-
čevanjem od starega, 

znanega (kopičenje pred-
metov »za vsak slučaj«, 
če bodo še kdaj uporabni)

•  nizka samopodoba,  
samospoštovanje in  
samozaupanje

• strah pred neuspehom
•  težje navezovanje novih 

stikov
• preobčutljivost za kritiko,  
 nagnjenost h kritizerstvu

Uravnavanje energije 
elementa kovine

Pljuča so povezana s kožo, 
stanje kože odseva stanje 
pljuč. Če so pljuča zdrava, vi-
talna in energija v ravnoves-
ju, imamo posledično lepo, 
sijočo, zdravo kožo. Ko so 
pljuča oslabljena, ima koža 
več dela z izločanjem doda-
tnih strupov. 

Pri uravnavanju energi-
je kovine si lahko pomaga-
mo z masažo, ki stimulira 

krvni obtok in posledično 
vpliva na stanje kože. Pri pr-
hanju kožo skrtačimo s po-
sebno krtačo, ki bo odstrani-
la odmrle celice in pomaga-
la odpreti pore in lažje izloči-
ti strupe iz telesa. Blagodej-
no deluje uporaba savne in 
parnih kopeli. 

Pri masaži se izogibamo 
uporabi sintetičnih olj in do-
datkov, ker lahko povzročijo 

alergije kože, še posebno pri 
ljudeh tipa kovine. 

Priporočljiva so običajna 
olja (mandljevo, sezamo-
vo, blago ekološko masažno 
olje). 

Kot tudi za preostale ener-
gijske tipe tudi za ljudi tipa 
kovine priporočamo vsako-
dnevno sproščanje psihič-
nega stresa in ustrezno pre-
hrano z rednim gibanjem.

Jelena Justin

Na skrajnem vzhodu gre-
bena Raduhe je prostoren 
in travnat vrh Lanež, ki ne 
premore niti dva tisoč me-
trov nadmorske višine. Nanj 
vodi več nezahtevnih poti, 
vendar če goro pogledamo 
od Koče na Grohatu, je nje-
gova severna podoba precej 
bolj divja. Je s te strani tudi 
moč priti na vrh? Seveda se 
da, le pot je precej bolj zah-
tevna. Pravzaprav je s sever-
ne strani na Lanež nekoč že 
vodila zavarovana pot, kar 
bomo v Hojnikovi grapi vi-
deli in doživeli tudi mi. In 
ja, hvaležni bomo za nekaj 
skob in klinov, ki nam bodo 

olajšali vzpon čez zahtevnej-
še dele. 

Izhodišče današnjega 
vzpona je kmetija Bukov-
nik, zato predlagam, da se 
odpeljemo na Jezersko, se 
spustimo na avstrijsko stran 
in po nekaj kilometrih zavi-
jemo desno v smeri Pavli-
čevega sedla, kjer se spusti-
mo nekaj kilometrov in na 
označenem odcepu zavije-
mo levo proti solčavski pa-
noramski cesti. Po približ-
no 14 kilometrih nas smero-
kaz usmeri do kmetije Bu-
kovnik in Koče na Grohatu. 
Na primernem mestu par-
kiramo in začnemo dobre 
pol ure dolg vzpon do Koče 
na Grohatu. Lahko hodimo 

po cesti ali pa po stezi sko-
zi gozd, na katero nas opo-
zori smerokaz, ki je zakriv-
ljen na drevesu. Skozi gozd 
prečimo kar nekaj grap, pot 
je ponekod ojačana z debli, 
celo mostiček in stopnice so. 

Ko dosežemo Kočo na 
Grohatu, je na naši levi trav-
nik, na sredi katerega stoji 
osamljen macesen. Od tu-
kaj dalje markirane poti ni 
več. Povzpnemo se do ma-
cesna in še malce nadenj, 
ko na levi strani na enem 
od dreves zagledamo lese-
no tablico Lanež. Nadalju-
jemo čez električnega pas-
tirja po ozki stezi, ki nekaj 
časa poteka v levo. Do sedla 
je precej lahko sledljiva, na 

približno 1600 n. m. pa pot 
zavije ostro desno in se str-
mo, strmo dviga. Sledljivost 
je ponekod malce težja, saj je 
pot zaraščena. Pot se res str-
mo dviga. Ko dosežemo ska-
le, naj nas ne zavede pomol 
na levi, mi še kar strmo na-
daljujemo do stene. Po po-
lički se sprehodimo v desno 
in krog na skali nam da ve-
deti, da smo pod Hojniko-
vo grapo. Nataknemo si če-
lado na glavo in začnemo z 
vzponom po zagruščeni gra-
pi. Hitro smo pri prvih sko-
bah in nekaj klinih, ki olajša-
jo vzpon čez skalni skok. V 
grapi so s sprejem narejeni 
krogi in puščice, ki jim zves-
to sledimo, saj nas grapa kot 
taka lahko hitro zavede v tež-
je dele, to pa bi bil lahko pro-
blem. Nekaj časa hodimo oz. 
poplezavamo na levi in des-
ni strani grape; kar prehitro 
je konec. Sledi še strm vzpon 
po potki do vrha grape, ki ga 
označuje ogromen možic. 
Do vrha prostranega Laneža 
je še minutka hoje. Vrh, kjer 
nas razveseli Aljažek, nas 
seznani, da je do vrha Velike 
Raduhe le ena ura. Gremo? 

Nezahtevna pot nas najprej 
popelje do Durc, od koder se 
dvignemo na vršni greben 
Velike Raduhe. V dolino se 
vrnemo čez Durce, saj nas 
pri Bukovniku čaka jekleni 
konjiček. Z vzponom na Ve-
liko Raduho si bomo pot po-
daljšali za približno 1 uro in 
30 minut. 

Zahtevnost Hojnikove 
grape ne preseže alpinistič-
ne ocene 1 v zahtevnosti, 
pod pogojem, da sledimo 

oznakam, sicer se lahko hit-
ro znajdemo v težavah. To pa 
v tej zagruščeni grapi, nep-
rimerni za sestop, ne bi bilo 
dobro. Krivec za nekdaj na-
delano pot je bil koroški žu-
pnik Ivan Hojnik, ki je pot 
nadelal pred približno de-
vetdesetimi leti. 

Nadmorska višina: 1925 m
Višinska razlika: 600 m
Trajanje: 3 ure in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Lanež po Hojnikovi grapi (1925 m)

Pozabljena grapa
Manj izrazit vrh v grebenu Raduhe. Vzpon na vrh s severne strani, ki zahteva 
trden korak in občutek za orientacijo.

Pogled iz Hojnikove grape na Olševo. / Foto Jelena Justin

Prostran in travnat je vrh Laneža. / Foto Jelena Justin

Greben Raduhe; Lanež je špička na levi strani. / Foto Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kamnik – Zadnjo julijsko so-
boto sta se Matej Hribar iz 
Kamnika in Aljoša Smolni-
kar iz Moravč iz Kamniške 
Bistrice podala na pot Treh 
vrhov (3V): Grintovec, Stol 
in Triglav. Gre za najvišje vr-
hove naših Alp, Karavank in 
Julijcev. Skupaj je to pome-
nilo okrog 108 kilometrov 
poti in okrog 7700 višinskih 
metrov. Na cilju sta bila po 
23 urah in 34 minutah. 

Trije najvišji vrhovi 
slovenskih gorskih verig

Trasa Treh vrhov je ide-
ja Urbana, Tadeja, Marjana 
in Rafaela, štirih alpinistov, 
ki so leta 2009 želeli pove-
zati tri najvišje vrhove slo-
venskih gorskih verig – in to 
samo s tekom in hojo. Prvi 
cilj je bil na koncu stati na 

Triglavu in drugi, če je mož-
no, to narediti v 24 urah. 
Njen potek: Kamniška Bi-
strica–Grintovec (2558 m)–
Češka koča–Jezersko–pla-
nina Dolga njiva–Kofce–Po-
dljubelj–Ljubelj–Zelenica–
Stol (2238 m)–Moste–Za-
sip– Spodnje Gorje–Zgor-
nje Gorje–Krnica–Radov-
na–Krma–Konjsko sedlo–
Dom Planika–Triglav (2864 
m). Do Triglava niso priš-
li (Kredarica – 31 ur), a na-
vrgli odlično idejo, ki jo je 
prvi zagrabil in po dopiso-
vanju z Urbanom Golobom 
glede poteka trase tudi ude-
janjil Jani Marn iz Vuzenice. 
V enem dnevu sta jo kasneje 
in pred Hribarjem in Smol-
nikarjem premagala še Kle-
men Triler in Dejan Grm. 

Hribar se je letos nanjo po-
dal tretjič in tokrat mu jo je 
končno uspelo preteči in pre-
hoditi v manj kot 24 urah. 

»Tokrat je bilo predvsem ne-
kaj več izkušenj, dobro zna-
na trasa in zelo dobra spre-
mljevalna ekipa in sotekač, 
s katerim sva se dogovori-
la, da greva skupaj. Z Aljošo 
Smolnikarjem se poznava že 
dlje časa in občasno združiva 
moči pri kakšnih takšnih te-
kaških zadevah,« je povedal 
Matej Hribar. Kot pravi, je 
bil to zanj podvig, ki ga je že-
lel končati. »V ultra trail teku 
je tako, da obstajajo tekme, 
ki so ti bolj ljube in take, na 
katere greš zgolj zato, da do-
biš točke, s katerimi se lahko 
uvrstiš na drugo tekmo. Pri 
teh projektih, kot je tudi Tri-
je vrhovi, te nekateri bolj pri-
tegnejo, drugi te ne. Opravil 
sem z Grintovci Ekstremno z 
izhodiščem v Stahovici, ko v 
24 urah prečiš vse dvatisoča-
ke (14) v Grintovcih. S prija-
teljem Janijem Marnom sva 
za dobro idejo takoj vzela tudi 

Tri vrhove. Pritegnili so me 
že zaradi hribov, ker so naj-
višji v Sloveniji in ker se mi je 
to zdelo izvedljivo. Ne gre za 
rekorde, ker obstajajo fantje, 
ki so hitrejši in jim je rekord 
bolj primaren cilj, meni pa 
gre za izpolnitev lastnega ci-
lja, želje. Pobudniki so si za-
mislili, da bi traso premagali 
v manj kot enem dnevu, a se 
je izkazalo, da so premalo te-
kači, da bi jim to uspelo. Ko 
je to uspelo mojemu prijate-
lju Janiju Marnu, sem vedel, 
da lahko uspe tudi meni,« je 
še povedal Hribar.

Na Triglav stopila ponoči

Skupaj z Aljošo Smolni-
karjem sta se na pot iz Kam-
niške Bistrice podala ob pe-
tih zjutraj, na vrhu Trigla-
va sta bila naslednji dan ob 
4.34, slabe pol ure prej kot v 
enem dnevu. Veliko rezer-
ve ni bilo. »Čez dan je bilo 
ključnega pomena, da sva z 
Aljošo uspela narediti nekaj 
prednosti za zadnji del na 
Triglav. Glede na moje po-
čutje kasneje, ko smo se mu 
bližali, se je to izkazalo kot 
ključno. V Krmo sva prišla 
z nekaj časovne zaloge. Kas-
neje so bile noge dobre, pe-
šale pa so mi moči, proble-
me sem imel s prehrano. 
Ko zmanjka goriva, se po-
javlja slabost, ne veš, kaj se 
bo še zgodilo, kaj bo sledilo. 

Zaradi preteklih slabih iz-
kušenj, ker se mi je dogaja-
lo ravno podobno in še malo 
huje, do zadnjega nisem ver-
jel, da mi bo uspelo oziroma 
nisem hotel nič predvideva-
ti, delati zaključkov, vse dok-
ler nisem stopil do Aljaževe-
ga stolpa,« je predstavil ča-
sovno plat podviga. Na Tri-
glav je prvič stopil v nočnem 
času. »Izbira časa je tudi po-
membna. Nočni del, ki sva 
ga opravila, je bil na koncu 
v dolini Krme, kjer nimaš 
kje zgrešiti. To je bilo okrog 
28 kilometrov teka po ces-
ti, pravzaprav najbolj duha-
morni odsek te trase. Stopiti 
na Triglav ob nočni uri pa je 
tudi super, ker še ni obisko-
valcev. Imaš mir in nisi ni-
komur v napoto, niti ne oni 
tebi. To je bila dobra izbira. 
Na Triglavu sem bil seveda 
že podnevi, tokrat pa prvič 
ponoči, saj sem doslej dvak-
rat ostal na Planiki in nisem 
šel do vrha. Moji občutki so 
bili na ta dan morda malce 
drugačni. Če bi šel samo na 
Triglav, se usedel na vrhu 
in pomalical, bi bilo druga-
če. Sedaj sem bil utrujen, 
tudi glava me je malo bole-
la, nisem bil ravno razpolo-
žen. Sem veliko po hribih in 
mislim, da nisem s tem Tri-
glavom nič zamudil, če sem 
okolici posvetil malce manj 
pozornosti,« je nekaj besed 
namenil Triglavu ponoči. 

Hribar: »Za kaj takega 
moraš biti pripravljen.«

Na vprašanje, kako dob-
ro je treba biti pripravljen 
za takšen podvig, je Hribar 
odgovoril: »To so že leta in 
izkušnje. Včasih smo tek-
li krajše gorske teke, potem 
se je v Sloveniji pojavila Slo-
venska treking liga, ki je po-
vezana z orientacijo in sem 
v njej tekmoval tri, štiri se-
zone. Nabral sem si tudi kar 
veliko izkušenj. Potem so 
se prišle organizirane tra-
il, ultra trail tekme. Nekaj 
sem nastopal tudi v tujini. 
Lani sem uspešno zaključil 
z največjim ultra trail mara-
tonom na svetu, legendar-
nim Ultra trail du Mt. Blanc. 
Tako stopnjuješ telesno 
pripravljenost, jasno pa je, 
da je sproti treba vsaj mal-
ce poskrbeti tudi za prehra-
no, da je telo pripravljeno na 
tak izziv. Vsaj mislim si, da 
ne more iti kar vsak, čeprav 
me včasih nekateri res pre-
senečajo in si mislim, da se 
morda jaz moram ubadati s 
preprekami, preden mi ne-
kaj uspe. Nekateri, vsaj zdi 
se mi tako, gredo dosti zlah-
ka skozi. Mislim, da moraš 
biti kar pripravljen, da se lo-
tiš česa takega.« 

Hribarja in Smolnikarja je 
na poti spremljala spremlje-
valna ekipa: Jani Marn, Ta-
nja Nose, Rok Spruk in Uroš 
Košir. 

Trije vrhovi  
v enem dnevu
Matej Hribar in Aljoša Smolnikar sta v manj kot enem dnevu iz Kamniške 
Bistrice prek Grintovca in Stola prišla na Triglav. Pretekla in prehodila sta 
traso Treh vrhov.

Celotna ekipa 3V (od leve): Jani Marn, Aljoša Smolnikar, Matej Hribar, Tanja Nose,  
Rok Spruk in Uroš Košir / Foto: arhiv ekipe

Matej Hribar in Aljoša Smolnikar sta na vrh Triglava stopila ob 4.34. Uspelo je! / Foto: arhiv ekipe

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Tekaška se-
rija Gorenjska, moj planet se 
bo po nekaj premora nada-
ljevala v torek, 15. avgusta, v 
Kranjski Gori. 

