
AKTUALNO

Znan je datum  
predsedniških volitev
Predsednik državnega zbora Mi-
lan Brglez je v petek razpisal voli-
tve za predsednika Republike Slo-
venije in določil, da bodo te 22. 
oktobra. Z Gorenjskega sta kandi-
daturo že napovedala Ljudmila 
Novak in Marjan Šarec.
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AKTUALNO

Nič več vrst  
za vozovnice
Potem ko je lani v veljavo stopila 
enotna elektronska vozovnica, bo 
od prihodnjega tedna vlogo zanjo 
mogoče oddati po spletu, kar bo 
močno skrajšalo čakalne vrste, ki 
so lani pred začetkom šolskega 
leta povzročale nevšečnosti.
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GORENJSKA

Domači gosti  
vendarle dobrodošli
»Hotel sem le opozoriti na gne-
čo,« buren odziv na svojo izjavo, 
naj se domači enodnevni obisko-
valci v poletni gneči morda izo-
gnejo Bledu, zdaj umirja v. d. di-
rektorja Turizma Bled Matjaž Ber-
čon. 
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KRONIKA

Kolesarji in motoristi 
so najbolj ogroženi
Policisti so poostrili nadzor nad 
kolesarji in pri tem ugotovili, da 
nekateri vozijo v napačno smer, 
ne upoštevajo prometne signaliza-
cije in so pod vplivom alkohola. 
Med najbolj ogroženimi v prome-
tu so tudi motoristi.

12

VREME

Prevladovalo bo sončno in 
iz dneva v dan toplejše 
vreme. Najbolj jasno bo 
jutri. Jutra bodo razmero-
ma sveža, dnevi pa topli.

13/29 °C
jutri: večinoma sončno
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Maja Bertoncelj

Lučine – Pretekli konec te-
dna so v Poljanski dolini na 
svoj račun prišli ljubitelji 
bencinskih športov. Včeraj 
se je končala Gorsko-hitro-
stna dirka Lučine, na kate-
ri je nastopilo skoraj osem-
deset dirkačev iz Slovenije 
in tujine. Uvodni del je bil 
že v petek z letošnjo novo-
stjo – povorko vozil iz bo-
ksov v Todražu do Gore-
nje vasi in nazaj, sobota je 
bila dan za tri treninge, za-
ključek pa včerajšnja dirka 
v treh vožnjah.

Rekord že na treningu
Gorsko-hitrostna dirka Lučine je znova navdušila tako dirkače kot številne gledalce. Nekateri so kot 
sovozniki sedli v avtomobil predvoznikov in okusili čar tega športa. Izkupiček je šel v dobrodelne 
namene. Dirka je velik dogodek za Gorenjo vas.

Italijan Federico Liber je v Todraž prišel kot prvi favorit in bil že na sobotnih treh vožnjah za 
trening proti Lučinam prepričljivo najhitrejši.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Slovesnost ob konča-
ni prenovi Zdravstvene po-
staje Stražišče je bila v petek, 
prenova je trajala približno 
pet mesecev, investicija, ki jo 
je v celoti pokril Zdravstveni 
dom (ZD) Kranj, pa je bila 
vredna 605 tisoč evrov. V 
prenovljene prostore so pre-
selili tudi dve ambulanti iz 
tovarne Sava, tako so v stavbi 
zdaj štiri splošne ambulan-
te z enakim številom refe-
renčnih ambulant, dve zob-
ni ordinaciji in program fi-
zioterapije, stavba pa je v ce-
loti energetsko sanirana. Za 

16. avgusta je predviden teh-
nološki prevzem, zatem bo 
sledila še končna preselitev 
ambulant z začasnih lokacij. 
»Zdravstvena postaja Straž-
išče bo postala kar manj-
ši zdravstveni center bližje 
občanom in predvsem za-
nje. Investicijo smo končali 
v časovnih in finančnih okvi-
rih,« je povedala direktorica 
ZD Kranj Lili Gantar Žura 
in se za vloženi trud zahva-
lila sodelavcem in vsem dru-
gim, ki so sodelovali pri pro-
jektu. 

Dobrodošla novost je pro-
gram fizioterapije, ki ga bo-
sta izvajali fizioterapevtki 

Breda Beguš in Marjeta Šter. 
Povedali sta, da je nova opre-
ma vrhunska in da sta pred-
nosti še vsaj dve: program fi-
zioterapije bo s tem postal 
bolj dostopen krajanom, po 
drugi strani pa je razbreme-
njena ta dejavnost na lokaci-
ji ZD Kranj. Paciente že na-
ročata, z dejavnostjo pa bo-
sta začeli 4. septembra. 

Projekt prenove je pohva-
lil predsednik Krajevne sku-
pnosti Stražišče Jure Šprajc. 
»V našem okolju je vedno 
več starejših in bližina zdra-
vstvene postaje je zanje ne-
precenljiva.« 

Zdravstvena postaja kot nova
Zdravstveni dom Kranj je v časovnih in finančnih okvirih končal popolno 
prenovo Zdravstvene postaje Stražišče. Bližina še več zdravstvenih storitev je 
neprecenljiva za krajane.

Program fizioterapije je novost v Zdravstveni postaji Stražišče. Na sliki direktorica ZD Kranj 
Lili Gantar Žura (v sredini) s fizioterapevtkama Bredo Beguš in Marjeto Šter. / Foto: Tina Dokl

49. stran

Jože Košnjek

Kranj – Jutri, 15. avgusta, bo 
eden največjih cerkvenih in 
največji Marijin praznik Ma-
rijino vnebovzetje. Prazno-
vati so ga začeli v petem sto-
letju. Kot veliki šmaren, ve-
lika maša in velika gospoj-
nica se je obdržal do danes. 
V Sloveniji je od osamosvo-
jitve dalje tudi državni pra-
znik in dela prost dan, poleg 
katoličanov pa ga slavijo tudi 
pravoslavni verniki. 

Jutri bo še posebno slove-
sno v cerkvah, posvečenih 
Mariji. Teh je v Sloveniji več 
kot tristo. Tradicionalno bo 
največ romarjev v Marijinih 
središčih, še zlasti na Brez-
jah, kjer bo že drevi ob 19. uri 

slovesna maša, ki jo bo daro-
val dr. Miran Špelič, letošnji 
srebrnomašnik. Po maši bo 
po vasi procesija z Marijino 
podobo. Na praznični dan 
bo ob 10. uri na trgu pred ba-
ziliko slovesna maša, ki jo bo 
daroval ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore. 
Pri maši bodo ob 25. obletni-
ci posvetitve slovenskega na-
roda Mariji molili posvetilno 
molitev. 

Na Primskovem, kjer je 
bila v preteklosti znana in 
dobro obiskana božja pot, se 
bo v Marijini cerkvi začela 
šmarenska slovesnost dre-
vi ob 19.30 z mašo, ki jo bo 
daroval ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore. 

Jutri veliki šmaren
V cerkvah, posvečenih Mariji, še zlasti pa v 
božjepotnih središčih, bo že drevi, še posebno pa 
jutri, svečano. Največ ljudi pričakujejo na Brezjah.