V organizaciji Turistične-
ga društva Kranjska Gora 
bo potekala Kranjskogorska 
10ka, in sicer po trasi nek-
danje železniške proge med 
Kranjsko Goro in Ratečami. 
Start za odrasle bo ob 18. uri 
pred starim Hotelom Razor 

v središču Kranjske Gore, 
za otroke pa ob 17.30. Otro-
ci se bodo pomerili v teku 
od starta Kranjskogorske 
10ke do Gostilne Oštari-
ja pri smučiščih in nazaj. 
Otroški tek je zabavne na-
rave, brez štartnih katego-
rij in brezplačen, razdalja, 
ki jo bodo otroci pretekli, je 
sedemsto metrov. 

Predprijave so odprte do 
12. avgusta, prijavili pa se 
boste lahko tudi na dan pri-
reditve. 

Tek v Kranjski Gori
Nadaljuje se tekaška serija Gorenjska, moj planet.

Maja Bertoncelj

Bohinj, Kranj – Bliža se CEBE 
triatlon jeklenih, ki bo v Bo-
hinju 26. avgusta, tradicio-
nalno zadnjo soboto v avgu-
stu. Organizatorji iz Turiz-
ma Bohinj si želijo še ene 
uspešne izvedbe tekmova-
nja in čim več veselih, sreč-
nih, pa čeprav na koncu ut-
rujenih tekmovalcev. Tria-
tlon so letos promovirali še 

v tujini, zato pričakujejo tudi 
udeležence izven sloven-
skih meja. S triatlonom bos-
te tudi letos lahko opravili 
sami ali v štafeti, kjer prvi ve-
sla (od starta pri cerkvi sv. Ja-
neza do zaliva Ukanc in na-
zaj, 8 km), drugi kolesari (do 
pod planino Konjščico, 16 
km), tretji pa teče (do Vodni-
kove koče na Velem domu, 8 
km). V duhu priprav na Tri-
atlon jeklenih je bil v četrtek 

drugo leto organiziran Kranj-
ski jekleni trening, ki je že na-
kazal pripravljenost nekate-
rih tekmovalcev. Najprej so 
veslali po Savi (Zarica–Pre-
bačevo in nazaj, 5,1 km), nato 
jih je čakalo gorsko kolesar-
jenje (Zarica–Sp. Besnica–ri-
bogojnica–vodno zajetje pod 
Sv. Joštom, 13 km), za konec 
pa še gorski tek (vodno zajet-
je–Špičasti hrib–Sv. Jošt, 5,5 
km). 

Šlo je za trening tekmo brez 
startnin in brez nagrad. Pre-
pričljivo je bil najhitrejši Aleš 
Udovič (1;36:19) pred bratom 
Klemnom Udovičem in Aljo-
šo Smolnikarjem, ki sta imela 
oba čas 1;41:47. »Ale« je s tem 
pokazal dobro pripravljenost 
pred triatlonom jeklenih, kjer 
mu še manjka zmaga. Zadnja 
leta je bil vselej pred njim nek-
danji biatlonec in sedanji tre-
ner Janez Marič.

Kranjski jekleni trening
Aleš Udovič je potrdil dobro pripravljenost pred Triatlonom jeklenih v Bohinju.
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Vilma Stanovnik

Kranj, Bled – Čeprav policisti 
na Gorenjskem v tem pole-
tju še niso obravnavali uto-
pitev, pa so prejšnji teden v 
Kranju obravnavali prijavo o 
poškodbi pri skoku v vodo. 
Poškodbe so nastale po 
skoku v poglobljen del reč-
ne struge z manjše višine, 
vendar pa višina vode vsee-
no ni bila zadostna, da bi bilo 
skok na glavo mogoče varno 
izvesti. Po podatkih policije 
je poškodovanec z glavo za-
del v skale v potoku, kot so 
ugotovili, pa poškodbe ven-
darle niso bile težje. 

Prvi skok naj bo previden

Tako policisti znova opo-
zarjajo, naj skok v vodo ne 
bo skok v neznano, prav tako 
naj skok ne bo brezglav in 
nepremišljen. »To je tvega-
no predvsem na neurejenih 
in divjih kopališčih ali vod-
nih površinah, kjer gredo 
lahko stvari najhitreje naro-
be. Zato naj vsak vedno pog-
leda in se prepriča, kako glo-
boka je voda, prvi skok naj bo 
vedno zelo previden, z nizke 
višine in na noge. Prav tako 
naj vsak dvakrat premisli, 
preden skoči,« pravi višji po-
licijski inšpektor Bojan Kos.

Pri kopanju je treba upo-
števati tudi ostale nasvete, 
na katere v vročini hitro po-
zabimo. Eden pomembnej-
ših je, da ne smemo skaka-
ti v vodo, ko smo vroči in po-
tni. Telo se mora namreč po-
stopno privaditi na tempera-
turo vode. Prav tako ni pri-
poročljivo plavati s polnim 
pa tudi ne s popolnoma pra-
znim želodcem. Po obilnem 
obroku je treba počakati naj-
manj dve uri, prav tako pa se 
je ob kopanju treba izogibati 
alkoholni pijači.

Pozorni na otroke

»Ne puščajte otrok brez 
varstva pri obali ali bregovih 
jezer, rek, še manj v vodi, saj 
otroci ne poznajo nevarnos-
ti. Starše in vzgojitelje opo-
zarjamo, naj budno pazi-
jo na otroke, ki se igrajo ob 
vodi, pa čeprav plitvi. Tudi 
vodne blazine in drugi pri-
pomočki za plavanje ne za-
gotavljajo popolne varnosti 

v globoki vodi,« opozarja-
jo policisti, ki dodajajo, da 
ne smemo pozabiti tudi na 
nevarnost kopanja na ne-
znanih mestih, posebno če 
je voda motna in ne vemo, 
kako je globoka. Preseneče-
nja in pasti lahko skrivajo 
tudi brzice. 

Ravnati je treba premišlje-
no in ne izzivati narave. »Bo-
dite previdni pri hoji ob vodi, 
še zlasti če hodite po strmih 
bregovih rek, kjer se zdrs 
lahko tragično konča. Starši 
še posebno pri tem pazite na 
svoje otroke,« še svetujejo.

Tatovi se poleti preselijo 
na kopališča

Policisti so minuli teden 
na območju Bleda obravna-
vali prijavo oškodovanke. 
Ta je med plavanjem v je-
zeru opazila neznanko, ki 
je na obali pregledovala nje-
ne stvari. Prav tako so preje-
li prijavo še enega oškodo-
vanca, češ da mu je med ko-
panjem nekdo vzel denarni-
co. Po opisu oškodovanke je 
storilka stara okoli trideset 
let, ima svetle lase, ki sega-
jo do ramen, oblečena je bila 
v zelene kopalke, uporablja-
la pa je belo brisačo. V pri-
meru moškega naj bi šlo za 
starejšega storilca z močnej-
šo postavo.

»Nepridipravi na plažah 
in bazenih, zlasti kadar je 
gneča, za razliko od kopalcev 
ne počivajo, temveč pridno 
delajo. Vsako leto se pojav-
ljajo tatvine torbic, denarnic, 

dokumentov, ključev, mo-
bilnih telefonov, denarja in 
drugih predmetov, ki jih ko-
palci nosijo s sabo in veli-
kokrat puščajo brez nadzo-
ra. Vrednejših predmetov 
zato ne nosite na plažo, tis-
to, kar imate s sabo, pa imej-
te stalno pod nadzorom,« 
pravi Bojan Kos.

Kje se lahko kopamo

Kopanje je dovoljeno le na 
vodnih površinah, namenje-
nih kopanju, ki morajo biti 
ločene od vodnih površin, 
namenjenih športnim in 
prostočasnim dejavnostim. 
Ločitev mora biti fizična ali 
označena z vidnimi, med 
seboj povezanimi plovki. V 
morju pa morajo biti kopal-
ci v mejah 150-metrskega 
pasu ob obali, če ni drugače 
določeno.

Ne pozabimo na varnost 
na »črnih« ali divjih kopa-
liščih, v gramoznicah, jeze-
rih, rekah, kjer se kopamo 
na lastno odgovornost. Ob 
lepem vremenu pritegnejo 
številne kopalce, vendar pa 
nimajo organiziranih služb 
za reševanje iz vode niti 
upravljavcev. Žal tudi reše-
valci ob takojšnjem ukrepa-
nju na urejenih kopališčih 
ne morejo vedno rešiti živ-
ljenja. Zaradi različnih rav-
ni gladine in vodnih vrtincev 
so ta divja kopališča lahko za 
kopalce zelo nevarna. Na ža-
lost številni kopalci opozo-
rilnih tabel Nezaposlenim 
dostop prepovedan ali Kopa-
nje na svojo odgovornost, ki 
so postavljene ponekod, ne 
upoštevajo. Izredno nevar-
ne so tudi zapuščene gramo-
znice, napolnjene z vodo, ki 
predstavljajo nevarnost uto-
pitve in jih nihče ne nadzira. 
Ponekod seže voda tudi do 15 
metrov globoko. Upoštevaj-
te opozorila: v teh vodah se 

ne potapljamo in ne skače-
mo v vodo, ki je motna.

Z varnostnega vidika so 
problematične tudi različ-
ne rekreacijske dejavnosti na 
vodi, kot so rafting (splavar-
jenje), kanjoning (plezanje v 
kanjonih z vrvno tehniko in 
spuščanje po brzicah), hid-
rospid (spuščanje po brzicah s 
pomočjo deske), bungee jum-
ping (skakanje z elastiko). La-
stniki oziroma upravljavci 
plovil na vodah morajo zago-
toviti varno plovbo ter varnost 
ljudi in premoženja na plo-
vilu. Plovilo ne sme ogrožati 
varnosti drugih plovil in dru-
gih ljudi v ali na vodi. Rešilni 
jopiči pa morajo biti shranje-
ni na priročnem mestu.

Nevarnosti v domačih 
bazenih

Vse več ljudi ima bazen na 
domačem vrtu. Ti so nevarni 
predvsem za otroke, ki lahko 
med igro mimogrede pade-
jo v vodo. Pripetijo se lahko 
tudi drugačne neprijetnosti, 
kot so padci, zvini ali zlomi 
okončin, odrgnine in podob-
no. Stalen nadzor bazena je 
edina varna pot za prepre-
čevanje utopitev. Če svoje-
ga otroka ne morete najti, 
najprej preverite bazen. 

Nikoli niti v bazenih niti v 
kopalnih kadeh ne puščajte 
otrok samih. Če že morate za-
pustiti bazen, odpeljite otroka 
s sabo. Odgovornost za var-
nost otrok je naloga odraslih. 
Te naloge ne zaupajte starej-
šim otrokom, zanje je to pre-
velika odgovornost. Mnogo 
otrok se utopi ob navzočnosti 
starejših bratov ali sester.

Pred gradnjo bazena se 
posvetujte s strokovnjakom, 
ki vam bo svetoval pravilno 
postavitev in obliko bazena 
glede na vaše okolje, število 
uporabnikov in čas uporabe 
bazena. 

Ohladite se varno
Te dni je skok v vodo ena najprijetnejših ohladitev, vendar ob tem ne smemo pozabiti, da se je nevarno 
v vodo pognati razgret in premočen pa tudi da se je nujno treba prepričati o globini. Poskrbeti je treba 
tudi za svoje predmete ob bazenih, jezerih in rekah, saj tatovi prežijo na nepozorne kopalce.

V vodi upoštevajte pravila varnega kopanja, na obali pa ne puščajte vrednih predmetov.

Če opazite, da se nekdo utaplja, ne skačite brezglavo 
za njim v vodo. Če niste dober plavalec, bo vaš pogum 
lahko zaman, reševalci pa bodo morali namesto ene 
osebe morda reševati celo dve. Utapljajočemu lahko 
življenje reši že klic na center za obveščanje (112) ali 
policijo (113), na morju pa tudi Upravo Republike 
Slovenije za pomorstvo. 

Andraž Sodja

Pokljuka – Po poročanju cen-
tra za obveščanje so bili ga-
silci preteklo nedeljo ne-
kaj čez pol sedmo uro zjut-
raj obveščeni o požaru v ne-
posredni bližini Šport hote-
la na Pokljuki. Tam je iz za 
zdaj še neznanega vzroka 
zagorel priljubljeni gostin-
ski objekt Mu bar. 

Požar naj bi opazili gostje 
hotela in obvestili gasilce, po 
doslej znanih informacijah 
pa v objektu v času dogodka 
ni bilo nikogar. Z obsežnim 

požarom, ki je objekt popol-
noma uničil, začel pa se je tudi 
širiti na okoliško rastlinje, so 
se spopadli gasilci PGD Bo-
hinjska Bistrica, PGD Kopriv-
nik, PGD Bohinjska Češnjica, 
PGD Gorjuše, PGD Gorje in 
PGD Stara Fužina, ki so ogenj 
tudi pogasili. 

Gašenje je bilo zaradi po-
manjkanja vode na Pokljuki 
še dodatno oteženo, zato so 
aktivirali društva v Bohinju, 
ki imajo cisterne z vodo. Do-
važati so jo morali z okoli pet 
kilometrov oddaljenega Ru-
dnega polja.

Brunarica je pogorela

Vilma Stanovnik

Kranj – Črn konec tedna v 
gorah se je začel že v petek 
zjutraj, ko je na območju 
Storžiča umrl planinec, ki je 
iz stene v Kramarjevi sme-
ri v Storžiču na krušljivem 
delu padel po odlomu skal-
nega oprimka. Ob padcu je 
utrpel hude poškodbe, s he-
likopterjem pa je bil prepe-
ljan v ljubljanski klinični 
center, kjer je umrl. 

Na gori Šita sta se zaple-
zala italijanska alpinista, 
eden pa si je tudi poškodo-
val ramo. Reševalci GRS Ra-
teče in posadka s helikop-
terjem v spremstvu dežur-
ne ekipe za reševanje v go-
rah so poškodovanemu nu-
dili prvo pomoč, oba alpinis-
ta pa so nato s helikopterjem 
prepeljali v dolino Tamar.

Nekaj nesreč pa se vendar-
le ni končalo tako tragično. 
Na Triglavski severni ste-
ni si je planinec poškodoval 

gleženj. Gorski reševalci 
GRS Mojstrana so ga na kra-
ju dogodka oskrbeli, dežur-
na ekipa GRS in posadka s 
helikopterjem LPE pa so ga 
prepeljali v jeseniško bolni-
šnico. 

Planinec si je desno koleno 
poškodoval pri sestopu z Ve-
likega vrha. Gorski reševalci 
GRS Tržič so ga oskrbeli in 
prepeljali v tržiški zdravstve-
ni dom.

Na kolesarski poti na 
Krvavcu se je poškodovala 
tuja planinka. Gorski reše-
valci GRS Kranj so jo na kra-
ju nesreče oskrbeli, nato pa 
so jo prepeljali do spodnje 
postaje gondole Krvavec.

Prav tako tuja planinka 
se je poškodovala pri Vod-
nikovem domu. Gorski re-
ševalci GRS Bohinj so jo 
na kraju oskrbeli, dežur-
na ekipa GRS in posadka s 
helikopterjem LPE pa so jo 
prepeljali v jeseniško bol-
nišnico.

Smrt planinca
V petek je na območju Storžiča umrl planinec, 
gorenjski reševalci pa so imeli konec tedna precej 
dela tudi s poškodovanci.

Pri Šport hotelu je popolnoma pogorela brunarica. 
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Kranj – Gorenjski policisti so ta konec tedna obravnavali več 
pijanih voznikov. K sreči so jih iz prometa izločeni še pred mo-
rebitnimi nesrečami. Tako so kranjski policisti obravnavali kar 
osem pijanih voznikov. Najnižja stopnja alkohola je bila 0,35 
mg/l, najvišja pa 0,96 mg/l. Tri voznike so iz prometa izločili 
škofjeloški policisti, njihova stopnja alkohola pa je bila med 
0,30 in 0,38 mg/l. Po en pijan voznik je bil iz prometa izločen 
v Tržiču, Radovljici in na Bledu. Najvišjo stopnjo alkohola so 
vozniku namerili jeseniški policisti, in sicer 1,20 mg/l.

Pijani za volanom



Alenka Brun

V 
poletnih dneh in 
ob visokih tem-
peraturah, kakr-
šne smo dožive-
li minuli teden, 

sta SIJ Acroni in Ljubljan-
ske mlekarne prišla na ide-
jo, da bi delavce v Acroni-
jevih obratih razveselila z 
ledeno ohladitvijo: s slado-
ledom. Tako so predstavniki 
mlekarne v petek dopoldne 
med 1200 zaposlenih razde-
lili znamenito kremno Pla-
nico na palčki, oblito s čoko-
lado Gorenjka, ki jo za Ljub-
ljanske mlekarne pripravlja-
jo nekaj kilometrov nižje, v 
Lescah. V osrčju jeklarne, ki 
je že leta eden najbolj prepo-
znavnih simbolov Jesenic, 
so se tako v petek dopoldne 

sladkali s sladoledom, na 
katerega Slovenci prisegajo 
vse od leta 1974. 

Nekaj trenutkov z delavci, ki 
so bili sladke in hladne osveži-
tve izjemno veseli, smo doži-
veli tudi mi. Jeklarna, vroča 

in hladna valjarna, predela-
va debele pločevine – obrati, 
kjer je vedno toplo, če ne vro-
če. Najhuje je v jeklarni, saj tu 
poletne temperature dosegajo 
petdeset stopinj in več. Fantje 
pravijo, da so najbolj idealne 

temperature za delo pozimi, 
medtem ko smo na poti iz 
enega v drugi obrat naleteli na 
kopico nasmejanih obrazov, 
ki so se sladkali z lučko. Nek-
do je celo razpoloženo pripo-
mnil, da je v vseh letih službe 
to njegov najboljši dan in da bi 
le še bil kakšen podoben. Kdor 
sladoleda ni dobil takoj, si ga je 
lahko privoščil v času kosila.

Za idejo, ki je bila več kot 
očitno dobro sprejeta, Maja 
Kalan Pongrac iz Ljubljan-
skih mlekarn pravi: » Z del-
jenjem sladoleda smo priso-
tni marsikje, a bolj promo-
cijsko. Ta tip dogodka pa je 
malce drugačen: povezal 
je dve slovenski podjetji in 
želeli smo razveseliti zapos-
lene – glede na vročino.«

Pogovarjali smo se tudi z 
varnostnima inženirjema. 
Janko Legat nam je opisal 

HLADILI SO SE S SLADOLEDOM
Največja slovenska mlekarna in prvi jeklar v državi sta konec prejšnjega tedna združila moči proti 
vročini: Ljubljanske mlekarne so zaposlenim v družbi SIJ Acroni v petek dopoldne razdelile lepo število 
sladolednih lučk. Delavci so bili geste izjemno veseli.

Sladoled sta med delavce delila Nejc Nabergoj in  
Neža Blatnik Sojar. / Foto: Tina Dokl

Sladoledne lučke so v jeklarni doživele dober sprejem. Delavci so bili simpatične geste veseli. / Foto: Tina Dokl

stanje v jeklarni, Jure Vindiš 
pa je varnostni inženir, zadol-
žen za obrat hladne predela-
ve in predelave debele ploče-
vine na Javorniku. Legat nam 
je pojasnil, kako je s pravilni-
kom o zagotavljanju varnosti 
na delovnih mestih; pa da se 
z vročino med drugim spopa-
dajo tako, da se delavci med 

odmori lahko zatečejo v ohla-
jene prostore, dodatno skrbi-
jo za vodo, menjave za dolo-
čeno delo, da posamezniki 
niso tako obremenjeni … 

»Tu je vedno toplo, ker 
je narava proizvodnje tak-
šna. Z lanskim letom niti 
ne moremo delati primerja-
ve: dejstvo je, da je letos bis-
tveno bolj vroče. Zaposleni 
imajo v komandnih, pomo-
žnih prostorih klimatske 
naprave, na voljo imajo tudi 
napitke – zagotovili smo 
jim dodatne hladne napit-
ke, poleg plastenk in vode v 

balonih,« razloži Vindiš in 
nadaljuje, »v obratu hladne 
predelave se segreje prostor 
na nekaj čez trideset stopinj, 
v jeklarni so pogoji dela bis-
tveno težji. Tam sprejemajo 
tudi drugačne ukrepe kot tu. 
Pri nas že ime obrata pove, 
da predelujemo že zgotovlje-
no pločevino, ki jo proizve-

de jeklarna: izvajamo dodat-
no valjanje v hladnem stan-
ju, razrez, imamo tudi toplo-
tno obdelavo, vendar tempe-
rature ne dosegajo takih vre-
dnosti kot v jeklarni.«

Jure Vindiš meni, da je 
takšen dogodek lepa gesta, 
in upa, da se bo v prihodnos-
ti zgodila kakšna ponovitev. 
In zaključi: »Rad bi pohva-
lil naše zaposlene, predv-
sem glede strpnosti in kar 
se tiče pogojev dela, tako da 
bom rekel, da kakršnih koli 
težav za zdaj v zvezi z vroči-
no nimamo.«

Maja Kalan Pongrac (Ljubljanske mlekarne), Jure Vindiš in 
Jože Špiljak (SIJ Acroni) / Foto: Tina Dokl

Nekateri so sladoledno lučko dobili naravnost na delovno 
mesto ... / Foto: Tina Dokl

Osvežitev, ki se je prilegla. / Foto: Tina Dokl
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

PESMI MLADIH

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Jože Košnjek

V
odka je eden od 
simbolov Rusije. 
Z njo so tedanji 
prebivalci prvič 
splaknili grla 

v 16. stoletju. Čeprav velja 
vodka za rusko brezbarvno 
žgano pijačo brez izrazitega 
okusa in vonja ter z okrog šti-
ridesetimi odstotki alkoho-
la, skuhano iz žita pa tudi iz 
krompirja, si njen primat še 
zlasti lastijo Poljaki, za svojo 
pa jo imajo tudi v nekaterih 
drugih državah, ki so nasta-
le na ozemlju nekdanje Sov-
jetske zveze. V številnih rus-
kih muzejih vodke jih je več 
kot tisoč vrst. Zato so pov-
sem normalna prerekanja, 
katera je boljša, okusnejša. 
Vsak prisega na svojo. Na to 
vprašanje je po mojem mne-
nju najbolj zvito odgovoril 
upokojeni profesor Andrej, 
ki nas je vodil po ogrom-
nem Kirilovem samostanu 

v Goričiju v bližini Belega 
jezera: Vodki sta samo dve: 
dobra in še boljša. Zase lah-
ko povem, da me nobena ni 
posebej navdušila.

Čisto drugače je bilo z 
borščem in šašliki. Boršč je 
značilna ruska zelenjavna 
juha, obogatena z mesom, 

ki ji poseben okus in barvo 
daje rdeča pesa. Z borščem 
je podobno kot z vodko. Za 
svojega ga želijo imeti tudi 
Poljaki, Litovci, Romuni in 
Ukrajinci. Zame in za veči-
no sveta je ruski. Njihov pre-
govor pravi: »Boršč in zel-
je, doma je veselje.« Rusi iz 

izkušenj tudi povedo, da je 
boršč najučinkovitejše zdra-
vilo za mačka zaradi preveč 
popite vodke. Druga ruska 
jed, ki si jo bom še privoščil, 
če bom le imel priložnost, 
pa so šašliki, značilna rus-
ka nabodala, sestavljena iz 
več vrst mesa. To je jed, brez 
katere ne mine nobeno rus-
ko praznovanje, noben pik-
nik, noben dogodek, na kate-
rem se srečujejo sorodniki in 
prijatelji. Ko šašlikom doda-
jo čebulo, lepinjo in poseb-
no omako, so še posebno 
okusni. Nam so jih postregli 
v naravi, na pikniku v Man-
drogi ob reki Svir pred nje-
nim izlitjem v Ladoško jeze-
ro. Mandroga, kjer je nastalo 
turistično naselje s trgovina-
mi, igrišči in muzeji in kjer 
so si premožnejši Rusi zgra-
dili razkošne počitniške hiše 
in pristanišča za jahte, je bila 
naša zadnja postaja na poti 
v Sankt Peterburg, čez valo-
ve in jezove Volge in njenih 
vodnih hčera.              (Konec)

Na valovih in jezovih Volge (6)

BORŠČ, ŠAŠLIKI IN VODKA
Potovanje po ruskih rekah in jezerih je tudi srečanje z ruskimi jedmi in pijačami. Vodko sem pred tem 
že poznal, boršč in šašlike pa sem jedel prvič.

Domačin iz Mandroge z balalajko, ruskim narodnim 
glasbilom

Moji sopotniki na plovbi po Volgi s prijazno rusko vodičko 
Angelo iz Nižnega Novgoroda.

Šašliki, najbolj znana ruska nabodala

Zvezde

Drživa se za roke
in v temni noči
so vse zvezde najine.

Ena zvezda 
obljublja srečo.
Druga zvezda
ljubezen gorečo.
Tretja pa gori
za večnost tega trenutka.

Drživa se za roke,
bosa se sprehajava
ob modrem morju.

Imam te rada
ti imaš mene.
Sva srečna, 
zaljubljena.
Ob zvezdah in morju
naj ostane vse za vedno.

Anja

Kako lepe so lahko poletne ljubezni in še lepše pesmi 
izpod peresa zaljubljenih. Ko je vse lepo in še lepše, tako 
naj ostane za vedno. Metka.

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

Suzana P. Kovačič

V 
Šubičevi hiši v 
Poljanah nad 
Škofjo Loko 
vsak torek v 
avgustu – z 

izjemo prazničnega 15. 
avgusta – potekajo brezpla-
čne ustvarjalne delavnice za 
otroke. Skozi ustvarjanje jih 
vodi vsestranska ustvarjal-
ka, diplomirana oblikoval-
ka Eva Mazi. Prejšnji torek 
so se naučili, kako se nare-
dijo krede. Eva jim je pripra-
vila mavec, tempere in vodo, 
pokazala postopek, različni 
modelčki pa so omogoči-
li različne oblike kred – od 
zabavnih sladolednih do 
kred rožic ... Šestletna Livi-
ja ima rada vlake in vožnjo 
z njimi, zato se je poigrala 
s tem, ali naj bo tudi njena 
kreda v obliki vlakca. Šestle-
tna Hana in njena enajstle-
tna sestra Zoja sta povedali, 
da zelo radi rišeta, nove kre-
de velikanke pa jima bodo 

omogočile, da bosta svo-
je najljubše motive, morda 
čudovit travnik z rožicami, 
lahko narisali tudi na več-
ji asfaltni površini. Otroci 
so prišli iz Poljan in okoli-
ških krajev, Oskar, Maks in 
Tian, ki sicer živijo v Veliki 
Britaniji, pa so počitnice v 

domovini svoje mame izko-
ristili tudi za ustvarjanje in 
druženje s slovenskimi vrs-
tniki. Danes ob 17. uri bo 
ustvarjalna delavnica pote-
kala na temo Brenčeče-lete-
če, 22. avgusta pa bodo mla-
di udeleženci tiskali raz-
glednice in ob skorajšnjem 

koncu poletja poslali »lep 
pozdrav, saj veš čigav«. 
Avgustovske ustvarjalnice 
so plod sodelovanja Šubi-
čeve hiše, Zavoda O iz Ško-
fje Loke in Občine Goren-
ja vas-Poljane, ki je izrazila 
željo, da se v Šubičevo hišo 
prinese še več življenja.

ZABAVNE KREDE
V Šubičevi hiši bodo danes ustvarjalne delavnice za otroke na temo Brenčeče-leteče, pred tednom dni 
pa so izpod spretnih prstkov nastale velike krede različnih oblik, tudi v obliki sladoleda. 

Naučili so se izdelovati krede in se ob tem še zabavali. 

Tisa in Tjob sta se povsem zatopila v ustvarjanje. 
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Samo Lesjak

V
sak četrtek v 
glasbenem 
duhu zažari 
Maistrov trg, na 
katerem se pred 

Kavko vrstijo poletni koncer-
ti: tokrat sta nastopila pevka 
Neža Trobec in kitarist Luka 
Ropret, ki ju občinstvo že 
dodobra pozna iz številnih 
glasbenih zasedb, z vesel-
jem pa nastopita tudi skupaj 
v duetu s priredbami klasik, 
slovenskimi popevkami pa 
tudi avtorskimi skladbami. 
Vse zbrane sta ponovno nav-
dušila, ta četrtek pa se pred 

Kavko obeta koncert zase-
dbe The Dots. Mlada škof-
jeloška skupina prisega na 
avtorske skladbe ter meša-
nico džeza, indiea, slow ter 
funk rocka, tokrat pa se bodo 
predstavili v akustični zase-
dbi. Do konca meseca bodo 
za sproščeno glasbeno vzdu-
šje na Maistrovem trgu Pika-
ja Quartet, Brata Erič ter Bri-
na Vogelnik Trio.

Klubar vsako soboto na 
svoji terasi ponuja glasbene 
Večere z okusom. Po tokrat-
nem koncertu zasedbe PIA 
v soboto, 12. avgusta, v gos-
te prihaja duo Easy in Bort. 
Prvi je pred dvema letoma 
slavil na Melodijah morja 

in sonca z intimno skladbo 
Nekaj med nama, tudi nje-
gove ostale avtorske skladbe 
pa so pravi balzam za dušo. 
Bort Ross je pred izdajo svo-
jega drugega albuma, s kate-
rim nadgrajuje kombina-
cijo pestrosti aranžmajev, 
močnih besedil in žamet-
nega vokala. Klubar v avgu-
stu obljublja še koncert Dra-
ga Misleja - Mefa s skupino 
ter nastop energičnih Koala 
Voice, ki bodo nastopili kot 
pika na i prireditve Rolka, ki 
bo potekala 26. avgusta.

Na Pungertu je vse nared 
na skorajšnji tradicionalni 

festival Jazz Kamp v drugi 
polovici avgusta, še prej pa 
bodo že ta petek, 11. avgus-
ta, ob 20. uri pripravili džez 
večer, imenovan Pogled na 
Orient, v katerem se bodo 
glasbeniki Samo Hude, 
Janez Sagadin in Karim 
Zajec poklonili standardom 
Avishaija Cohena.

Živahno pa je tudi na tera-
si Bazena, na t. i. Kranjski 
plaži, kjer so doslej med dru-
gimi nastopili Panda, Neis-
ha ter zadnjo soboto zasedba 
Minus 3 Band, pestre glasbe-
ne poletne večere pa obljub-
ljajo tudi v prihodnje.

POLETNA GLASBENA 
OSVEŽITEV
Koncerti na prostem, ki se v teh vročih večerih odvijajo na mnogih lokacijah po Kranju, predstavljajo 
pravo poletno osvežitev. 