42. stran

46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVAN JELOVŠEK iz Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč ob Velenjskem jezeru

V Velenje se ponovno vrača dobra zabava, združena z unikatno 
lokacijo ob jezeru. Prepustite se ekstazi zabave in bodite del 
Poletne noči tudi vi! Vabimo vas, da se nam pridružite v sobo-
to, 26. avgusta 2017, ob Velenjskem jezeru, kamor prihajajo 
najbolj vroča hrvaška pevka Severina in neustavljivi slovenski 
žurerji Mambo Kings. Za vzdušje bo poskrbel tudi DJ Tinny. 
Vstopnice lahko kupite na vseh Eventimovih prodajnih mestih. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve vsto-
pnici za glasbeni spektakel. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Ob katerem jezeru 
se bo odvijala Poletna noč? Odgovore s svojimi podatki pošlji-
te do ponedeljka, 21. avgusta 2017, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Jasna Paladin

Ljubljana – S podpisom akta 
v veliki Slavnostni dvorani 
Narodne galerije je predse-
dnik državnega zbora Mi-
lan Brglez za dan razpisa 
volitev, ko začnejo teči roki 
za volilna opravila, določil 
21. avgust, na volišča pa se 
bomo volivci podali 22. ok-
tobra. Če bo potreben dru-
gi krog, bo ta najverjetne-
je tri tedne kasneje. Novoiz-
voljeni predsednik bo v dr-
žavnem zboru prisegel 22. 

decembra in dan zatem, ko 
se tudi izteče mandat aktu-
alnemu predsedniku, nasto-
pil funkcijo. Volilna kampa-
nja se lahko začne najprej 
trideset dni pred dnem gla-
sovanja, končati pa se mora 
najkasneje 24 ur pred dnem 
glasovanja.

Brglez je ob podpisu odlo-
ka dejal, da Slovenija potre-
buje predsednico ali predse-
dnika z odlikami, kot so po-
gum, načelnost, iskrenost, 
poštenost in odprtost. »Slo-
venija potrebuje nekoga, ki 

se bo oglasil vedno, ko bo tre-
ba o perečih družbenih vpra-
šanjih in dilemah zavzeti sta-
lišča. Predsednik republike 
je namreč vrhovna moralna 
in politična avtoriteta v drža-
vi, zato se mora in je prav, da 
svojo avtoriteto udejanja tudi 
s tem, da se opredeljuje do 
vseh dogajanj v naši državi in 
družbi,« je dejal.

Poleg aktualnega predse-
dnika Boruta Pahorja, ki se 
bo za to funkcijo potegoval 
znova, je svojo kandidaturo 
napovedalo še nekaj bolj ali 

manj znanih Slovencev (veči-
na še mora zbrati potrebnih 
pet tisoč podpisov ali tri tisoč 
podpisov in podporo politič-
ne stranke): predsednica NSi 
Ljudmila Novak, diplomat in 
profesor Milan Jazbec, kam-
niški župan  Marjan Šarec,   
kulturnik  Andrej Rozman - 
Roza, pevec Dominik Koza-
rič, estradnik  Damjan Mu-
rko, komedijant  Žiga Pa-
pež,  Jožef Jarh,  Jordan Za-
har,  Ludvik Poljanec,  Aleš 
I. Cepič,  Dušanka Jan-
ša in Martina Valenčič.

Znan je datum 
predsedniških volitev
Predsednik državnega zbora Milan Brglez je v petek razpisal volitve za predsednika Republike Slovenije 
in določil, da bodo te 22. oktobra.

Za predsedniški stolček se bosta potegovala tudi Ljudmila 
Novak … / Foto: Gorazd Kavčič

… in aktualni kamniški župan Marjan Šarec. / Foto: Jasna Paladin

Jože Košnjek

Ljubljana – Ljubljanski po-
možni škof in generalni vi-
kar ljubljanske nadškofi-
je France Šuštar je v imenu 
ljubljanske nadškofije odgo-
voril na vprašanje Gorenj-
skega glasa, zakaj je bil du-
hovni pomočnik v župniji 
Ljubno Pavel Juhant preme-
ščen na Vir pri Domžalah in 
ali je šlo v njegovem prime-
ru za kazensko premestitev. 
Nadškofiji se za odgovor, ki 
ga zaradi časovne stiske nis-
mo mogli objaviti v petek, 
ko smo pisali o tem prime-
ru, iskreno zahvaljujemo.

Nadškofija Ljubljana je v 
odgovoru uvodoma zapisala, 
da je začetek meseca avgusta 
v Cerkvi v Sloveniji zaznamo-
van s prestavitvijo duhovni-
kov iz župnije v župnijo obe-
nem pa tudi s spraševanjem 
tolikih, kaj bi lahko bil vzrok 
ali razlog določene preme-
stitve. Nato so zapisali:

»Premestitve duhovnikov 
in tudi gospoda Pavla Ju-
hanta obravnava personalna 

komisija. Ta ob upoštevanju 
pastoralnih potreb, zdravja 
in sposobnosti posameznih 
duhovnikov in v okviru mož-
nosti, ki jih imamo na vo-
ljo, v pogovoru z duhovniki 
pripravi prestavitve in ume-
stitve duhovnikov v njihove 
župnije in službe. Pri tem 
je pomembno imeti pred 
očmi celotno nadškofijo in 
ne samo posameznih župnij 
ali področij. Prestavitve du-
hovnikov vedno spremljajo 
tudi odmevi njihovih fara-
nov. Ti odmevi so potrditev 
dela duhovnikov na doseda-
njem službenem mestu, ne 
morejo pa odločati o preme-
stitvah duhovnikov, saj je to 
v pristojnosti personalne ko-
misije in škofa ordinarija.

Premestitve nikakor niso 
povezane s kakršnimikoli 
kazenskimi sankcijami. Za 
kazenski ukrep je potreb-
na najprej obtožba, nato po-
stopek in na koncu izrečena 
sodba. Premestitve pa so del 
duhovnikovega življenja in z 
njimi živi in z njimi tudi ra-
čuna od posvečenja naprej.«

Premestitve so del 
duhovništva
Nadškofija Ljubljana pojasnjuje razloge za 
premestitve duhovnikov.

Jutri, na veliki šmaren, 
bosta na Primskovem maši 
ob 7. in 9. uri, ob treh po-
poldne pa bodo litanije, ki 
jih bo vodil prelat Stani-
slav Zidar. Sklepna slove-
snost bo ob 17. uri. Vodil jo 
bo domačin Peter Kokotec, 

novi ravnatelj bogoslov-
nega semenišča v Ljublja-
ni. V Lescah, ki so najsta-
rejše romarsko središče 
na Kranjskem in so bile 
leta 1985 znova uvrščene 
med slovenske Marijine 
božje poti, bo tradicional-
na praznična maša danes 
ob 17. uri. V cerkvi Marije 

Vnebovzete, ki je dragocen 
kulturni spomenik, jo bo 
daroval domači župnik in 
po novem tudi duhovni po-
močnik v sosednji radovlji-
ški župniji Gregor Šturm. 
Po maši bo na župnijskem 
dvorišču praznično druže-
nje. Na Blejskem otoku bo 
šmarenska maša jutri ob 

17. uri, daroval pa jo bo žu-
pnik Janez Ferkolj. Zago-
tovljen bo brezplačen pre-
voz na otok iz pristanišča 
pod Vilo Bled. Župnik Fer-
kolj je povedal, da so odslej 
na otoku vsak ponede-
ljek ob 7. uri redne maše. 
Brezplačen prevoz je zago-
tovljen ob 6.30 iz pristani-
šča pri Vili Bled.

Jutri veliki šmaren
31. stran

Jutri, na praznik Marijinega vnebovzetja, največ ljudi pričakujejo v Marijinih središčih, še 
posebno na Brezjah. / Foto: Tina Dokl

Slovenski romarji 
bodo jutri dobrodošli 
tudi v dveh Marijinih 
romarskih središčih 
na Koroškem. Jutri 
ob 10.30 bo romarska 
maša v slovenščini v 
Marijini cerkvi na Otoku 
ob Vrbskem jezeru / 
Maria Woerth. Maševal 
bo Jože Marketz, vikar 
celovškega škofa. Pel bo 
cerkveni zbor iz Hodiš. 
Marijina romarska pot 
je tudi Globasnica / 
Globasnitz v Podjuni. 
V tamkajšnji cerkvi 
Marijinega vnebovzetja 
iz 14. stoletja bo maša 
ob 9.30. V Globasnici 
je ta dan vaški praznik 
»farant«.
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Da je na sicer nekoliko 
neobičajno mesto v Ško-
fjo Loko najbrž prišel 

cirkus, je pomislila sodelavka, 
ko je pred dobrim tednom dni 
na parkirišču škofjeloškega po-
kopališča Lipica opazila par-
kiranih več tovornjakov z og-
romnimi zaprtimi prikolicami. 
Parkirišče je bilo za nekaj dni 
baza več kot 130-članske film-
ske ekipe, ki je tudi v Škofji Loki 
posnela nekaj kadrov za zad-
nji del filmske trilogije Intrigo 
z naslovom Samaria. Film 
v ameriško-švedsko-nemški 
koprodukciji v režiji Daniela 
Alfredsona nastaja po literar-
ni predlogi znanega švedskega 
avtorja kriminalk Hakana 
Nesserja. Intrigo bo nared pri-
hodnje leto, pred tem bo izšla 
tudi knjiga. Bled, Radovljica, 
Kranjska Gora, Škofja Loka 
so v preteklosti tujim produkcij-
skim ekipam za kuliso v filmih 
ali reklamah že večkrat ponu-
dili svoje naravne in arhitektur-
ne lepote. Kar ni zanemarljivo, 
če vemo, da sta film in televizi-
ja že dolgo najmočnejša medi-
ja, ko gre za promocijo v svetu. 

Če so tuji producenti v Slove-
nijo doslej prihajali bolj po na-
ključju kot ne, bo v prihodnje 
lahko tudi drugače. Namreč, 
po vzoru nekaterih evropskih 
držav je oktobra lani tudi Slo-
venija sprejela ukrep, ki tujim 
avdiovizualnim producentom 
z letom 2017 omogoča uvelja-
vljanje pravice do denarnega 
povračila v višini 25 odstotkov 
upravičenih stroškov, neposred-
no porabljenih za produkcijo 

filmov in avdiovizualnih del, 
ki se odvija na njenem ozem-
lju. Novost so v maju uspešno 
predstavili tudi na filmskem 
festivalu v Cannesu. Z denar-
nimi povračili naj bi spodbudi-
li tuje produkcije za snemanje 
in postprodukcijo v Sloveniji, 
omogočili večjo konkurenčnost 
storitev in pri ustvarjanju sve-
tovne filmske produkcije ponu-
dili naše možnosti naravnih in 
kulturnih znamenitosti. Da 
gre za odlično promocijo in 
uveljavljanje turistične desti-
nacije, ne gre izgubljati besed. 
Naj spomnim samo na sne-
manje televizijskega spektakla 
Igra prestolov na Hrvaškem, 
ki je pri sosedih pred dvema le-
toma spodbudilo močan porast 
»filmskega turizma«.

Tuje produkcije so hkra-
ti tudi priložnost za lokalne 
skupnosti. Nekaj malega fil-
marjem zaračuna občina, 
lonček lahko pristavijo storit-
vene dejavnosti, navsezadnje 
imajo nekaj od tega tudi ljudje. 
V preteklih dneh si je evrski 
priboljšek in nekaj zanimivih 
izkušenj v vlogah potnikov na 
vlaku, sprehajalcev, kolesarjev 
... pridobila kopica statistov, 
med njimi največ upokojencev, 
študentov, brezposelnih, pa 
tudi takih, ki jih je predvsem 
zanimalo, kako se snema film. 
Ko je bila Homanova hiša za 
en dan nekje v Skandinaviji, 
železniška postaja Bled Je-
zero pa se je preimenovala v 
kraj Kaalbringen – kjer imajo 
čudovito jezero z otočkom in 
cerkvico na njem.

Film je priložnost

KOMENTAR
Igor Kavčič

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Na ministrstvu 
za javno upravo so prejšnji 
četrtek predstavili, kako de-
luje e-vloga, s katero bo mo-
goče od ponedeljka, 21. av-
gusta, dalje oddati vlogo za 
pridobitev enotne subvenci-
onirane vozovnice. Projekt 
so zasnovali skupaj z mini-
strstvom za infrastrukturo 
ter ministrstvom za izobra-
ževanje, znanost in šport. 
Novost bo razveselila pred-
vsem upravičence do sub-
vencionirane enotne vozov-
nice integriranega javnega 
potniškega prometa, med 
katere poleg dijakov in štu-
dentov spadajo tudi udele-
ženci izobraževanja odra-
slih. Lani so namreč mnogi 
pozdravili rešitev, ki omogo-
ča, da se potnik od doma do 
kraja izobraževanja pripelje 
s katerim koli izmed prevo-
zov, ki so na voljo, a čakalne 
vrste za oddajo vlog so bile 
pred začetkom šolskega leta 
ponekod zelo dolge.

Temu bo konec naredila 
prav e-vloga, s katero po be-
sedah državnega sekretarja 
na ministrstvu za infrastruk-
turo Jureta Lebna želijo pri-
tegniti mlado generacijo, da 
uporabi možnost dostopa do 
vozovnice po spletu. 

Če je moral dijak ali štu-
dent še lani najprej pridobiti 

potrdilo o šolanju in se nato 
postaviti v vrsto, bo od pri-
hodnjega tedna potrebo-
val le digitalno potrdilo, ki 
ga brezplačno pridobi na 
upravni enoti. Z njim si lah-
ko sam uredi vlogo, tudi če je 
mladoleten. Kot je povedala 
Tatjana Mizori Zupan z mi-
nistrstva za javno upravo, že-
lijo spodbuditi mlade, da si 
vse potrebno za oddajo vloge 
uredijo kar sami, saj so veš-
či uporabe računalnika. »Se-
veda pa to lahko storijo tudi 
starši, a le za mladoletnega 
otroka, ki ga najprej dodajo 

v Mojo e-upravo kot pove-
zano osebo, po varnostnem 
preverjanju pa lahko vlogo 
odda namesto njega,« doda-
ja Mizori Zupanova.

Dostop do vozovnice, ki 
jo država subvencionira v 
75 odstotkih, bo na ta način 
enostavnejši za veliko veči-
no upravičencev. Po bese-
dah mag. Bojana Žlendra z 
ministrstva za infrastruktu-
ro bodo izjeme le dijaki, ki 
zaradi deljenega skrbništva 
živijo del tedna pri enem 
del pa pri drugem staršu, 
ter tisti, ki so vključeni v 

vajeniški program. Oboji 
potrebujejo dve vozovnici. 
Ti bodo do enotne vozovni-
ce še vedno dostopali po sta-
ri poti. Prvih je bilo lani 77, 
drugih pa 158.

Tovrsten način prevoza v 
šolo in nazaj je vse bolj pri-
ljubljen. Kot kažejo podat-
ki, je enotno subvencionira-
no vozovnico marca upora-
bljalo 56.300 dijakov, 35 ti-
soč študentov in 2.300 ude-
ležencev izobraževanja od-
raslih. Vsi skupaj so v tem 
mesecu prevozili 37 milijo-
nov potniških kilometrov.

Nič več vrst za vozovnice
Potem ko je lani v veljavo stopila enotna elektronska vozovnica, bo od prihodnjega tedna vlogo zanjo 
mogoče oddati po spletu, kar bo močno skrajšalo čakalne vrste, ki so lani povzročale nevšečnosti.