Poletna noč na Maistrovem trgu: Neža Trobec in Luka 
Ropret / Foto: Uroš Frelih

Večeri z okusom na terasi Klubara so tokrat postregli s 
poletnim nastopom zasedbe PIA. / Foto: Uroš Frelih

18. DO 27.8

glasba z 
OsebnO nOtO

WWW.JAZZKAMP.COM

PETEK 18. 8. ob 20.30 BLUESBREAKERS (A) / Vrt Café 
galerije Pungert SOBOTA 19.8. ob 20.30 KONCERT 
MENTORJEV GLASBENIH DELAVNIC JAZZ KAMPA KRANJ 
2017 (A, D, F, GB, H, HR,  SLO) / Vrt Café galerije Pungert 
NEDELJA 20.8. ob 20.30 ALENKA GODEC BAND (SLO) 
/ Vrt Café galerije Pungert PONEDELJEK 21. 8. ob 
20.30 GOSTOVANJE POLETNE ŠOLE JAZZA HRVAŠKE 
GLASBENE MLADINE IZ GROŽNJANA (HR) / Vrt Café 
galerije Pungert TOREK 22. 8. ob 20.30 PAPIR (SLO) / 
Vrt Café galerije Pungert SREDA 23. 8. ob 20.30 EMIL 
SPANYI & DAVID GAZAROV DUET KLAVIRJEV (H, D) / 
Letno gledališče Khislstein ČETRTEK 24. 8. ob 20.30 
MANOUCHE (SLO) / Vrt Café galerije Pungert PETEK 25. 
8. ob 20.30 BIG BAND RTV Slovenija in RATKO DIVJAK, 
Koncert ob 70-letnici R. Divjaka (SLO) / Vrt Café galerije 
Pungert SOBOTA 26. 8. ob 10.00 JAZZ KAMP KRANJ FEST, na 
različnih lokacijah v starem  mestnem jedru mesta Kranj  / 
Maistrov trg, Prešernova ulica, Glavni trg, Pungert SOBOTA 26.8. ob 
20.30 ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV JAZZ KAMPA KRANJ 2017 / 
Vrt Café galerije Pungert

G
R

AM
U

S
 D

.O
.O

.,
 C

AN
K

AR
JE

VA
 U

LI
C

A 
14

, K
R

AN
J

Samo Lesjak

K
efaya je bilo neura-
dno geslo arabske 
politične pomladi 
in pomeni dovolj, 
glasba mednarod-

ne, v Veliki Britaniji ustano-
vljene zasedbe Kefaya pa je 
na blejski festival prinesla 
zgodbe o migracijah in upo-
ru proti vsakršnemu totali-
tarizmu, ki omejuje tako 
posameznika kot družbo. 
Sporočilo strpnosti, sožit-
ja in miru pa so na Okarini 
vseh deset dni s svojo glas-
bo delili med poslušalce ne 

le Kefaya, temveč vsi nasto-
pajoči. Festival, ki zadnje 
desetletje vseskozi nasta-
ja pod okriljem domačega 
Zavoda za kulturo, je nam-
reč v idilično okolje Blejske-
ga jezera ponovno pripeljal 
glasbo raznolikih odtenkov 
z vseh celin sveta.

Letošnji program je tako 
ponudil bogato paleto nas-
topajočih: med drugimi so 
nastopili institucija afriš-
ke glasbe zasedba Orches-
tra Baobab, večkratna gram-
myjevka japonska pianistka 
Hiromi, prva dama bosan-
skega sevdaha Amira Med-
junanin in veliki Omar Sosa, 
ki je na Okarini moči zdru-
žil s Seckoujem Keito. Doga-
janje festivala Okarina tako 
na Blejskem gradu, v Fes-
tivalni dvorani in na obalni 
promenadi še naprej pogu-
mno odpira vrata raznolike-
ga, kakovostnega glasbene-
ga izročila, kjer se skozi pre-
plet tradicije in sodobnosti 
glasbenih ritmov vsega sve-
ta rojeva nekaj novega.

OKARINA V RITMIH 
STRPNOSTI IN SOŽITJA
V nedeljo se je na Bledu z izvrstnim koncertom mednarodne zasedbe Kefaya 
končal sedemindvajseti festival Okarina.

Mojstra kitare in mandoline Juan Carmona in Ptit 
Moh sta flamenko oplemenitila z džezom in ritmi 
alžirsko-andaluzijskih glasbenih tradicij. / Foto: arhiv festivala

Alenka Brun

M
anca Špik je 
lani posne-
la dva due-
ta, ki sta zaz-
namovala 

tako njeno vrnitev na glas-
bene odre kot tudi preteklo 
leto zabavne glasbe nasploh. 

Prvega je posnela s Kvatro-
pirci za pesem z istoimen-
skim naslovom Pesem in 
drugega z Isaacom Palmo 
za pesem Oba. Od izida zad-
nje pesmi s Palmo je mini-
lo že kar nekaj mesecev, a 
pri slovenskih poslušalcih 
sta še vedno priljubljeni obe 
pesmi. 

Manca si ob vrnitvi ni obe-
tala tako velikih uspehov. 
»Nastopi so še vedno tisto, 
kar me najbolj osrečuje. To, 

da ljudje kričijo, ko slišijo 
začetek pesmi Oba, je nep-
recenljiv trenutek, za kate-
rega sem hvaležna, da sem 
ga doživela. Da se Pesem 
počasi vpisuje med 'zim-
zelene' slovenske hite, je 
nekaj, kar si nikoli nisem 
mislila, da me bo čakalo 
na moji glasbeni poti. Je pa 
pred mano velik izziv, novo 

sodelovanje in nova pesem. 
Sem popolnoma neobre-
menjena, za seboj imam 
super ekipo in lahko vam 
izdam, da bo šlo za nekoli-
ko hitrejše ritme in za nov 
duet,« je ob začetku poletja 
zaupala Manca, ki pravi, da 
se v prvi vrsti predaja obču-
tkom in glasbi ter predv-
sem uživa v tem, kar dela. 
Z novim duetom naj bi nas 
presenetila v začetku sep-
tembra.

NOV DUET SEPTEMBRA
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Imamo sistem križ iz dva-
najstih kart. Najprej se 
postavi vprašanje in izbere 
se karta, ki je namenjena 
vprašanju. V tem primeru je 
to Ljubica, saj se bo naredil 
splošni pogled brez določe-
nega področja. Karte se pre-
mešajo, naredi se pahljačo 
ali pa se razvrstijo po mizi. 
Spraševalec izbere dvanajst 
kart, nato skupaj z izbrano 
karto vse skupaj premeša. Z 
licem navzdol položi sedem 
kart navpično in ob četrti karti 
levo in desno se potem polo-
ži še vse ostale karte. Če se 
izbrana karta pojavi v vodo-
ravni vrsti, lahko vplivamo na 
zadevo, o kateri se sprašuje, 
če je v navpičnem položaju, 
se vplivati ne da. Karte, ki so 
v navpičnem položaju, bere-
mo kot trenutno stanje, tiste 
v vodoravnem pa povejo, kaj 
prinaša prihodnost. Lahko 
vam je v pomoč tudi, da prve 
tri karte malo nakažejo pre-
teklost, četrta karta je center 
križa in navadno predstavlja 
srž težave. Levo stran nava-
dno povezujemo s čustvi, 

karte na desni pokažejo rezul-
tat in vseh dvanajst kart tvori 
celoto. Imamo karte Težave, 
Tat, Sreča, Dom, Nesreča, 
Žalost, Sodnik, ki so v navpič-
nem položaju. Karte na levi in 
desni so Neiskrenost, Nena-
dna sreča, Mislec, Ljubimec, 
Ljubosumje, Ljubezen. Ose-
ba je v svojem domu nesreč-
na, žalostna. Bori se sama s 
seboj in išče pravo rešitev za 
vse, ki pa se pojavi v pravem 
trenutku. Videti je prekini-
tev trenutne zveze, odhod in 
novo partnerstvo z nekom, 
ki je že v mislih in srcu. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pri pisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro 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

»Devica« 
Pozdravljeni, gospa Tanja, 
po dolgem času se vam spet 
oglašam in imam za vas dve 
vprašanji. Najprej kako bo z 
denarjem, kajti v tem letu se 
nenadejani stroški kar kopiči-
jo; oziroma ali imam možnost 
kakega dodatnega zaslužka. 
Pa še za ljubezen me zanima, 
ali sploh bom še kdaj spoznala 
kakšnega prijetnega gospoda 
vsaj za prijateljevanje, če že ne 
za kaj več. Hvala za odgovor. 
Stroški se kopičijo, vendar se 
s tem kar uspešno spopadate. 
Ste pridni in sposobni, seve-
da vam bo uspelo. Dodaten 
zaslužek je na vidiku. Prosim 
vas, da v obupu ne nasedate 
razno raznim »fintam«, kako 
z nič dela priti do veliko denar-
ja, saj že sami veste, da je to 
napačna formula. Zaslužek, 
ki vam bo olajšal proračun, bo 

povezan z nečim, s čimer ste 
se že ukvarjali. Tu je videti delo 
z ljudmi, nekakšna pomoč. 
Mogoče varstvo otrok, pomoč 
na domu starejšim ali invalid-
nim ljudem? Tudi prijatelj vam 
je namenjen. Nekje vas čaka 
prijeten gospod s podobnimi 
pogledi na svet. Vizualno vam 
takoj ne bo padel v oči, vendar 
se bosta spoznala na kraju, 
kamor sicer pogosto zahajate. 
Na začetku seveda ne boste 
takoj zaupali in se boste spra-
ševali vse mogoče, a na koncu 
pridete do spoznanja, da je 
škoda vsakega lepega dneva, 
ki bi ga zamudili. Želim vam 
vse lepo.

»Sodišče in davčna«
Draga gospa Tanja, že veliko-
krat sem se po nasvet obrnila 
na vas. Vaši odgovori so bili 
pravilni in so mi bili v veliko 

pomoč. Zopet se obračam na 
vas. Sodišče prve stopnje mi je 
odobrilo cca 12 odstotkov od 
mojega zahtevka. Na to sod-
bo sva se z odvetnico pritožili. 
Sodišče druge stopnje mi je 
odobrilo nekaj manj kot prvo-
tno sodišče. Zopet sva se pri-
tožili in sedaj bo mojo zadevo 
obravnavalo Vrhovno sodišče 
v Ljubljani. Zanima me, kak-
šna odločitev se vidi, ali dobim 
več, enako ali manj? Pa še, ali 
se vidi, kdaj  bom dobila odlo-
čitev sodišča? Drugi problem 
je pa je davčna uprava v zvezi 
s podjetjem. Prosim vas, ali 
lahko pogledate, ali mi sledijo 
problemi s strani davčne upra-
ve in kakšni. Pa še to me zani-
ma, kdaj lahko pričakujeva 
odločbi? Želim vam vse naj-
boljše na vseh področjih in da 
bi nas še dolgo razveseljevali z 
odgovori in pozitivno energijo. 

Veseli me, da ste z mojimi 
odgovori zadovoljni. Veli-
ko preveč bremen se vam 
je nabralo, in ko bo enkrat 
vsega tega konec, si morate 
nujno omisliti daljši dopust, 
stran od vseh težav, da zadi-
hate na polna pljuča. Obe 
odločbi oziroma pogodbi 
pričakujte v sredini jesen-
skega časa. Obe bosta za vas 
pozitivni. Pri zadevi glede 
sodišča imate videti znesek, 
ki je bil že določen na prvi 
stopnji. Tokrat se bo končno 
rešilo tako, da bo vam v prid, 
in zadeva se vendarle zaklju-
či. Od davčne uprave je pri-
šlo do določenih napak, ki 
jih seveda ne bodo priznali, 
vendar se na koncu tudi ta 
zadeva reši vam v korist. Ne 
smete se toliko obremenje-
vati, vse bo še dobro. Srečno 
in lep pozdrav.

Alenka Brun

D
ružina Rahne 
prihaja iz Šen-
tvida nad Ljub-
ljano, drugi dve 
z Gorenjskega: 

Logarjevi s Suhe pri Predo-
sljah in Ovsenikovi iz Tene-
tiš. Barbara in Janez Rah-
ne imata 18-letnega Jako, 
16-letna Andreja in Roka 
ter Lucijo in Tinkaro, ki sta 
stari devet let. Podobno tudi 
Logarjeva: Matej jih šteje 18, 
Meta in Nika 16, Eva in Rok 
pa 12. Najmlajši udeleženci 
so bili člani družine Ovse-
nik, otroci zakoncev Toma-
ža in Darje: Nace ima pet let, 

Bine in Jakob štiri, Matevž in 
Cene sta stara eno leto. 

»Rahnetovi so bili pred leti 
v časopisu kot velika druži-
na. Poklicali smo v uredniš-
tvo, ali bi nam zaupali njihov 
naslov, in smo jih obiska-
li. Potem se nismo več vide-
li, pisali smo si za novo leto. 
Ovsenikovi pa so praktično 
domačini, saj je oče Tomaž 
doma iz Predoselj, sedaj pa 
živijo v Tenetišah,« razlaga 
Mojca Logar, ki je bila s sop-
rogom Janezom tudi glavni 
vezni člen srečanja. 

Vseh skupaj jih je bilo 21, 
od tega 15 otrok. Logarjeva 
nadaljuje: »Družini iz Šen-
tvida in Suhe imamo pribli-
žno enako stare otroke, ki so 

se takoj ujeli in jih sploh ni 
bilo na spregled. So že šolar-
ji, samostojni in angažirani 
na tisoč in enem koncu. Smo 
pa zato bolj nestrpno čaka-
li Ovsenikove, kjer so dobili 
pet fantov v petih letih. Naj-
mlajša dva sta ravno dopolni-
la eno leto. Kar nostalgično 
smo pogledovali na majhne 
otroke, saj jih že kar nekaj 
časa sami nimamo več.« 

Skupno jim je bilo začu-
denje ob drugih dvojčkih, 
iskanje in poudarjanje raz-
lik med njimi, da bi posta-
li čim prej samostojne ose-
bnosti, ne vedno v paketu z 
bratom ali sestro; pa pose-
ben privilegij prvega otro-
ka, ker je bil pač prvi in en 

sam. Pogovor je nanesel 
tudi na prevozno sredstvo, 
saj se vsi strinjajo, da je pri 
petih otrocih najbolj prakti-
čen kombi. Pomembni sta 
tudi usklajenost pri delu in 
potrpežljivost. Logarjeva še 
pove: »Materialnih dobrin 
ni v presežku, kar pa je dan-
danes pravzaprav umetnost. 
Najlažje to dosežeš, če si v to 
prisiljen. Starši smo vedno 
bolj ponosni na svojo odlo-
čitev, da smo sprejeli več 
otrok – vsi smo pravzaprav 
dobili podarjenega petega 
otroka. Da je veliko bogastvo 
odraščati v družini z več bra-
ti in sestrami, pa znajo ved-
no bolj ceniti že tudi otroci 
sami.«

DVAKRAT DVOJČKI
Konec letošnjega junija sta Mojca in Janez Logar gostila zanimivo srečanje. Na Suhi pri Predosljah  
so se zbrale tri družine, ki imajo enako zaporedje otrok: najprej enega, potem pa dvakrat dvojčke.

Rahnetovi, Logarjevi in Ovsenikovi so se odločili, da se bodo v prihodnosti še videvali. / Foto: arhiv organizatorja srečanja

V Kranju sta se 26. julija 2017 poročila Jan Košiček in Tade-
ja Dobre, 29. julija 2017 sta se v Vopovljah poročila Simon 
Mohar in Saša Mohar, na Zgornji Beli pa Alen Markelj in 
Neža Resman.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 55 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 21 dečkov, med njimi tudi 
dvojčka, in 12 deklic. Najtežji je bil deček s 4270 grami, 
najlažji pa je tehtal 2280 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
6 deklic in 16 dečkov. Najtežji in najlažji sta bila dečka – 
prvi je tehtal 4200, drugi pa 2390 gramov.

Novorojenčki

                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_08. 08. 2017

1.  nagrada: startnina za eno ekipo (5 udeležencev) na  
Kondorjevem letu 2. septembra

2. nagrada: startnina za dva tekača za tek v naravi 2. septembra 
3. nagrada: 2 vstopnici za koncert skupine Tabu 2. septembra

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 ponedeljek, 21. avgusta 2017, 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.