Kako po spletu oddati e-vlogo, je pokazala Tatjana Mizori Zupan.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Upokojenci so z ju-
lijsko pokojnino prejeli tudi 
letni dodatek, ki je odvis-
no od višine pokojnine zna-
šal od devetdeset do štiristo 
evrov. V zvezi s tem se nam 
je oglasila naša bralka, upo-
kojena kmetica iz Poljan-
ske doline, ki prejema 210 
evrov pokojnine, in poveda-
la, da ni prejela letnega do-
datka in da trditev, da so le-
tos dodatek prejeli vsi upo-
kojenci, ne drži. V Zavo-
du za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Sloveni-
je so pojasnili, da so doda-
tek prejeli vsi, ki so v skla-
du s pokojninsko zakonoda-
jo do njega upravičeni, med 
tistimi, ki po zakonu niso 
upravičeni do dodatka, pa 
so prejemniki nadomestil 
iz invalidskega zavarovanja 
in delnih pokojnin, ki poleg 

nadomestila prejemajo tudi 
plačo, ter upokojenci, kate-
rih višina vplačanih prispev-
kov po zakonu ne zagotavlja 
vseh pravic. V to skupino 
upokojencev sodijo določe-
ne kategorije kmečkih zava-
rovancev, samostojni podje-
tniki, vrhunski športniki in 
lastniki zasebnih podjetij, 
katerim je višina vplačanih 
prispevkov zagotavljala le 
ožji obseg pravic. Poleg njih 
letnega dodatka niso preje-
li upokojenci, ki so se upo-
kojili letos in so regres ozi-
roma letni dodatek že v ce-
loti prejeli pri delodajalcu. 
Zavod je letos pri določitvi 
višine letnega dodatka upo-
števal tudi tujo pokojnino, 
zato je njihove prejemnike 
pozval, da jim sporočijo vi-
šino pokojnine. Tisti, ki za-
vodu niso vrnili izjave, niso 
prejeli letnega dodatka pri 
izplačilu pokojnine za julij, 

ampak ga bodo v skladu z in-
terventno zakonodajo sep-
tembra ali decembra.

Na vprašanje, katere kate-
gorije kmečkih zavarovan-
cev niso prejele letnega do-
datka, so na zavodu za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje dodatno pojasni-
li, da je bil znatni del kmeč-
kih zavarovancev pretežni 
del časa vključen v obve-
zno zavarovanje za ožji ob-
seg pravic, zato po zakonu 
nimajo pravice do letnega 
dodatka, saj je bilo vplačilo 
prispevkov v takih prime-
rih nižje od prispevkov, kot 
bi se sicer vplačevali od naj-
nižje zajamčene plače. Za-
varovanje za ožji obseg pra-
vic je bilo možno do 1. janu-
arja 2013, do uveljavitve se-
danjega zakona o pokojnin-
skem in invalidskem zava-
rovanju, ki določa, da zava-
rovani za ožji obseg pravic 

nimajo pravice do delne 
pokojnine, letnega dodat-
ka in dodatka za pomoč in 
postrežbo. Zakon, ki je ve-
ljal v obdobju 2000–2012, 
je določal, da zavarovanci 
oziroma upokojenci, ki so 
pretežni del skupnega ob-
veznega zavarovanja doseg-
li v zavarovanju za ožji ob-
seg, nimajo pravice do del-
ne pokojnine, do odmere 
pokojnine od najnižje po-
kojninske osnove, do do-
datka za pomoč in postrež-
bo, do invalidnine in tudi 
ne do dodatka za rekreacijo 
(letnega dodatka). Tudi za-
kon, ki je veljal od 1. aprila 
1992 do konca leta 1999, je 
določal, da zavarovanci za 
ožji obseg pravic niso upra-
vičeni do dodatka za rekrea-
cijo. Kmetje in njihovi dru-
žinski člani so imeli omeje-
ne pravice tudi po zakonu iz 
1983. leta.

Vsi vendarle niso prejeli dodatka
Z julijskim izplačilom pokojnine so letni dodatek prejeli vsi, ki so po zakonu do dodatka upravičeni. 
Med tistimi, ki pa do dodatka niso upravičeni, je tudi del kmečkih upokojencev, ki je bil zavarovan za 
ožji obseg pravic.
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Vilma Stanovnik

Brnik – »V naši sestavi je za 
zaščito, reševanje in pomoč 
skupno mirnodobno na vo-
ljo dvanajst helikopterjev. 
Skladno z ukazom načel-
nika generalštaba pa so tri-
je helikopterji Slovenske 
vojske med 1. julijem in 1. 
oktobrom ves čas na razpo-
lago za potrebe zaščite, re-
ševanja in pomoči. Dva tako 
zagotavljamo ves čas v vi-
dnem delu dneva v 15-mi-
nutni pripravljenosti, še 
eden pa je v 120-minutni 

pripravljenosti. Prav tako 
so v 120-minutni pripravlje-
nosti trije helikopterji tudi 
ponoči,« je ob predstavitvi 
dela dežurnih posadk letal-
stva Slovenske vojske pove-
dal poveljnik 151. helikopter-
ske eskadrilje podpolkovnik 
Igor Lanišnik in pojasnil, da 
so letos opravili že več kot 
tristo reševalnih akcij. Od 
tega je bilo skoraj dvesto re-
ševalnih akcij namenjenih 
helikopterski nujni pomo-
či, več kot osemdesetkrat 
so reševali v gorah, sedem-
krat so poskrbeli za prevoz 

novorojenčka v inkubator-
ju, sedemnajstkrat pa so so-
delovali tudi pri gašenju po-
žarov in ob tem odvrgli sko-
raj pol milijona litrov vode.

»Če primerjam letošnje 
podatke z lanskimi, je stati-
stično zanimivo to, da smo 
lani v juniju opravili 21 reše-
valnih akcij, letos pa v istem 
mesecu 66. V juliju smo lani 
opravili 54 reševalnih akcij, 
letos pa 97. Tako lahko reče-
mo, da se je v poletnem ob-
dobju število reševalnih ak-
cij podvojilo,« je tudi pove-
dal Lanišnik in pojasnil, da 
je razlog za manjše število 
opravljenih intervencij po-
licijske letalske enote, da je 
policija sedaj bolj obreme-
njena v Mariboru pa tudi 

večje število nesreč, saj je v 
Sloveniji letos znova več tu-
ristov. 

»Ti se vozijo po cestah, ho-
dijo v gore in se ukvarjajo z 
adrenalinskimi športi, za-
radi česar se poveča število 
nesreč,« je pojasnil name-
stnik generalnega direktorja 
Uprave RS za zaščito in reše-
vanje Branko Dervodel.

Tako so porabili tudi pol 
milijona evrov sredstev, ki 
so bila za letos namenjena 
vojski za helikoptersko re-
ševanje. »Za letos so tako 
sredstva v bistvu že porablje-
na. Ker pa je to nujna zadeva, 
bomo dodatna sredstva vse-
kakor zagotovili,« je pojas-
nil Dervodel in dejal, da bo v 
prihodnje treba razmišljati o 
povečanju sredstev za ta na-
men in nadgradnjo helikop-
terjev ter opreme.

Letos so bili pogosti tudi 
požari, pri gašenju katerih je 
Slovenska vojska prav tako 
odigrala pomembno vlogo 

s helikopterji in turbopro-
pelerskim letalom. Podpora 
iz zraka je namreč zelo po-
membna pri gašenju goz-
dnih požarov, podobno pa 
je tudi pri reševanju v gorah 
najbolj učinkovita kombina-
cija klasičnega in helikopter-
skega reševanja.

Kot je tudi povedal Lani-
šnik, z obstoječimi 21 po-
sadkami trenutno naloge še 
lahko opravljajo, vendar so 
na zgornji meji zmogljivo-
sti. »Trend pa je takšen, da 
bo nalog vse več in več, pri 
čemer floskula, da lahko z 
manj naredimo več, v letal-
stvu ne velja,« je dejal Lani-
šnik in pojasnil, da so sicer 
relativno dobro opremlje-
ni, vendar so helikopter-
ji znamke Bell 412 po dvaj-
setih letih operativnih na-
log že rahlo zastareli in pot-
rebni nadgradnje. Kot je po-
jasnil, bi morali predvsem 
nadgraditi repni rotor in ra-
dijske postaje.

Na pomoč s helikopterji
Dežurne posadke letalstva Slovenske vojske so letos v reševalnih akcijah posredovale že več kot 
tristokrat, največkrat pa so poskrbele za njuno medicinsko pomoč ali pa so posredovale pri reševanju v 
gorah. Samo prejšnji mesec so reševali skoraj stokrat.

Največkrat helikopterji posredujejo pri nujni medicinski pomoči. / Foto: Tina Dokl

Zelo učinkoviti so pri gašenju požarov, saj turbopropelersko 
letalo z enim samim naletom odvrže približno osemsto 
litrov vode. / Foto: Tina Dokl

Poveljnik 151. helikopterske 
eskadrilje podpolkovnik Igor 
Lanišnik / Foto: Tina Dokl

Namestnik generalnega 
direktorja Uprave RS za 
zaščito in reševanje Branko 
Dervodel / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Bled – Bled je v zadnjem 
vročinskem valu zadnjih 14 
dni pokal po šivih; turisti, 
ki so se želeli osvežiti v pri-
jetnem hladu alpskega je-
zera ali nadaljevati pot pro-
ti Bohinju, so v koloni stali 
že na avtocesti med izvozo-
ma Radovljica in Lesce. »V 
zadnjih treh letih je število 
gostov in nočitev poraslo za 
praktično petdeset odstot-
kov. Srečujemo se z never-
jetnim porastom in, roko na 
srce, smo temu komaj kos,« 
je situacijo v začetku prej-
šnjega tedna komentiral v. 
d. direktorja Turizma Bled 
Matjaž Berčon in pojasnil, 
da se nemalokrat zgodi, da 
so čakalne dobe od avtoce-
ste do Bleda daljše od pol 
ure. »Zato zlasti na dnevne, 

slovenske obiskovalce ape-
liramo, da se morda v teh 
poletnih mesecih izognejo 

Bledu in si ga za svojo de-
stinacijo izberejo jeseni, 
pozimi ali spomladi, ko ni 

takšne gneče. So pa seveda 
vedno dobrodošli,« je dodal 
Berčon.

In prav to je v slovenski jav-
nosti sprožilo burne in ostre 
odzive zaradi občutka odri-
njenosti in zapostavljenosti 
domačih turistov. Na nas-
talo situacijo so se na Bledu 
odzvali s pojasnilom, da je 
šlo za napačno interpretaci-
jo v smislu, da slovenski go-
stje v tem trenutku na Ble-
du niso zaželeni. »Daleč od 
tega. Moja izjava je bila bolj v 
smislu priporočila, naj se iz-
ogibajo gneči, ki je v teh dneh 
neznosna, predvsem na ces-
ti od avtoceste do Bleda,« je 
poudaril Berčon, ki upa, da 
bodo tisti, ki imajo namen 
obiskati Bled, to vseeno sto-
rili, tako poleti kot v katerem 
koli drugem letnem času.

Tudi blejskega župana Ja-
neza Fajfarja žalosti, da je 
prišlo do takšne reakcije na 
Berčonovo izjavo. »Bled je 
najbolj razpoznaven kraj 
Slovenije in vsi Slovenci smo 
naj ponosni, mi pa se po naj-
boljših močeh trudimo, da ta 
ugled obdržimo,« je še po-
udaril Fajfar in poudaril za-
res izjemen naval turizma na 
Bled v letošnjem poletju. 

»Žal mi je, da je bila njego-
va izjava razumljena narobe. 

Želel je namreč le dati nas-
vet v izogib gneči, nikoli pa 
ni rekel ali mislil, da je kdo 
na Bledu nezaželen,« je de-
jal Fajfar.

Na dogajanje okoli zažele-
nosti oziroma nezaželenosti 
slovenskih gostov v gorenj-
skem turističnem biseru pa 
so se z zanimivim zapisom 
na družbenem omrežju od-
zvali tudi v sosednji občini 
Žirovnica. »Dragi gostje od 
blizu in daleč, dobrodošli v 
Žirovnici! 

Vsi, ki vam ni do tega, da 
bi v kolonah stali v smeri Ble-
da, Bohinja, plačevali parkir-
nino itd., v krožišču v Lescah 
z avtoceste zavijte desno v 
smeri Žirovnice,« je obisko-
valce povabil žirovniški žu-
pan Leopold Pogačar in jim 
natančno opisal turistične, 
kulturne in naravne zname-
nitosti svoje občine. »Usta-
vite se v Vrbi, ohladite se v 
Prešernovi rojstni hiši, na-
daljujte pot v Završnico, kjer 
vam priporočam sprehod 
okoli jezera ... Garantiramo 
neokrnjeno naravo, čudovi-
to biotsko raznolikost, pri-
jazne ljudi, zdravo okolje in 
topel stisk roke.

Domači gosti vendarle dobrodošli
»Hotel sem le opozoriti na gnečo,« buren odziv na svojo izjavo, naj se domači enodnevni obiskovalci 
v poletni gneči morda izognejo Bledu, zdaj umirja v. d. direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon. Župan 
Žirovnice: »Dobrodošli pri nas.«

Na Bledu so dobrodošli tudi domači enodnevni gostje, zagotavlja v. d. direktorja Turizma 
Bled Matjaž Berčon in poudarja, da je šlo pri njegovi izjavi, naj se slovenski obiskovalci na 
vrhuncu poletne sezone izognejo Bledu, za nesporazum. / Foto: Gorazd Kavčič
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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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Andraž Sodja

Ribčev Laz – V domu CŠOD 
v Bohinju se je minuli petek 
zaključila letošnja poletna 
šola slovenščine, ki je pote-
kala od 30. julija dalje. Šola 
je namenjena v glavnem ot-
rokom in mladostnikom slo-
venskega porekla, ki živijo v 
tujini. Pokrovitelj in finan-
cer poletne šole je ministr-
stvo za izobraževanje, zna-
nost in šport.

Kot je povedala Eva 
Jurman iz skupine za med-
narodno sodelovanje pri Za-
vodu RS za šolstvo, se je letos 
šole udeležilo 42 otrok slo-
venskega porekla iz 14 držav. 
»Letos je bilo največ mladih 
iz Srbije, Bosne in Hercego-
vine, Belgije in Nizozemske. 
V dopoldanskem času so se 
vsi učili slovenščino, ob po-
poldnevih in ob koncu tedna 
pa smo zanje organizirali iz-
lete v Postojnsko jamo ter 

ustvarjalne, športne in dru-
ge družabne dejavnosti, ob 
katerih so spoznavali značil-
nosti Slovenije in njenih re-
gij,« je dejala Jurmanova in 
dodala, je bil pouk kakovo-
stno organiziran in so ga po-
imenovali Vesela slovenšči-
na, tako da so učitelji na za-
baven in igriv način pribli-
žali slovenski jezik otrokom. 
Mladi iz tujine so se v času po-
letne šole družili tudi z učen-
ci iz slovenskih osnovnih šol, 

ki so bili na aktivnih počitni-
cah v Domu Bohinj.

Nasmehi na obrazih mla-
dih, ki so jih zadnji dan obi-
skali tudi starši, zanje pa so 
pripravili tudi kulturni pro-
gram, so bili dovolj zgovorni. 
Starejši udeleženci, nekateri 
se namreč vračajo na poletno 
šolo tudi večkrat, so sklenili 
že številna prijateljstva, ki se 
nadaljujejo tudi izven šole in 
potekajo na daljavo prek sple-
tnih družbenih omrežij.

Učili so se slovenščine
Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) že šestindvajset let pripravljata 
poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Tokratne šole v 
Bohinju se je udeležilo dvainštirideset otrok iz štirinajstih držav.