Š
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_08. 08. 2017

Umrl je britanski filmski in televizijski 
igralec Robert Hardy. Star je bil 91 let. V 
kar sedemdeset let trajajoči karieri je odi-
gral v mnogih uspešnicah, med drugimi 
je bil znan po vlogi Corneliusa Fudgea v 
filmih o Harryju Potterju. Odigral je tudi 
vlogo britanskega premierja  Winstona 

Churchilla, za katero je prejel nagrado BAFTA, in ameri-
škega predsednika Franklina D. Roosevelta. Bil je dvakrat 
poročen in imel tri otroke.

Poslovil se je zvezdnik Harryja Potterja

Zaradi verbalnega in fizičnega napada 
so aretirali igralca Toma Wopata (65), 
zvezdnika kultne serije Carja hazarda  iz 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Igra-
lec naj bi neimenovano žensko zgrabil za 
zadnjico. Ob aretaciji so pri njem odkrili 
tudi manjšo količino kokaina. Igralec je 

dejanje zanikal, raziskava dogodka pa še ni zaključena.

Aretirali Toma Wopata

Ameriški igralec Matt Lanter (34) bo 
postal očka. »Velika novica, v letu 2018 
se nam bo pridružil nov družinski član. 
Občutiva močno Silo,« je zapisal zvez-
dnik filma Vojna zvezd, njegova soproga 
Angela pa pravi, da beseda vznemirjenje 
ne more popolnoma opisati njunih obču-

tkov. Katerega spola bo njun prvorojenec, še nista izdala, 
niti tega, kdaj bo prijokal na svet.

Matt Lanter bo srečni očka

Mlajši brat pevca Nicka Carterja ameriški 
pevec Aaron Carter (29) je spregovoril o 
svoji spolni usmerjenosti. »Ljubim tako 
moške in ženske. To je zelo pomembno 
priznanje zame, saj me že dolgo muči,« 
je zapisal Carter, ki pravi, da se tega ne 
sramuje več, zato se je odločil novico 

zaupati svojim oboževalcem. Carter je bil v mlajših letih v 
zvezi z Lindsey Lohan in Hilary Duff.

Aaron Carter priznal biseksualnost

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V
eselica, neke vrs-
te ribji piknik v 
širšem obsegu 
se je v vseh teh 
letih dobro pri-

jel. Ljudje so ga prepozna-
li in ga z veseljem obiščejo. 
Pred nekaj leti je dobil tudi 
novo ime: na Bohinjski Beli 
so tako začeli z organizaci-
jo Festivala ribjih dobrot. 
Letos je vse skupaj trajalo le 
en dan, zadnja leta smo bili 
namreč vajeni tridnevnega 
programa. 

Kljub visokim tempera-
turam je bila že v zgodnjih 
popoldanskih urah vrsta za 

hrano dolga. »Ljudje ima-
jo še vedno najraje girice in 
kalamare, pa krompirjeva 
solata je tudi izjemno prilju-
bljena,« razloži predsednik 
Kluba blanskih ribičev Gaš-
per Humar. Poleg omenje-
nih ocvrtih giric in kalama-
rov so si obiskovalci lahko 
privoščili še orado in blan-
sko postrv na žaru pa seve-
da tudi čevapčiče in klobase. 
Velikanski lonec krompirje-
ve solate je pridno kopnel.

Kot vsako leto je bil del 
dogajanja tudi srečanje 
muharjev na Savi Bohinjki, 
ki so ga ravno tako organi-
zirali blanski ribiči. Humar 
pove, da je bilo udeležen-
cev okoli sedemdeset, prišli 

so iz vse Evrope, saj je sre-
čanje precej atraktivno. Gla-
vno vlogo igra tu lipan, to je 
»muharski 'gušt'«, kot sme-
je pripomni – in tokrat je 
imel najdaljši ulovljeni kar 
47 centimetrov. Sreča pa se 
je nasmehnila Slovencu. 

In tudi končni zmagoval-
ci so bili slovenskih kore-
nin. Edo Januš (Domžale) 
je osvojil prvo mesto. Nje-
gova šarenka je imela 61,7 
centimetra in si je prisluži-
la naziv največje ribe tokra-
tnega srečanja – pravzaprav 
tekmovanja, ki je potekalo že 
štirinajstič. Drugo mesto je 
osvojil Radomir Milenkovič 
(Novo mesto), tretji pa je bil 
Peter Jenko (Radovljica). 

Med obiskovalci smo sre-
čali tudi nasmejanega Bubo, 
kot ga kliče večina – Muhre-
ma Štrkljevića iz Kulen 
Vakufa pri Bihaću. To je bil 
njegov prvi obisk Slovenije. 
V treh dneh je spoznal tudi 
okolico Bohinjske Bele in 
izjemno užival. Pri njem že 
deset let spijo blanski ribiči, 
kadar obiščejo njegove kon-
ce, ko je kakšna tovrstna ribi-
ška tekma na reki Uni.

Sobotno druženje ob rib-
jih dobrotah se je na Bohinj-
ski Beli zaključilo ob zvokih 
dalmatinske klape. Drugo 
leto, ko bodo blanski ribiči 
praznovali 15-letnico kluba, 
pa spet načrtujejo tridnevno 
festivalsko dogajanje.

FESTIVAL RIBJIH DOBROT 
Klub blanskih ribičev je ponovno vabil na Bohinjsko Belo na ribje dobrote. Tokrat so za  
glasbo v popoldanskih urah skrbeli Dolinski muzikantje, večer pa je bil namenjen ljubiteljem 
dalmatinskih napevov.

Jan Klavžar za žarom in v družbi postrvi.Pavel Kotnik je skrbel za priljubljene ribje dobrote.

Za glavni točilni pult sta skrbela Marjan Šimenc in  
Zdravko Soklič.

Muharem Štrkljević - Bubo

Poleg kalamarov so najbolj priljubljena jed girice. Dolinski muzikantje

Nežo Banovec in Žano Majhenič je združilo poletno 
delo. Sta simpatični hostesi na raznih dogodkih. 
Ljubljančanka Neža je strastna baletka. Končala je 
Srednjo baletno šolo. Letos se pripravlja na avdicije,  
saj si želi študirati v tujini. Žana Majhenič prihaja  
iz Domžal. Študira pravo, zato ima bolj malo  
prostega časa. Rada se ukvarja s športom in se druži  
s prijatelji. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: paradižnikova hladna juha, svinjski zrezki v 
naravni omaki, pečen krompir s kumino, zelena solata, jagode 
v skutni kremi; večerja: narezek s siri, melona, grozdje
Ponedeljek – kosilo: rižota s kosi piščančjega fileja in bučkami, 
solata iz rdeče pese, breskve v belem vinu ali soku, drobno 
pecivo; večerja: pečen krompir, pečena paprika, jogurt
Torek – kosilo: z mletim mešanim mesom in rižem polnjene 
paprike v paradižnikovi omaki, sadna kupa; večerja: dušena 
blitva s slanino in jajci na oko, čebulni kruh, lubenica
Sreda – kosilo: enolončnica iz stročjega fižola in mlete go-
vedine, palačinke s špinačnim nadevom in kislo smetano, 
nektarine; večerja: ajdovi žganci z ocvirki, kislo mleko
Četrtek – kosilo: zeleni miks, pečena piščančja bedra s timija-
nom, kumarična solata s krompirjem, vinogradniške breskve; 
večerja: nadevani jajčevci, jogurt
Petek – kosilo: grahova juha, ribji fileji po tržaško, blitva s 
krompirjem po dalmatinsko, lubenica; večerja: marelični 
cmoki, kompot
Sobota – kosilo: goveji golaž, polenta s parmezanom, pečena 
paprika, buhteljni; večerja: hrenovke na žaru, pečene polovice 
krompirja v oblicah s kumino, soljo in maslom, jogurt

Hladna paradižnikova juha

Na oljčnem olju popražimo polovico nasekljane čebule in tri 
stroke česna. Očistimo dve rumeni ali rdeči papriki in ju nare-
žemo na zelo majhne koščke. Štiri zrele paradižnike olupimo, 
jim odstranimo semena in razrežemo na koščke. Papriko in 
paradižnik damo v lonec, nekoliko popražimo in solimo. Do-
damo lahko tudi koščke kumare. Če želimo gostejšo juho, 
ji dodamo žlico drobtin, če hočemo kremno, pa sestavine 
zmeljemo s paličnim mešalnikom. Nato juho postavimo v hla-
dilnik, da se dobro ohladi. Ponudimo jo z žlico kisle smetane.

Marelični ali češpljevi cmoki iz paljenega testa

Za 4 osebe potrebujemo: 2,5 dl vode, 5 dag masla ali marga-
rine, sol, 18 dag moke, 2 jajci, 50 dag marelic; 5 dag masla, 
sladkor za posipanje.
Paljeno testo: vodo, maslo in sol zavremo. V to stresemo vso 
moko naenkrat in s kuhalnico toliko časa stepamo na štedil-
niku, da je testo gladko in se loči od kuhalnice in kozice. Ko 
se malo ohladi, dodamo jajca, eno za drugim, vmes pa testo 
vedno gladko mešamo.
Nato testo popolnoma ohladimo. Iz testa napravimo na po-
mokani deski klobaso, ki jo razrežemo na enaka kolesca, v 
katera zavijemo izkoščičene marelice in jih ovijemo s testom. 
Če so marelice velike, jih razpolovimo. Cmoke kuhamo v vreli 
slani vodi 3–5 minut, jih odcedimo, zabelimo z maslom in 
potresemo s sladkorjem.

Skutina pita z breskvami
Breskve, skuta in krhko 

testo – kombinacija, ki v teh 
dneh zagotovo ne razočara. 

Za pripravo skutine pite z 
breskvami potrebujemo: ta 
krhko testo: 250 g moke, 1 
jajce, 125 g masla, 90 g mle-
tega sladkorja, 1 limonino 
lupinico, 1 vanilin sladkor, 1 
ščepec soli; za nadev: 0,5 kg 
skute, 1 kislo smetano, 2 jaj-
ci, 2 žlici pšeničnega zdroba, 
3–4 žlice sladkorja, 1 vanilin 
sladkor, semena 1 stroka va-
nilje, sok 1 limone, 4 večje 
breskve.

Priprava testa: V večjo 
skledo presejemo moko in 
ji dodamo na kocke nareza-
no maslo. Na hitro pregne-
temo in dodamo sladkor, 
vanilin sladkor, ščepec soli, 

naribano limonino lupini-
co ter jajce. Vse skupaj dob-
ro pregnetemo in vmesimo 
v testo. Testo postavimo za 
pol ure v hladilnik.

Priprava nadeva: V posodi 
z vilicami razdrobimo skuto 
in ji primešamo kislo sme-
tano. Prilijemo limonin sok 
in potresemo s sladkorjem, 
vaniljevim sladkorjem in se-
meni vanilje. Premešamo in 
dodamo dve jajci ter pšenič-
ni zdrob. Vse skupaj dobro 
zmešamo. Breskve opere-
mo, jim odstranimo košči-
ce ter jih narežemo na tan-
ke krhlje.

Testo za pito vzamemo iz 
hladilnika in ga na pomo-
kani površini razvaljamo v 
približno 1 cm debel krog. 

Pekač za pito namastimo. 
S testom obložimo pekač. 
Prav tako s testom obložimo 
robove pekača. Testo prek-
rijemo s peki papirjem. Pa-
pir na rahlo pritisnemo ob 
testo, tako da se papir pri-
lepi na testo. Na peki papir 
nasujemo fižol, ki bo služil 
za slepo peko. Tako priprav-
ljen pekač postavimo v peči-
co, ogreto na 180 °C, in peče-
mo 20 minut. Pekač vzame-
mo iz pečice in odstranimo 
fižol s peki papirjem. Testo 
večkrat prebodemo z vilica-
mi ter pečemo še 10 minut. 

Na pečeno testo razpore-
dimo pripravljen skutin na-
dev in ga obložimo s krhlji 
breskev. Pito pečemo še 45 
minut v pečici, ogreti na 180 

°C. Pečeno pito vzamemo iz 
pečice, počakamo, da se oh-
ladi, in postrežemo.

Nasvet: Če nam je ostalo 
kaj testa, ga razvaljamo in iz 
njega oblikujemo piškote ter 

spečemo. Če nimamo na vo-
ljo vaniljevega stroka, ga na-
domestimo še z enim vani-
ljevim sladkorjem. V tem 
primeru dodamo 10 g manj 
navadnega sladkorja.

Mojca Logar

Slovenska obala meri dob-
rih štirideset kilometrov, pa 
ima vse, kar imajo dežele z 
mnogo daljšo in večjo obalo. 
V Kopru lahko občudujete 
pristanišče, žerjave in kon-
tejnerje, ki jih pretovarjajo 
dan in noč. Potem priplujejo 
večkrat tedensko velike tu-
ristične potniške ladje, ki so 
plavajoča mesta. In v istem 
zalivčku je Mestno kopali-
šče Koper. Od Kopra naprej 
sta Debeli Rtič in Valdoltra, 
kjer vam lahko nudijo kakšne 
zdravstvene storitve ali re-
habilitacijo. Od Kopra proti 
Izoli se sedaj lahko sprehodite 
po obalni cesti, ki je končno 
zaprta za promet. Kopalcev 
je mnogo, zraven trenirajo ve-
slači, ribiči lovijo ribe, pešci, 
kolesarji in tekači so končno 
dobili, kar jim pripada. Izo-
la se prične z ladjedelnico, 
sledi pasja plaža in potem 
zopet urejena plaža za lju-
di s posebnimi potrebami. 
Pridemo na izolski rt in tu 
so ribiške ladje. In že smo v 
marini, kjer lahko parkirate 
svojo jadrnico. V Simonovem 
zalivu se prične Krajinski 
park Strunjan, kjer imate 
res privilegij. Uživate lahko 
v neokrnjeni naravi f lišnega 
klifa. Tu uspevajo tudi mirta 
in jagodičnica, redki rastlini 
v Sredozemlju. V Strunjan-
skih solinah so že nagrabili 
prve kupe soli. Pridemo v Pa-
cug in Fieso, kjer vas naravna 
jezera lahko celo »potegnejo« 
vase. In že ste na Piranski 
punti, kjer domuje srednje-
veški biser. Pa Bernardin in 
»mondeni« Portorož, ki se 
zaključi z Lucijo. Obala vas 
vodi do Seče, kjer se na koncu 

prično Sečoveljske soline. Še 
več kot polovica Piranskega 
zaliva je sedaj našega. In če 
se povzpnete na pot Parenca-
ne, ki je že na hrvaški strani, 
in gledate dol na soline, solna 
polja, opuščene hiše, pešpoti, 
na morje, ki se tukaj stika z 
Dragonjo in ustvarja poseben 
ekosistem. Ta je umeščen na 
seznam Unescove naravne 
dediščine in človek bi mislil, 
da je to kaj bolj imenitnega 
kot dobrih štirideset kilome-
trov slovenske obale. Prav res, 
vse to lahko najdete tukaj. 
Je pa tudi gneča, peklenska 
vročina in voda, ki je bolj 
podobna topli juhi kot osve-
žujočemu morju. Spim na te-
rasi, če hočem uživati morski 
zrak in nisem tako rekoč ves 
dan v ohlajenem stanovanju. 
Vstajam ob 5. uri in se grem 
kopat, ko še ni nobenih kopal-
cev. Potem greva na kolo. V 
Kopru na mestnem kopališču 
je zjutraj ob 7. uri vsaj tride-
set kopalcev – samih starejših 
ljudi, ki se osvežijo za ves dan 
in se potem skrijejo pred vro-
čino. Pot ob morju od Izole do 
Pirana je še vedno neokrnje-
na. Srečaš nekaj »vrečarjev«. 
Celo več, tudi FKK-območja 
imamo na naši obali. Ima pa 
naše morje nekaj, česar Kari-
bi, denimo, nimajo. Burjo, ki 
na srečo peklensko vročino in 
vročo vodo malo shladi, pre-
meša in naredi vse skupaj bolj 
znosno. V Trstu so si omislili 
burjo celo stisniti v pločevinke 
in jo ponuditi kot spominek. 
Pa ne bi bilo bolj modro vroči-
ne preživeti v hribih kot v tem 
peklu na morju?