Ob zaključku poletne šole slovenščine

Urša Peternel

Koroška Bela – Štirinajstega 
avgusta 1917 je okrog 15 itali-
janskih letal odvrglo zažigal-
ne bombe na Koroško Belo. 
Kmalu je bila vsa vas v pla-
menih, požar je uničil 46 hiš 
in cerkev ter terjal dve smr-
tni žrtvi. Ker so se prebivalci 

bali ponovnih napadov, so 
spali kar na prostem in v bli-
žnjih gozdovih. Zaradi pož-
ganih domov in pomanjka-
nja hrane so se morale šte-
vilne družine začasno pre-
seliti ... Tako opisuje enega 
najbolj tragičnih dogodkov 
v zgodovini vasi Koroška 
Bela Barbara Pešak Mikec v 

prispevku z naslovom Bom-
bardiranje civilnih objektov, 
objavljenem v sklopu virtu-
alne razstave V zaledju so-
ške fronte. 

Na Koroški Beli bodo oble-
tnico obeležili z vrsto spo-
minskih dogodkov. Kot je 
povedal Andrej Palovšnik, 
bodo v Farnem kulturnem 

društvu Koroška Bela prip-
ravili raznolik program, s 
katerim želijo predstavi-
ti tragičen zgodovinski do-
godek in primerno obele-
žiti stoto obletnico razdeja-
nja vasi. »V kulturni projekt 
smo aktivno vključili več-
je število posameznikov iz 
vseh starostnih skupin, kul-
turna društva, javne zavo-
de in zunanje zainteresira-
ne strokovne sodelavce,« je 
dejal. Sklop prireditev se za-
čenja danes zvečer ob 21.15 s 
spominsko slovesnostjo Ve-
čer na vasi pri farni cerkvi. 
V nedeljo, 20. avgusta, bo v 
Kulturnem hramu na ogled 
predstava Piknik na bojišču 
v izvedbi Teater, prof., v pe-
tek, 25. avgusta, pa bodo prav 
tako v Kulturnem hramu od-
prli razstavo Po sledeh raz-
dejanja Koroške Bele. V so-
boto, 9. septembra, bo sle-
dilo predavanje višjega ku-
stosa v Vojaškem muzeju 
Slovenske vojske Matjaža 
Ravbarja z naslovom Letal-
ski napad na Koroško Belo. 
Prireditve se bodo potem 
vrstile še do konca oktobra.

Spomin na bombardiranje
Na današnji dan pred stotimi leti, 14. avgusta 1917, so italijanska letala odvrgla bombe na vas Koroška 
Bela. Obletnico bodo obeležili z vrsto spominskih dogodkov.

Razdejana Koroška Bela po napadu 14. avgusta 1917. / Foto: arhiv razstave V zaledju soške fronte

Breg – Največji projekt na komunalnem področju v žirovniški 
občini letos, gradnja kanalizacije in obnova druge infrastruk-
ture na Bregu, se nadaljuje. Obenem potekajo tudi priprav-
ljalna dela za gradnjo pločnika med Mostami in Bregom. Kot 
je povedal župan Leopold Pogačar, bodo pred naseljem iz 
smeri Most ob pločniku poskrbeli tudi za umiritev prometa 
oziroma zmanjšanje hitrosti s sredinskim otokom, ki ga bodo 
tudi hortikulturno uredili. K sodelovanju pri obnovi infrastruk-
ture v sklopu projekta so povabili tudi podjetja ENOS, Elektro 
Gorenjska, Telekom in Telemach. Gorenjska gradbena družba 
je gradnjo kanalizacije začela konec pomladi, projekt pa naj bi 
bil zaključen septembra prihodnje leto. Pogodbena vrednost 
del znaša 1,4 milijona evrov, financira jih Občina Žirovnica, v 
manjši meri pa sofinancira ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Breg je zadnje naselje v občini Žirovnica, ki še 
nima zgrajene kanalizacije.

Gradnja kanalizacije na Bregu se nadaljuje

Breg je zadnje naselje v občini, ki še nima zgrajene 
kanalizacije. 

Rateče – Na praznični 15. avgust bo v Ratečah znova Vaški dan. 
Od 12.30 bodo na trgu na Gorici ponudili lokalne jedi in izdel-
ke domače obrti. Kulturno-etnološki program s sprevodom 
nastopajočih in domačinov, oblečenih v rateško nošo, se bo 
začel ob 14.30. Prikazali bodo tudi stara kmečka opravila. Ob 
15.30 bo dr. Bojan Knific predstavil otroško nošo, sledile bodo 
brezplačne otroške delavnice. Ob 16.30 se bo začela veselica.

Vaški dan v Ratečah



6 Gorenjski glas
ponedeljek, 14. avgusta 2017

info@g-glas.si

Jasna Paladin

Štefanja Gora – Poletja leta 
1942 se danes 93-letni Bo-
židar Gorjan - Bogo, takra-
tni komisar in eden od treh 
še živih udeležencev takra-
tnih bojev, spominja takole. 
»Pot borcev II. grupe odre-
dov, ki se je za tri partizane 
iz moje čete 13. avgusta 1942 
končala tu blizu nad Davov-
cem, je bila dolga. Začeli 
smo na Jelovici, nadaljevali 
v Udin boršt, od tam pa smo 
šli na pol mokri in lačni pro-
ti Krvavcu. Fantje, ki so padli 
v povsem nepričakovano za-
sedo nad Davovcem, so bili 
mladi, stari 18 in 19 let, ko-
misar bataljona Samo, ki je 
tudi padel, je bil star 24 let in 
je bil daleč najstarejši med 
nami. Pričakovali smo sicer, 
da nam bodo Nemci sledi-
li, nismo pa pričakovali, da 

nas bodo napadli prav v času 
hude nevihte, medtem ko 
je močno grmelo, treskalo 
in deževalo in so imeli bor-
ci čez orožje šotorska krila 
in so bili borbeno nesposob-
ni. Takrat nas je na ozki ste-
zi napadla gestapovska ban-
da – in prav to, da smo bili 

izdani, je zame strašno ža-
losten spomin. Večina nas 
je sicer prišla na cilj na Šta-
jersko, kjer smo se združili 
s Pohorsko, Kamniško-zasa-
vsko, Savinjsko in Moravško 
četo. Že spomladi 1943 so iz 
tega nastale brigade in res-
na sila, na katero so morali 

računati Nemci,« nam je ob 
slovesnosti povedal Boži-
dar Gorjan - Bogo, zbranim 
pa nato zaupal, kako veliko 
mu tovrstna druženja po-
menijo. »Vaša prisotnost je 
dokaz, da je spomin na fan-
te, ki so padli v teh hribih, še 
vedno živ. Mi, še živeči bor-
ci, smo vam zaradi tega ne-
izmerno hvaležni. Kajti kaj 
nam pomagajo žrtve, če za 
njimi ni pravega spomina in 
spoštovanja.« Na omenje-
nem pohodu II. grupe odre-
dov je bilo skupaj 556 parti-
zanov, živi so še trije.

Slovesnosti pri lovskem 
domu Lovske družine Krva-
vec, ki jo je povezoval Božo 
Janež iz Občinske organi-
zacije združenja borcev za 
vrednote  NOB Cerklje  na 
Gorenjskem, se je udele-
žilo še nekaj starih parti-
zanov, poleg Gorjana še 
Franc Sever - Franta, Va-
lerija Skrinjar Tvrz, Dani-
lo Škorja in Albin Pibernik, 
druženje pa je minilo pred-
vsem v znamenju partizan-
skih pesmi.

Spomin na ta odmevni do-
godek iz druge svetovne voj-
ne, ki je zaznamoval vasi pod 
Krvavcem, se je začel že ob 
8. uri zjutraj s pohodom po 
Poti spominov in tovarištva 
v Spominski park tovarištva 
Davovec in položitvijo venca 
pri spomeniku na Brezovici.