Ima vse, kar imajo veliki

Janez Logar

Medgeneracijsko se ne prena-
šajo le travme, težka čutenja. 
Podoben mehanizem velja tudi 
za pozitivna čutenja (veselje, 
radost, zadovoljstvo, skrb za 
drugega, sočutje, zanimanje za 
svet in za druge). Več pišemo 
o selitvi hudih čutenj in vča-
sih pravih grozot iz roda v rod 
in manj o prenosu pozitivnih 
vzdušij, ki jih nosimo ljudje. 
To ne pomeni, da smo zapisani 
trpljenju in da je tako težko ži-
veti pozitivnost. Večkrat smo že 
zapisali in bomo še enkrat: ne-
razrešena težka čutenja imajo 
večjo moč kot pa pozitivna, ki 
se tako ali tako ravno zaradi 
zatajevanja negativnih ne mo-
rejo razviti v vsej svoji lepoti. 
Seveda se pozitivno prenaša 
tudi naprej. Verjetno enako. Vi-
dimo, kako veliko odgovornost 
do lastnega življenja, kot tudi 
do naših potomcev, imamo od-
rasli ljudje. Z zavestnim življe-
njem (to predvsem pomeni, da 
vem, kdo sem, kako reagiram, 
kaj nosim v sebi in kaj trosim 
drugim) lahko zmanjšujemo 
lasten neprijeten vsakdanjik. 
Kadar pa se trudimo za dobro, 
delamo dobro zase in za svoje 
potomce. Zato sem dolžan pri 
sebi zmanjševati lastne straho-
ve, predelati, se soočiti z lastno 
žalostjo, uničiti sram in krivdo, 
ki me bremeni na vsakem ko-
raku. Dolžan sem se spopasti 
s svojo jezo, ki me oddaljuje od 
moje žene, od mojega moža, 
zaradi katere se me otroci boji-
jo. Vzporedno sem dolžan pos-
krbeti za svoje veselje: da vem, 
kakšne so moje potrebe in želje, 
kaj bom zase naredil, da mi bo 
bolje, kaj bom storil za sočlove-

ka, da bo več dobrega na svetu. 
Tako bom največ dal svojim ot-
rokom. Drugače zapisano: de-
lati dobro in zmanjševati slabo 
je poslanstvo vsakega človeka 
na tem svetu. Če drugi tega ne 
delajo, mi nihče ne preprečuje, 
da bi jaz to počel.

Recimo, da je to največja 
vrednota posameznika. Na 
naše otroke se bistveno bolj pre-
našajo vrednote, ki jih starši po-
notranjimo in živimo. Besede 
so manj pomembne. Dejavniki, 
ki pozitivno vplivajo na prenos 
dobrih vrednost s staršev na 
otroke, so nekonf liktno ozračje 
v družini, povezanost v druži-
ni ter ujemanje med staršema 
glede vrednostnega sistema 
ali drže, življenjskega sloga. 
Hkrati je bolj kot vsebina, ki se 
prenaša med starši in otroki, 
pomembno, kako se otrok po-
čuti ob starših: če se med počit-
nicami veliko prepirajo, je večja 
verjetnost, da se bo otrok v odra-
sli dobi izogibal prostemu času 
in bo morda postal deloholik. 
Če bo otrok videl, da se starša 
kljub prepiru pobotata in obja-
meta, ga ne bo strah prepirov in 
postaviti meje drugim … Zave-
dajmo se, da s svojimi dejanji 
lahko medgeneracijsko zmanj-
šamo trpljenje ali povečamo 
veselje. Naše delo se prenese 
naprej in od nas je odvisno, ali 
se nas bodo potomci spominjali 
v dobrem ali slabem. Sicer pa je 
delati dobro največja sreča na 
tem svetu. Nekateri to spozna-
jo prej, drugi kasneje, vsi pa ob 
svojem končnem obračunu.

Medgeneracijski prenos 
vrednot

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Takole je najprej 
pojasnil Dušan Prašnikar, 
strokovni sodelavec Planin-
ske zveze Slovenije (PZS) za 
področje Gospodarske ko-
misije PZS: »PZS ima v svo-
jem registru sprejetih 181 
planinskih koč, od tega 164 
oskrbovanih objektov in 17 
bivakov. Za enotno ureja-
nje teh objektov velja Pravil-
nik o planinskih kočah, bi-
vakih in planinskih učnih 
središčih, ki je bil na novo 
sprejet leta 2016. Sestavni 
del pravilnika je tudi hišni 
red planinskih koč, v kate-
rem je določeno, da psov in 
drugih živali ni dovoljeno 
spuščati v planinske koče.« 

Prašnikar je navedel ne-
kaj razlogov za to: »Planin-
ske koče so specifični na-
mestitveni obrati, ki nudi-
jo osnovno oskrbo in prep-
roste prenočitvene zmoglji-
vosti, ki še posebej v viso-
kogorju temeljijo na večjih 
sobah in skupnih ležiščih, 
in bi bilo skupno prenoče-
vanje ljudi in živali po naši 
oceni neprimerno. Že tako 
ni preprosto usklajevati že-
lja in pričakovanj obiskoval-
cev, kar pa bi bilo v prime-
ru, da bi bil vstop domačih 
živali v koče dovoljen, še to-
liko težje, če ne celo nemo-
goče. Tudi na podlagi dose-
danjih izkušenj lahko zapi-
šemo, da večina obiskoval-
cev ne podpira souporabe 

notranjosti planinskih koč 
skupaj z domačimi živalmi. 
V večini hotelov imajo za lju-
di, ki pridejo s psi, rezervira-
ne posebne sobe, ki se tudi 
temeljiteje čistijo. V planin-
skih kočah je to težje zago-
toviti, saj so kadrovske mož-
nosti omejene, poleg tega pa 
vsaka dodatna potreba po či-

ščenju povečuje zahteve po 
vodi in energiji ter čiščenju 
odpadnih voda, kar je v viso-
kogorskih kočah velik pro-
blem. V kočah je zaradi raci-
onalne izrabe prostora izje-
mno malo skupnih prosto-
rov, ki ne bi bili namenjeni 
tudi prehranjevanju, sploš-
no pravilo pa je, da v prosto-
re, ki so namenjeni prehra-
ni, vstop domačim živalim 
praviloma ni dovoljen.« 

Ne glede na vse naštete 
omejitve pa so po besedah 
Prašnikarja v večini koč 

obiskovalci z vzgojenimi 
psi zaželeni gostje in se ose-
bje v okviru možnosti pot-
rudi tudi za dobro počutje 
psov. Večina koč ima v zu-
nanjem delu urejene mize 
in klopi za koriščenje go-
stinskih uslug, kjer so obi-
skovalci lahko skupaj s svo-
jim psom. »Priporočamo 

pa, da se za obisk planin-
ske koče s psom obiskoval-
ci vnaprej pozanimajo pri 
oskrbniku koče, ki bo podal 
najboljši odgovor in po zmo-
žnostih našel primerno re-
šitev. Kot primer lahko na-
vedemo Erjavčevo kočo na 
Vršiču, ki ima za prenoče-
vanje psov urejen poseben 
prostor, ki je zunaj prosto-
rov za obiskovalce. V tej koči 
potekajo tudi tečaji za lavin-
ske pse, urejenih imajo več 
pasjih hišic,« je sklenil so-
govornik. 

Psom prijazne planinske koče?
Nekaterim planincem na njihovih poteh družbo delajo tudi psi. Pri Planinski zvezi Slovenije smo  
se pozanimali, kakšen hišni red velja v planinskih kočah, če jih obiščemo s štirinožnim prijateljem  
tudi v primeru nočitve. 

Za obisk določene planinske koče s psom se vnaprej 
pozanimajte pri oskrbniku, ki bo podal najboljši odgovor in 
po zmožnostih našel primerno rešitev. 

Erjavčeva koča na Vršiču ima za prenočevanje psov 
urejen poseben prostor, ki je zunaj prostorov za 
obiskovalce. V tej koči potekajo tudi tečaji za lavinske 
pse, urejenih imajo več pasjih hišic.

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – »Na 
planini so včasih večino-
ma moški pasli živino in ob 
prostem času so izdelova-
li trniče. Zvečer, ko je pas-
tir oskrbel živino, je šel pa 
k dekletu v dolino. S seboj 
je imel vedno dva trniča, saj 
tako simbolizirata ženske 
prsi. Zjutraj pa je moral biti 
že ob štirih ali petih nazaj, 
da je spustil krave na pašo. 
Tako da je bila to kar napor-
na noč,« pripoveduje pastir 
Peter Erjavšek, medtem ko 
radovednim obiskovalcem 

pred Preskarjevo muzejsko 
bajto na Veliki planini kaže, 
kako se oblikuje trnič. 

Velikoplaninski sir trnič 
je okrašen z odtisi pisav, 
kot imenujejo lesene dešči-
ce, v katere so izrezljani naj-
različnejši vzorci, ki dajejo 
trniču njegovo unikatno po-
dobo. »Človeška domišljija 
je neskončna, vsak pastir je 
izrezljal vzorce, ki si jih je za-
želel, seveda pa je veliko srč-
kov,« pravi Erjavšek.

Zanimiva tradicija veli-
koplaninskih trničev, ki bi 
pred leti skorajda zamrla, je 
v zadnjih letih doživela pravi 

preporod, za katerega so naj-
bolj zaslužene ženske. Rez-
ka Mali, ki je bila še pred leti 
ena redkih, ki je znala nare-
diti trnič, je svoje znanje pre-
nesla tudi na mlajše, med 
drugimi tudi na Heleno in 
Sonjo Kropivšek ter Tatjano 
Koželj, ki so postale prave 
mojstrice te obrti.  Dobra dva 
litra mleka sta potrebna, da 
na koncu naredimo za pest 
veliko kepico trniča. »Pona-
vadi skisam od šestdeset do 
sedemdeset litrov mleka, iz 
česar dobim kakšnih tride-
set trničev. Odvisno od tega, 
kaj krave jedo in koliko be-
ljakovin ima mleko,« pripo-
veduje Tatjana Koželj, ki se z 
oblikovanjem trniča ukvarja 
že štiri leta in ima v ta namen 
registrirano tudi dopolnilno 
dejavnost. »Začela sem za-
radi pripadnosti Veliki pla-
nini, tu namreč tudi mi pa-
semo živino. Trnič je res ne-
kaj posebnega, izvirno veli-
koplaninskega,« dodaja.

Kot izvirno so zgodbo trni-
ča prepoznali tudi na kam-
niškem zavodu za turizem, 
šport in kulturo, kjer ga že 
nekaj let propagirajo skozi 
različne turistične produkte 
in je glavni element projek-
ta Okusi Kamnika. »Zgod-
bo trniča se da v Kamniku 

celostno doživeti, bodisi 
skozi takšne dogodke, ka-
kršen je današnji, bodisi na 
tržnici Okusi Kamnika, ki 
jo pripravljamo vsako zad-
njo soboto v mesecu, gostje 

pa lahko jedi s trničem po-
skusijo tudi pri lokalnih go-
stinskih ponudnikih,« pravi 
Samo Surina z zavoda. Trnič 
je tako postal uspešna in 
unikatna turistična zgodba 

in vse bolj postaja kamniški 
turistični simbol. Mnogi tu-
risti, ki obiščejo kakšno od 
kamniških turističnih zna-
menitosti, se domov vračajo 
s trničem.

Izročilo pastirjev živi 
še danes
V nedeljo so na Veliki planini obujali tradicijo izdelovanja trniča, 
velikoplaninskega sira, ki je v zadnjih letih doživel preporod in postaja  
pravi kamniški simbol.

Peter Erjavšek v velikoplaninski pastirski opravi

Posušen in svež trnič z značilnimi vzorci

V nedeljo so se v izdelavi trniča lahko preizkusili tudi obiskovalci.
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NALOGA

5 4 6 8 1
7 2 4
3 1 6

3 8 1 7
3 9

4 5 6 9
8 1 2

5 4 8
7 5 8 2

sudoku_LAZJI_17_63

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_63
NALOGA

8 6 9
1

1 7 6 5 8
1 8 4 3

5 6
4 2 1 6
9 6 1 2 5

4
8 3

sudoku_TEŽJI_17_63

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.
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4
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REŠITEV

862714395
549382167
317659428
196278543
738546912
425193876
973861254
254937681
681425739

sudoku_LAZJI_17_63
NALOGA

54681
724
316

3817
39

4569
812

548
7582

sudoku_LAZJI_17_63

REŠITEV

592468173
671293458
834751269
923645817
718329645
456817932
389176524
265934781
147582396

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 9. 8.
19.20 DUNKIRK
16.00, 19.40, 21.20 JAZ, BARABA 3
15.40, 16.20, 17.20, 18.00 
JAZ, BARABA 3, sinhro.
19.00 KAKRŠNA MATI, TAKŠNA HČI
21.15 NA MLEČNI POTI
17.40 POROČNE PRIČE 2
20.45 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 9. 8.
15.50, 20.40 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV
18.00, 21.20 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV, 3D

17.50, 20.20 DUNKIRK 
19.30 JAZ, BARABA 3
16.30, 18.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.30, 17.30 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
15.40, 20.00 POROČNE PRIČE 2
16.00 NEKOČ V MESTU VENICE
21.00 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV
18.30 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 11. 8.
21.00 MARGUERITE (letni kino)

Sobota, 12. 8., in nedelja, 13. 8.
18.00 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
20.00 DUNKIRK

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
8. 8. 

15/30 °C

Nedelja 
13. 8.

13/27 °C

Sreda 
9. 8. 

Četrtek
10. 8. 

Petek
11. 8. 

Sobota
12. 8.

16/32 °C 17/31 °C 11/24 °C 11/25 °C

Ponedeljek 
14. 8.

Torek
15. 8.

Sreda
16. 8.

Četrtek
17. 8.

13/28 °C 13/29 °C 14/29 °C 14/28 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

8. 8. tor. Miran 5.53 20.22

9. 8. sre. Janez 5.54 20.20

10. 8. čet. Lovrenc 5.55 20.19

11. 8. pet. Suzana 5.56 20.17

12. 8. sob. Klara 5.58 20.15

13. 8. ned. Lilijana 5.59 20.14

14. 8. pon. Demetrij 6.00 20.12

Manca Perdan

Stari Vrh – Veliko volje, sode-
lovanja in trdega dela je bilo 
vloženo v en sam mesec in 
tako je na Starem vrhu, tik 
pod zgornjo postajo šestse-
dežnice, zrasel velik adrena-
linski park, namenjen dru-
žinam. »Adrenalinski park 
je uglajena stalnica, zato 
smo se odločili, da ga poime-
nujemo Družinski park,« je 
povedal Gregor Štefe, eden 
od ustanoviteljev parka, in 
dodal, da z njim tudi v po-
letnem času želijo na Sta-
ri vrh privabiti obiskovalce, 
zlasti družine z otroki. Park 
je sestavljen iz treh prog raz-
ličnih težavnostnih stopenj 
ter iz plezalne stene, za po-
pestritev dogajanja pa se 
lahko udeležimo tematske-
ga pohoda. Slednji vodi sko-
zi gozd, kjer na poti srečamo 
iz lesa izrezljane gozdne ži-
vali. Ob parku je možno do-
biti tudi sladoled in kakšno 
pijačo, za hrano pa je poskr-
bljeno v Gostišču Stari vrh.

Družinski park je nastal 
v sklopu prizadevanja go-
stincev in živečih na Starem 
vrhu, da oživijo smučarski 
center tudi v poletnem času. 
Odprtje parka je bilo 24. ju-
nija letos in v tem času je bil 
obisk boljši, kot so pričako-
vali, je povedal Gregor Šte-
fe. »Vidi se, da je ta konec 

potreboval nekaj za popestri-
tev dogajanja, in ne le poho-
dništva in kolesarjenja,« je 
še dodal. Njegova žena Saša 
pa je o Družinskem parku, 
katerega gradnjo je le opazo-
vala, povedala: »Super je, ker 
je v gozdu v senčki in je pri-
jetno navkljub vročini. Park 
je primeren tudi za prazno-
vanje rojstnega dne. Takrat 
animatorji pripravijo pro-
gram. Zanimivo je iskanje 
živalic po gozdu, zraven par-
ka pa je prostor za piknik.« 
Potem je pohvalila dvoletno 
hčerko Tajdo, da brez proble-
mov premaga pot, namenje-
no otrokom od drugega do 
šestega leta starosti. Šestle-
tni sin Krištof pa z lahkoto 

premaga vse tri poti v Dru-
žinskem parku in po plezal-
ni steni spleza vse do vrha. 

Posebnost Družinske-
ga parka Stari vrh, ki jo je 
pomembno posebej ome-
niti, pa je »saferoller«. To 
je moderen sistem varova-
nja, ki nas spremlja čez celo-
ten park. Gre za sistem brez 
vmesnega pripenjanja. Pod 
budnim očesom inštruk-
torja se vpnemo na začetku, 
izpnemo pa se lahko šele po-
polnoma na koncu adrena-
linske proge. Samovarova-
na je tudi dvostezna plezalna 
stena, kar pomeni, da varo-
vanje ni odvisno od drugega 
človeka, primerna pa je za vse 
starostne skupine. »Varnost 

je zagotovljena, pri varova-
nju se trudimo izločiti človeš-
ki faktor,« pove Gregor Štefe.

Postavljen imajo tudi 
500-metrski zipline, ki bo 
imel zelo zanimiv sestop – 
iz ploščadi na višini osmih 
metrov se bo do tal mož-
no spustiti po toboganu. Za 
obratovanje ziplina sicer ča-
kajo še določena dovoljenja, 
upajo, da jih bodo dobili do 
konca meseca julija. Raču-
najo tudi, da bo zipline delo-
val tudi pozimi, medtem ko 
bo Družinski park takrat za-
prt. Več o Družinskem par-
ku Stari vrh pa je možno iz-
vedeti na njihovi Facebook 
strani, v izdelavi pa imajo 
tudi spletno stran.

Adrenalinski park za družine
Od sedaj naprej Stari vrh ne bo poznan le po smučarskem centru, temveč tudi po družinskem parku in 
kar 500-metrskem ziplinu.

Dvoletna Tajda z lahkoto premaguje ovire.

(Z leve) lastnik zemljišča in inštruktor Tomaž Ažbe ter Krištof in Gregor Štefe

Žiri – PGD Dobračeva ob praznovanju 115-letnice PGD Dobra-
čeva vabi na slavnostno prireditev, ki bo v soboto, 19. avgusta, 
na igrišču za gasilskim domom na Dobračevi pri Žireh. Pro-
gram se bo začel ob 18. uri s slovesnostjo ob prevzemu novega 
gasilskega vozila HTRV, ob 20. uri pa bo gasilska veselica z 
ansamblom Veseli svatje. 

Obletnica gasilstva na Dobračevi

Maja Bertoncelj

Jesenice – V Krajevni skup-
nosti Podmežakla v počasti-
tev praznika krajevne skup-
nosti prirejajo tradicional-
no srečanje krajanov na Za-
kopu na Mežakli. Poteka-
lo bo v soboto, 12. avgusta, z 
začetkom ob 10.30. Organi-
ziran bo avtobusni prevoz. 
Avtobusi bodo odpeljali ob 

9. uri izpred Hermanovega 
mostu, ustavljali pa bodo na 
vseh postajališčih Podme-
žakle. Pohodniki se bodo na 
pot podali ob 8. uri. Zbira-
lišče je ob podvozu pod avto-
cesto na Cesti heroja Verdni-
ka. Vsi udeleženci poho-
da morajo imeti primerno 
obutev. Vabita KS Podme-
žakla in KO ZB NOB Pod-
mežakla.

Praznik Krajevne 
skupnosti Podmežakla
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Direktor m/ž (Bohinjska Bistrica)
Opis delovnega mesta: celotna odgovornost in vodenje proizvodnje opažnih 
plošč, priprava budžeta in odgovornost za uspešnost, operativno vodenje proda-
je opažnih plošč, vodenje in nadzorovanje proizvodnje s ciljem polnih kapacitet 
in maksimalnega izkoristka pri optimiranih stroških in visoki kvaliteti produktov ... 
HASSLACHER Holding GmbH, Feistritz 1, 9751 Sachsenburg. Prijave zbiramo do 6. 
9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Livar m/ž (Škofja Loka, Ljubljana)
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo (poklicna ali srednja šola tehnič-
ne smeri), zaželeno znanje o delovanju strojev, pripravljenost za delo v izmenah ... 
LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 9. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Mehanik motornih vozil m/ž (Jesenice)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: opravljanje osnovne nege in vzdrževa-
nje motornega vozila, čiščenje, vzdrževanje in popravila motornega vozila, odkri-
vanje napak in diagnosticiranje nepravilnosti, preizkušanje avtomobilskih delov in 
sistemov, razstavljanje, čiščenje in ponovno sestavljanje delov ... SIJ Acroni d. o. o., 
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 13. 8. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Tehnik mehatronike, elektrotehnik in strojni vzdrževalec m/ž (Kranj)
K sodelovanju vabimo perspektivne, ambiciozne, samostojne, fleksibilne in samo-
inciativne sodelavce, ki so se pripravljeni izobraževati in srečevati z novimi izzivi 
na delovnem mestu: tehnik mehatronike, elektrotehnik in strojni vzdrževalec. Go-
odyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 9. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir za razvoj SW-vgrajenih sistemov m/ž (Kamnik)
Verjamemo, da: imate zaključeno VII. stopnjo izobrazbe elektrotehnične ali druge 
ustrezne smeri, dobro poznate programske jezike C++, C++11, QT in orodja Matlab, 

Octave, Python, izkazujete znanje osnovnih komunikacijskih modulov UART, SPI, 
CAN, I2C, aktivno poznate angleški jezik ... GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 
1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 20. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kadrovik m/ž (Naklo)
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: samostojno vodenje postopkov iz 
delovnih razmerij na podlagi veljavne delovne, pokojninske in invalidske zakonodaje 
(zaposlovanje, razporejanje, prenehanje delovnega razmerja), priprava dokumentaci-
je, poročil, zbiranje podatkov, vodenje in ažuriranje kadrovskih evidenc, spremljanje 
novosti s področja dela in aktualne zakonodaje. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okrog-
lo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik SAP-sistema za področje logistike m/ž (Komenda)
Iščemo skrbnika SAP-sistema za področje logistike z najmanj V. stopnjo izobrazbe, 
izkušnjami z vodenjem projektov, zaželeno s področja logistike, in pripravljenostjo 
na delo v mednarodnem okolju. Lidl Slovenija, d. o. o. k. d., Pod lipami 1, 1218 Ko-
menda. Prijave zbiramo do 24. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja wellnessa in kopališč m/ž (Bled)
Naloge in odgovornosti: skrb za organiziranje in vodenje dela wellnessa in kopali-
šč na destinaciji, skrb za varnost kopalcev, nadzor nad vzdrževanjem bazenske teh-
nike, vodenje razporedov dela, opravljenih delovnih ur … Pričakujemo: najmanj 
VII. stopnjo hotelske, turistične, organizacijske ali druge ustrezne smeri ... Sava tu-
rizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 8. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. d. , TRATA 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 29. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec m/ž (Kranj)
Pridružite se nam, če: imate poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo smeri elektro-
tehnik energetik ali mehatronik, poznate področje vzdrževanja strojev in naprav na 
elektrotehničnem in strojnem področju, vključno z relejno tehniko in znanjem bra-
nja elektro načrtov. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbira-
mo do 15. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju Software m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: najmanj višješolsko izobrazbo naravoslov-
ne smeri (raven VI/1), najmanj 1 leto izkušenj pri programiranju uporabniških aplikacij 
in objektno usmerjenega razvoja (C#, XML), poznavanje Microsoft razvojnega okolja 
(VisualStudio), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), samoiniciativnost 
in sistematičnost. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 
8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za 
sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrep-
čali s samopostrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo 
prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z 
aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem 
okolju neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali 
čudovito naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z 
neretvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od 
prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v 
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), 
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na 
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlič-
no kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo 
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelješac 
z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

Aleš Senožetnik

Mengeš – Pod Gobavico, pri-
ljubljeno izletniško točko 
Mengšanov, se skriva gostin-
ski lokal z vrtom, ki ga v po-
letni vročini prijetno hladi-
jo krošnje gobaviškega goz-
da. Prijeten ambient pa ni 
edino, kar vabi gosta. V času, 
ko se vse več gostov pritožu-
je nad malomarno postrež-
bo, le streljaj od glavne žile 
vsakodnevnega mengeške-
ga prometnega kaosa, pijačo 

postreže eden izmed najbolj-
ši barmanov v Sloveniji.

Barman Tomaž Fartek je 
namreč lastnik gostinske-
ga lokala, ki ga prav zara-
di koktajlov, po katerih slo-
vi, obišče vse več gostov iz 
vse Slovenije pa tudi iz tu-
jine. Fartek je od leta 2008 
član Društva barmanov Slo-
venije, v tem času pa je po-
žel že lepe uspehe. Kot edi-
ni Slovenec se je junija letos 
že udeležil svetovnega pr-
venstva v mešanju brezalko-
holnih koktajlov v Pragi, ok-
tobra pa ga čaka še svetov-
no prvenstvo v Kopenhagnu 
na Danskem, kjer bo ponov-
no edini zastopal slovenske 
barve. Tokrat bo pripravil al-
koholni napitek, ki ga je poi-
menoval My way (Moja pot). 
»Ravno v teh dneh zaključu-
jemo pripravo koktajla Moja 

pot. Izpopolnjujemo tudi še 
nekatere podrobnosti moje-
ga nastopa in prezentacije,« 
razlaga Tomaž, ki koktaj-
le doživlja kot pisanje knji-
ge. »Vsak v življenju piše 
svojo in na podoben način 
tudi jaz pišem svoj koktajl. 
Zato sem ga tudi poimeno-
val My way. V življenju doži-
vljamo vzpone in padce, zato 
je tudi v koktajlu nekaj male-
ga grenčine. A prevladujejo 
sladki okusi! Tako kot v mo-
jem življenju!« 

Kakšna ima pričakova-
nja? »Odločajo malenkosti, 
saj šteje res vsaka podrob-
nost, pa tudi konkurenca 
je velika. Na svetovnem pr-
venstvu je namreč zbran le 
en najboljši barman iz vsa-
ke posamezne države. Po-
membno se mi zdi, da prip-
ravim pijačo s pravo zgod-
bo in jo predstavim tako, kot 
najbolje znam, glede ostale-
ga pa se pustim preseneti-
ti,« postreže z diplomat-
skim odgovorom.

S tekmovanj prihaja z no-
vimi izkušnjami in znanjem 
o mešanju pijač, ki jih s pri-
dom uporablja tudi v vsako-
dnevnem delu z gosti. »Vsak 
lahko po receptu zmeša pija-
čo, a pomembno je, da to na-
rediš pravilno in da za svo-
jim delom stojiš. Dober kok-
tajl je umetniški izdelek. 
Zato pa je treba imeti zna-
nje in izkušnje. Prav zaradi 
tega barmane v tujini nosijo 
po rokah, pri nas pa se vča-
sih zdi, kot da to lahko poč-
ne vsak,« zaključuje Tomaž 
Fartek.

Ne le barman, pač pa 
tudi natakar ne more biti 
vsak. Gostje vse bolj ceni-
jo prijazno in profesional-
no postrežbo. »Zaradi tega 
se bodo gostje vračali v tvoj 
lokal. To pa lahko ponudi le 
nekdo, ki ve, kaj dela in ki 
za to živi,« zaključuje sogo-
vornik.

Zgodbe, zapisane 
v koktajlih
Barman Tomaž Fartek se bo jeseni udeležil  
še drugega letošnjega svetovnega prvenstva  
v mešanju pijač.

Tomaž Fartek se pripravlja na svetovno prvenstvo  
v mešanju pijač.

» V življenju doživljamo 
vzpone in padce, zato 
je tudi v koktajlu nekaj 
malega grenčine. A 
prevladujejo sladki 
okusi! Tako kot v mojem 
življenju!« o koktajlu My 
way, s katerim bo nastopil 
na svetovnem prvenstvu 
na Danskem, pravi 
barman Tomaž Fartek, 
eden izmed najboljših 
slovenskih barmanov.

Janez Kuhar

Šmartno – V Domu Taber v 
Šmartnem pri Cerkljah je 
bila pred nedavnim na ogled 
fotografska razstava tamkaj-
šnjega stanovalca Iva Puca. 
Na ogled je bilo šestintri-
deset fotografij z motivi od 
Prekmurja do Krasa in od 
Gorenjske do Posavja in Pri-
morja.

Ivo se je v mladosti v pros-
tem času veliko ukvarjal s fo-
tografiranjem, prve slike je 
naredil že leta 1955. Pri izbi-
ri motivov mu večkrat poma-
ga tudi žena Lidija. Poročen 

je 63 let, z ženo sta prišla v 
Dom Taber kot stanovalca 
konec lanskega leta. Prvič je 
s svojimi fotografijami sode-
loval na razstavi v organiza-
ciji zveze društev upokojen-
cev ljubljanskega območja 
in za razstavljeno fotografi-
jo prejel srebrno priznanje. 
Piše tudi pesmi. Bil je član 
Kluba pesnikov in pisateljev 
pri Društvu upokojencev 
Slovenije, na enem od nate-
čajev je strokovna komisija 
njegove pesmi uvrstila med 
šestnajst najboljših. Prepri-
čan je, da v življenju še ni na-
pisal zadnje pesmi.

Fotografira in piše pesmi
Ivo Puc je razstavljal svoje fotografije v domu Taber v Šmartnem.

Ivo Puc ob svojih fotografijah v Domu Taber
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

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

Lokalno pridelana hrana 
je temelj zdravega pre-
hranjevanja, predvsem 
so živila pridelana 
naravi prijazno, bolj 
polnega okusa in tudi 
nasitna. Kako pestre 
in zanimive obroke 
lahko pripravimo z 
zelenjavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih  
zajtrkov, 25 
osvežilnih solat, 
30 različnih juh, 
15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25 sladic.

Cena knjige je

                         + poštnina

EUR

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Mirjam Grilc

12    5 0

www.gorenjskiglas.si

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.

 

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

ŽREB JE ODLOČIL

NAGRAJENKE NAGRADNE KRIŽANKE »GOSTILNICA IN PICE-
RIJA JERCA«, KI JE BILA OBJAVLJENA V GORENJSKEM GLASU  
21. JULIJA 2017: 1 X MALICO PREJME  CILKA PETERNEL, MED-
VODE,  1 X PICO  PREJME NEJA ŠTOJS IZ ŠKOFJE LOKE, 1X NE-
DELJSKO KOSILO PREJME MARTINA KRISTAN IZ MEDVOD. 
NAGRAJENKE BODO OBVEŠČENE PO POŠTI. ČESTITAMO!