Spomnili so se napada 
nad Davovcem
Na Štefanji Gori so v soboto pripravili spominsko slovesnost ob 
petinsedemdeseti obletnici napada Nemcev na II. grupo odredov, v kateri 
je padlo trinajst borcev ter trije borci Krvavške čete Kokrškega odreda. Od 
preživelih so danes živi še trije, dva sta se tudi udeležila slovesnosti.

Še živa nekdanja borca Franc Sever - Franta in Božidar 
Gorjan - Bogo

Jure Šprajc je izposta-
vil  tudi energetsko preno-
vo stavbe, s katero ne bodo 
samo znižali stroškov, am-
pak je investitor pokazal 
tudi pravi odnos do oko-
lja, v katerem živimo. Žu-
pan Boštjan Trilar je dejal, 
da je eden od pomembnih 
strateških ciljev trajnostne 
urbane strategije Mestne 

občine Kranj zdravo in var-
no mesto, delček v mozai-
ku pa je z dostopnostjo in 
kakovostjo zdravstvenih 
storitev tudi Zdravstvena 
postaja Stražišče. 

Program ob odprtju je 
glasbeno popestril Žiga Jan 
Krese, krajane in goste, ki 
so se udeležili slavnostne-
ga odprtja, so po uradnem 
delu popeljali po prenovlje-
nih prostorih. 

Zdravstvena postaja  
kot nova
31. stran

Suzana P. Kovačič

Kranj – Računsko sodišče je 
od Bolnišnice za ginekolo-
gijo in porodništvo (BGP) 
Kranj zahtevalo odzivno po-
ročilo, ker bolnišnica v revi-
zijskem poročilu o pravil-
nosti sklepanja podjemnih 
pogodb za leti 2012 in 2013 
ni izdelala analiz, ki bi do-
kazovale stroškovno upra-
vičenost sklenitve posame-
zne podjemne pogodbe za 
opravljanje zdravstvenih 

storitev. Pri Računskem 
sodišču so pred nekaj dne-
vi v porevizijskem poroči-
lu zapisali, da je BGP Kranj 
potem to ustrezno nare-
dila z zdravnico radiologi-
njo za izvajanje ultrazvoč-
nih pregledov dojk, pri izra-
čunu pa je bolnišnica tudi 
pravilno upoštevala ele-
mente iz Splošnega dogovo-
ra za pogodbeno leto 2016. 
Izkazani popravljalni ukrep 
zato Računsko sodišče oce-
njuje kot zadovoljiv. 

Bolnišnica odpravila 
pomanjkljivosti

Manca Perdan

Jezersko – Ovčarski bal že 
tradicionalno organizira 
Gostišče ob Planšarskem 
jezeru v sodelovanju s turi-
stičnim društvom, kultur-
no-umetniškim društvom, 
društvom rejcev ovc ter z 
gasilskim društvom. »Letos 
se program v primerjavi s 
prejšnjimi leti ni dosti spre-
minjal. Pazimo pa, da so 

stojnice čim bolj slovenske 
z domačimi izdelki,« je po-
vedal Aleš Petek iz Gostišča 
ob Planšarskem jezeru in 
dodal, da se zavedajo, da je 
naslednje leto okrogla oble-
tnica, na katero se že prip-
ravljajo. Osrednji del Ovčar-
skega bala so bili prigon ovc 
s planin, etnološka igra, s 
katero so prikazali stare 
običaje življenja na plani-
ni, ter še prikaz predelave 

volne na star način – od stri-
ženja, predenja in »cvirna-
nja« do pletenja nogavic. 
Boštjan Tepina, ki je v igri 
igral lovca, je povedal: »Pri-
kažemo prigon ovc in pri-
hod pastirjev s planine ter 
pogovor med gospodarjem 
kmetije in pastirji, vmes po-
vemo kakšno zgodbo s pla-
nine, kaj smo tam dožive-
li, kakšne živali smo sreča-
li. Najbolj aktualna zgodba 

je tista o srečanju z med-
vedom.« Letos so s planin 
prignali okoli dvajset ovc, ki 
jih je posodila kmetija Kovk. 

Prireditelji so z domačimi 
jedmi, pripravljenimi na tra-
dicionalen način na odprtem 
ognjišču, poskrbeli, da obi-
skovalci niso bili lačni. Kuha-
li so jedi, ki so si jih na planini 
pripravljali tudi pastirji. »Ku-
hava koroške ajdove žgance, 
v drugem loncu pa ''masu-
njek'', ki ga je težko naredi-
ti. Zavre se smetana, ki jo so-
limo, pustimo, da malo vre, 
dodamo ajdovo moko in po-
tem kuhamo in mešamo, 
da odstopi od roba posode, 
spusti maščobe,« sta o prip-
ravi »masunjeka« povedala 
kuharja Robi Kaštrun in Ti-
homir Milič Rebolj, doma-
čina z Jezerskega. Praznič-
nost dogodka so ponazorili s 
sveže ocvrtimi flancati. Sabi-
na Karničar, ki je s svojo eki-
po skrbela, da so bili flanca-
ti ves čas sveže pripravljeni, 
je povedala, da so si obisko-
valci lahko ogledali, kako po-
teka priprava pristnih doma-
čih flancatov.

Obiskovalci so prišli iz 
vseh koncev Slovenije in 

tudi iz tujine. Nekateri so 
prišli na Ovčarski bal prvič, 
spet drugi so tu že stalni 
gosti. Šestčlanska družina 
Nose iz Ljubljane se je prire-
ditve udeležila prvič. »Priš-
li smo zato, ker moramo ne-
kaj početi med počitnicami 
in ker nas zanimajo kmečki 
običaji. Poskusili bomo tudi 
njihovo tradicionalno hra-
no,« je povedal oče Milan 

Nose. Darko Bohinec iz Ro-
gaške Slatine se je dogodka 
udeležil že večkrat. Letos je 
na dopustu na Gorenjskem 
in je obisk prireditve zdru-
žil s svojim počitnikova-
njem. »Všeč mi je vzdušje, 
glasba, tudi ovce, zlasti pri-
kaz striženja,« je povedal in 
dodal, da je »masunjek« že 
jedel in ga bo mogoče letos 
spet poskusil. 

Ovčarski bal na Jezerskem
Drugo nedeljo v avgustu je vsako leto na Jezerskem ob Planšarskem jezeru prireditev Ovčarski bal, 
na kateri prikažejo prigon ovc s planin v dolino, poskrbijo pa tudi za tradicionalno hrano in glasbeno 
popestritev. Letošnji Bal je bil že devetinpetdeseti po vrsti.

Robi Kaštrun in Tihomir Milič Rebolj sta kuhala žgance in 
»masunjek«. / Foto: Tina Dokl

Tradicionalni prigon ovc s planin / Foto: Tina Dokl

Za pastirski podmladek je poskrbljeno. / Foto: Tina Dokl
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Kamnik – Kako zakuriti ogenj, 
zvrtati luknjo v kamnito seki-
ro ali zmleti žito? In vse to 
zgolj s pripomočki, ki jih naj-
demo v naravi? To je bilo le ne-
kaj izzivov, ki so se jih v sobo-
to na gradu Zaprice lahko loti-
li obiskovalci muzejske delav-
nice, ki so jo v sodelovanju s 
Skupino Stik pripravili delav-
ci kamniškega muzeja.