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu smo se poslovili od naše drage mame in  
stare mame

Marije Bregar
iz Stražišča, Bavdkova ulica 13

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste 
jo pospremili na zadnji poti, nam v težkih trenutkih stali ob strani 
in nam izrekli sožalje. Iskrena hvala Društvu upokojencev Bitnje 
Stražišče. Posebna zahvala skupini Rožce in društvu Z roko v roki 
– Bodeče neže za ganljive besede v slovo. Zahvala pogrebnemu za-
vodu Navček, pogrebni službi Komunale Kranj, kvartetu Ultima za 
lepe pesmi in g. župniku Bojanu Likarju za lep pogrebni obred.
Draga mama, v naših srcih boš vedno z nami.

Žalujoči vsi njeni
Stražišče, 1. avgusta 2017

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

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
GARAŽE
KUPIM

GARAŽO, Vodovodni stolp, tel.: 
040/504-544 17002534

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Corsa 1.4 16 V, srebrna, let. 
2008, 228.000 km, enyoj opre-
ma, pravkar servis, 3.490 EUR, tel.: 
040/567-544 
 17002516

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17002223

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 17002517

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 
 17002544

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MUCKE, stare 2 meseca, tel.: 
041/585-320 17002538

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 17002485

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo, Kmetija Matijovc 
Jeglič, Podbrezje 192, tel.: 041/538-
583  
 17002535

SILAŽNO koruzo, Ljubljana - okolica, 
tel.: 041/623-449 
 17002541

VSAK dan sveže rezano cvetje gladjol. 
Smolej, Luže 22 a, tel.: 041/789-608  
 17002416

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA limuzin, starega 14 dni, tel.: 
040/887-335 17002542

BIKCA in teličko, simentalca, stara 10 
dni, tel.: 041/608-686  
 17002545

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
041/506-183 
 17002537

DVA bikca, simentalca in ČB, stara 14 
dni, tel.: 041/396-384  
 17002539

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, pripeljemo na dom, 
Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, 
Šenčur, tel.: 041/710-113  
 17002514

KUNCE, samce za razplod, sami-
ce za nadaljno rejo ali za zakol, tel.: 
031/309-747 
 17002536

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 031/250-114 
 17002543

PODARIM

KOKOŠI nesnice, tel.: 041/337-678  
 17002540

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NIKAMED d.o.o., Kidričeva c. 31, 
Kranj zaposlimo terenskega komercia-
lista. Nudimo redno zaposlitev in dobre 
pogoje dela. Kontakt: Aleš Rogelj, tel.: 
041/604-413  
 17002409

MANPOWER d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. iščemo proizvodne delavce m/ž za 
delo v Kranju. Zaželena pripravljenost 
tudi za nočno in turnusno delo. Info in 
prijave na 01/56-00- 690 ali zaposli-
tev@manpower.si 17002433

STORITVE
NUDIM

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 
 17002328

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 17002482

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17002483

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  
 17002486

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 17002515

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 17002488

ZAPOSLIMO dva voznika C kategorije, 
za vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380 17002494

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 17002487

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
Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem centru 
Kranj bo v četrtek, 10. avgusta, ob 17. uri potekalo srečanje Živ-
ljenje z osebo z demenco, ob 18. uri bo maketarska delavnica, v 
petek, 11. avgusta, pa bo ob 18. uri družabni večer ob igri taroka. 
V četrtek, 10. avgusta, bo ob 9. uri v sejni sobi Občini Cerklje 
potekala umovadba za starejše, v petek, 11. avgusta, pa bo v 
Domu Taber ob 10.15 potekala ustvarjalna medgeneracijska de-
lavnica. V sredo, 9. avgusta, bo v prostorih TIC Preddvor ob 9. 
uri potekala umovadba za starejše. Danes, v torek, 8. avgusta, 
bo na igrišču OŠ Šenčur ob 19.30 potekala telovadba za vse 
generacije. Za prijave na dogodke pokličite po tel. 041 724 134 
ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Počitniško dogajanje v knjižnici
Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bodo danes, v torek, 8. avgu-
sta, ob 17. uri potekalo druženje ob družabnih igrah, jutri, v 
sredo, 9. avgusta, bosta od 10. ure naprej potekala turnirja v 
igrah človek, ne jezi se in less, v četrtek, 10. avgusta, bo ob 17. 
uri potekala ustvarjalna delavnica Čarobni prsti, v petek, 11. 
avgusta, pa bo 10. uri začetek delavnica za otroke Igramo se 
z lesenimi igračami.

OBVESTILA
Zgodbe za boljši svet
Škofja Loka – Danes, v torek, 8. avgusta, bo ob 18. uri na vrtu 
Sokolskega doma potekala bralnica z naslovom Zgodbe za 
boljši svet. Bralnico bo vodila Tina Vatić.

Bralne urice
Preddvor – V soboto, 12. avgusta, bo ob 10. uri v Krajevni 
knjižnici Preddvor potekala bralna urica za otroke. Otroci 
bodo poslušali pravljico Zlato kraljestvo.

Rezultati 63. kroga – 6. avgusta 2017
1, 2, 7, 11, 30, 37, 39 in 15

Loto PLUS: 7, 8, 10, 15, 17, 19, 38 in 35
Lotko: 4 4 1 7 5 2

Sklad 64. kroga za Sedmico: 1.405.000 EUR
Sklad 64. kroga za PLUS: 1.485.000 EUR
Sklad 64. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Škofja Loka – Med 10. in 14. avgustom bo v Škofji Loki na 
terasi otroškega in mladinskega oddelka Knjižnice Ivana Tav-
čarja Škofja Loka (terasa Name) tudi letos potekal Kino nad 
mestom. Dogodek organizirata Kino Sora ter Knjižnica Ivana 
Tavčarja. Vsak dan bo ob 21. uri prikazana filmska uspešnica. 
V četrtek, 10. avgusta, je na sporedu igrano-dokumentarni 
film Houston, imamo problem!, v petek sledi pustolovski film 
z naslovom Pojdi z mano, v soboto komična pustolovščina 
Hector in iskanje sreče, v nedeljo drama Jaz, Daniel Blake, v 
ponedeljek, 14. avgusta, pa bodo predvajali komedijo z naslo-
vom Bog, le kaj smo zagrešili? Za ogled filmov ni vstopnine.

Kino nad mestom v Škofji Loki
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Anketa

Valentin Jesenovec iz Škofje 
Loke:

»Ohladim se v Sori, bil sem 
tudi že na morju. Najraje 
se zadržujem v notranjosti 
doma. Ker nimam klime, 
zjutraj odprem okna, čez dan 
spustim rolete.« 

Jure Božnar iz Papirnice:

»Pijem hladno pijačo in po-
jem veliko sladoleda. Zadržu-
jem se v hladnih prostorih. 
Na morje ne bom šel, hodi-
mo pa s prijatelji po treningu 
na bazene in v bližnje reke.« 

Marja Porenta iz 
Podlubnika:

»Čez dan se zadržujem v sen-
ci. Zjutraj se zgodaj odpra-
vim od doma. Vedno imam 
s seboj tekočino. Ohladim se 
v Sori. Enkrat na leto grem v 
Bohinj, na morje ne grem.« 

Peter Berčič iz Dorfarjev:

»Ohladim se s hladno pijačo, 
zadržujem se v senci. Zjutraj 
prezračim, nato spustim ro-
lete. Grem na morje, ponava-
di do Izole za en dan. Imam 
kuža, ki ima ves čas svežo 
vodo.« 

Maša Likosar

Za nami je četrti vročinski 
val, v katerem so se tempera-
ture na Gorenjskem povzpele 
tudi do šestintrideset stopinj 
Celzija. V tem tednu se nam 
le obetajo nekoliko nižje 
temperature. Mimoidoče 
smo vprašali, kako ob vroči-
ni poskrbijo zase in za svoje 
domače živali.

Foto: Tina Dokl

Vročinski val

Hiacinta Klemenčič iz 
Studorja:

»V vročini grem v senco in 
pijem veliko tekočine. Živim 
na nadmorski višini osemsto 
metrov, kjer je zrak bolj pri-
jetno hladen. Ohladim se 
tudi v toplicah.«

info@g-glas.si

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

Prevladovalo bo sončno in vroče vreme z občasno nekoliko 
povečano oblačnostjo. Postopno bo spet bolj vroče, zato se 
bo povečala tudi možnost za kakšno popoldansko ali večerno 
nevihto.

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – V vročih 
poletnih dneh se številni tu-
risti in izletniki po ohladitev 
raje kot na morje odpravijo 
proti hribom in alpskim do-
linam. Kranjska Gora zato 
že vse poletje beleži izje-
men obisk domačih in tu-
jih gostov. Turistični delav-
ci so že pred začetkom glav-
ne turistične sezone ob po-
moči občine poskrbeli, da so 
kraji od Mojstrane do Rateč 
urejeni, ponudba aktivno-
sti pa pestra. V ponedeljek 
so predstavili še tri novosti, 
namenjene tako obiskoval-
cem kot domačinom: ferato 
Hvadnik v Gozdu - Martulj-
ku ter trim stezo in spreha-
jalno pot ob Pišnici v Kranj-
ski Gori.

»Izjemen obisk lani ure-
jene ferate v Mojstrani 
nam je dal vedeti, da pot-
rebujemo več takšnih ple-
zalnih poti, zato smo se jo 
skupaj z domačim planin-
skim društvom odločili ure-
diti še v Gozdu - Martulj-
ku,« je odločitev, da uredi-
jo novo z jeklenicami zava-
rovano plezalno pot tudi nad 
Martuljkom, pojasnil direk-
tor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber. Gre za srednje 

zahtevno ferato, dolgo nekaj 
več kot pol kilometra, z vi-
šinsko razliko nekaj več kot 
250 metrov, dolžino vzpona 
pa je, kot smo slišali na odpr-
tju, težko določiti, saj ponu-
ja tako lepe razglede, da si je 
zanjo enostavno treba vzeti 
čas in uživati v njej.   

Izkušeni in opremljeni 
planinci se na zavarovano 
plezalno pot lahko odpravi-
jo sami, sicer pa so ferate, 
kakršni sta mojstranska in 
martuljska, narejeni zato, 

da se gre vanje z vodniki, še 
pravi Veber. »Imamo kar ne-
kaj izkušenih gorskih vodni-
kov, ki poskrbijo za varnost 
planincev, obenem pa imajo 
na ta način možnost, da op-
ravljajo svojo dejavnost.«

Župan Krajnske Gore Ja-
nez Hrovat pravi, da je vesel 
trenda v občini, ki se kaže v 
vse številnejših turistih, obu-
tih v planinske čevlje, opre-
mljenih z nahrbtniki, vrvmi 
in cepini. »V naših krajih si 
je z vodništvom nekoč kruh 

služilo več kot trideset gor-
skih vodnikov. Veseli smo, 
da se ta trend vrača,« je dejal 
Hrovat, ki se je tudi sam že 
podal po ferati. »Pot je kra-
sna, ni pretežka, je izjemno 
slikovita. Locirana naspro-
ti Špikove skupine ponu-
ja izredne poglede, posebej 
prijetna je v vročih poletnih 
dneh, ko se giblješ po hlad-
niku – hvadniku, kot mu 
pravijo domačini – po kate-
rem je ferata Hvadnik tudi 
dobila ime.«

Nova ferata nad Martuljkom
V Kranjski Gori nadaljujejo z vlaganji v turistično infrastrukturo. V ponedeljek so predstavili novo ferato 
v Gozdu - Martuljku ter trim stezo in sprehajalno pot ob Pišnici v Kranjski Gori.

Nova ferata Hvadnik v Gozdu - Martuljku ponuja adrenalinsko doživetje, predvsem pa 
čudovite razglede na Špik in prijetno ohladitev v vročih poletnih dneh. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na podlagi izho-
dišč za pripravo sprememb 
proračuna za leto 2018 se 
bodo varčevalni ukrepi, ki 
jih je leta 2012 uvedel za-
kon o uravnoteženju javnih 
financ (ZUJF), končali tudi 
na področju otroških dodat-
kov. To pomeni, da se vno-
vič uvajajo otroški dodatki 
v 7. in 8. dohodkovnem ra-
zredu. Otroške dodatke bo 
predvidoma prejelo doda-
tnih 45.000 otrok. Trenu-
tno ta dopolnilni prejemek 
za preživljanje, vzgojo in iz-
obraževanje otroka prejema 
249.000 otrok, povprečna 
višina pa znaša 76 evrov na 
otroka.

Višina otroškega dodatka 
se sicer določi glede na uvr-
stitev družine v dohodkov-
ni razred, ki je določen v od-
stotku od povprečne meseč-
ne plače vseh zaposlenih v 
Sloveniji za koledarsko leto 
pred vložitvijo zahteve. Pri-
mer otroških dodatkov v po-
novno uvedenih 7. in 8. do-
godkovnem razredu: če ima-
ta starša enega otroka in 

skupaj zaslužita med 1998 
in 2534 evri, se uvrstita v 7. 
dohodkovni razred, če sku-
paj zaslužita med 2534 in 
3060 evri, pa v 8. dohodkov-
ni razred. V prvem primeru 
za otroka prejmeta 28,83, v 
drugem pa 22,88 evra. 

Ministrstvo za delo, dru-
žine, socialne zadeve in 
enake možnosti navaja, da 
so za izboljšanje dohodkov-
nega položaja družin spre-
jeli več ukrepov. V letu 2017 
se je višina otroškega dodat-
ka za vse otroke v 5. in 6. do-
hodkovnem razredu vrnila 
na raven pred uveljavitvijo 
varčevalnih ukrepov. Raz-
širil se je tudi krog upravi-
čenih otrok do subvencije 
malice in kosila. Z uvelja-
vitvijo sprememb zakona o 
uveljavljanju pravic iz jav-
nih sredstev se otroški do-
datek kot dohodek pri nas-
lednjih pravicah in subven-
cijah ne všteva v celoti, tem-
več zmanjšan za petino vi-
šine. V prihodnjem letu pa 
bodo očetje upravičeni tudi 
do skupno 30 dni očetovske-
ga dopusta z očetovskim na-
domestilom.

Otroški dodatki za 
najvišja razreda
Prihodnje leto bodo ponovno uvedeni otroški 
dodatki v sedmem in osmem dohodkovnem 
razredu.

Kranj – Mestna občina Kranj na Škofjeloški cesti v Kranju gradi 
novi priključek na obstoječo kanalizacijo ter hkrati izvaja obno-
vo vodovoda. Zaradi gradbenih del izvedbe novega priključka 
kanalizacije je za ves promet zaprt del Škofjeloške ceste; od 
križišča z Jernejevo ulico do objekta na Škofjeloški cesti 36. 
Zaporo so postavili včeraj, trajala pa bo do 11. avgusta (do 
19. ure). Obvoz je označen. Voznike prosijo za razumevanje.

Zapora na Škofjeloški cesti v Kranju

Kranj – Od začetka stečajnega postopka Slovenske hranilnice in 
posojilnice Kranj je minilo že petnajst let, vendar postopek še 
vedno ni zaključen. Ob koncu letošnjega junija je bilo na računu 
336.350 evrov, ki jih bodo po napovedih stečajnega upravitelja 
Andreja Toša razdelili med upnike takoj, ko se bo na sodišču 
pravnomočno končal izvršilni postopek za izterjavo 53.443 evrov.

Čakajo na končanje postopka na sodišču 