Preprosti, a učinkoviti 
postopki

»Obiskovalcem smo danes 
pripravili arheološko izkustve-
no delavnico, kjer lahko stopi-
jo na pot preteklosti, in sicer se 
na metalurški delavnici lahko 
seznanijo s taljenjem kovine 
in vlivanjem v kalupe, na lon-
čarski delavnici lahko izdelu-
jejo izdelke po svojem navdi-
hu in spoznajo predmete, ki 

so jih v pradavnini izdelova-
li iz gline, denimo posodice, 
figurice, uteži za statve, pre-
dilna vretenca … V interaktiv-
nem kotičku pa se lahko pre-
izkušajo v različnih veščinah 
iz vsakdana – tako prižigamo 
ogenj, brusimo sekire, vrta-
mo luknje v kamen, šivamo 
s koščeno šivanko, meljemo 
moko …,« nam je pestro do-
gajanje predstavila Lea Cesar, 
vodja pedagoških programov 

iz Skupine Stik. V veščinah iz 
pradavnine se niso preizku-
šali le najmlajši, saj je marsi-
kateri izziv pritegnil tudi nji-
hove starše. »Opažamo, da se 
prav vsi radi opogumijo in se z 
lastnimi rokami udeležijo de-
lavnic, starostne omejitve tu 
res ni, odrasle predvsem zani-
ma ta eksperimentalni vidik, 
sploh metalurgija,« še dodaja. 

»S hčerko sva se lotili šiva-
nja prazgodovinske obleki-
ce za njeno punčko in naju je 
povsem pritegnilo. Danes res 
premalo razmišljamo, kako 

so včasih živeli in kaj vse lah-
ko dobimo iz narave in izde-
lamo sami. Čeprav je šivanje 
s koščeno šivanko videti zelo 
preprosto, pa je potrebne veli-
ko spretnosti. Res odlična iz-
kušnja in rada bi preizkusila 
čim več veščin,« nam je pove-
dala Mojca Petek iz Mengša.

V današnjih časih so na-
ravni materiali in preprosti, 
a učinkoviti postopki izdelave 
še toliko bolj zanimivi in obi-
skovalcev na Zapricah zato v 
soboto popoldne res ni manj-
kalo.

Veščine iz pradavnine
V Medobčinskem muzeju Kamnik so se pestremu dogajanju ob festivalu 
Kamfest v soboto pridružili z muzejsko delavnico, na kateri so se obiskovalci 
lahko spoznali z veščinami iz pradavnine.

Vrtanje luknje z lokom v kamnito sekiro

Obiskovalci so lahko talili tudi kovino. Veščine iz pradavnine so zanimive za vse generacije.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Poletni mese-
ci so tudi v vrtcih čas za ob-
nove. Tako je tudi v Vrtcu 
Škofja Loka. Dela potekajo v 
enotah Najdihojca in Pede-
njped.

Kaj vse bo narejenega, je 
pojasnila ravnateljica Vrt-
ca Škofja Loka Janja Boga-
taj: »Nujno potrebnih del je v 
Vrtcu Škofja Loka vedno veli-
ko, žal pa je vedno v ospred-
ju finančni plan, ki ga odob-
ri ustanovitelj, torej občina, 
tako da se rešujejo najbolj 
nujne stvari, ki jih je treba 

sanirati v skladu z odločbo, 
največkrat zdravstvenega in-
špektorata. Letos poteka sa-
nacija šestih igralnic v enoti 
Pedenjped. Zamenjane bodo 
talne obloge, v štirih igralni-
cah pa bodo posledično nove 
tudi omare, saj so bile seda-
nje pritrjene na talne oblo-
ge in so služile kot zunanja 
stena proti hodniku. Investi-
cija v enoti Pedenjped je bila 
nujno potrebna. Želeli bi si, 
da bi se to uredilo že mno-
go prej, vendar ni bilo na vo-
ljo dovolj sredstev. Sanacija v 
tem delu enote poteka sploh 
prvič od njenega obstoja, kar 

pomeni po okrog štiridesetih 
letih. Predvsem za otroke je 
to zelo pomembna investici-
ja, ker se njihov bivalni pros-
tor znotraj igralnic izboljšu-
je, ne pa še do te mere, da bi 
lahko rekli, da je zadeva po-
polnoma urejena. V vseh od-
delkih v enoti bi bilo treba za-
menjati tudi vse stavbno po-
hištvo, torej mizice in stole, 
ki je prav tako že dotrajano. V 
enoti Najdihojca pa bomo le-
tošnje poletje sanirali pet sa-
nitarij za otroke prvega staro-
stnega obdobja. Sanitarije so 
dotrajane, težave pa so se re-
ševale sproti s posameznimi 

popravili. Tudi ta rešitev še 
ne bo dolgoročno urejena, saj 
bi bilo treba v enoti prenoviti 
celotno vodovodno instalaci-
jo.« Kot pravi, imajo želja še 
veliko. »Kot ravnateljica pa bi 
si želela predvsem, da bi se k 
sanacijam pristopalo bolj sis-
temsko, celostno in ne po de-
lih, kar bi bilo tudi bolj racio-
nalno. Vsaka investicija je v 
prvi vrsti pomembna pred-
vsem za otroke.«

Z novim šolskim letom 
tudi letos ne bodo mog-
li sprejeti vseh otrok, saj so 
že v času rednega vpisa pre-
jeli več vlog, kot imajo pro-
stih mest. »Na čakalnem 
seznamu je trenutno 55 ot-
rok, ki so bili vpisani v re-
dnem roku, in še 23, za ka-
tere je bila vloga oddana po 
roku. Skupaj to pomeni, da 
na vstop v Vrtec Škofja Loka 
čaka 78 otrok, vsi prvega 
starostnega obdobja. V šol-
skem letu 2017/2018 bodo 
otroci iz čakalnega sezna-
ma dobili mesto le v prime-
ru, da bo med letom prišlo 
do odpovedi in izpisov, sicer 
pa bodo morali žal počakati 
na vpis za naslednje šolsko 
leto,« je še pojasnila Bogata-
jeva in dodala, da je poln tudi 
razvojni oddelek, v katerem 
imajo prostora za šest otrok.

V Pedenjpedu obnavljajo igralnice
V Vrtcu Škofja Loka so dočakali začetek obnove šestih igralnic v enoti Pedenjped, obnovili pa bodo tudi 
pet sanitarij v enoti Najdihojca. V vrtec z novim šolskim letom ne bodo mogli sprejeti vseh otrok. Na 
čakalnem seznamu jih je še oseminsedemdeset.

V enoti Pedenjped Vrtca Škofja Loka se bodo otroci razveselili šestih prenovljenih igralnic. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Na spletnih straneh 
krajevnih skupnostih Pla-
nina in Bratov Smuk so že 
pred časom objavili, da je v 
okviru proračuna za letoš-
nje leto na območju soseske 
Planina predvidena uredi-
tev pasjega parka. Uredi-
li naj bi ga na parcelah na 
križišču Ručigajeve ceste in 

Ceste Rudija Šeliga naspro-
ti trgovine Spar. Ker so tam 
neznanci postavili manjše 
objekte in vrtičke brez ved-
nosti lastnika, so jih na sple-
tnih straneh pozvali, da jih 
odstranijo do 1. septembra. 
V nasprotnem primeru naj 

bi Mestna občina Kranj, ki 
je lastnica parcel, o tem ob-
vestila pristojne občinske 
inšpekcijske službe.

»Res želimo na obmo-
čju soseske Planina urediti 
park za kužke. Tako trenu-
tno poteka odmera zemljišč 
in usklajevanje z lastniki so-
sednjih parcel. Nadaljnji ko-
raki za ureditev tega parka 
bodo izvedeni po uskladi-

tvi. V kolikor bomo doseg-
li skupni dogovor in ne bo 
nasprotovanj s strani vseh 
vpletenih, se bodo dela za 
ureditev predvidoma zaklju-
čila do konca meseca no-
vembra,« pojasnjujejo na 
kranjski občini.

Na Planini bo pasji park
V kratkem naj bi na Planini začeli urejati  
pasji park, ki naj bi ga začeli uporabljati konec 
novembra.

Jeseni naj bi na Planini v Kranju začeli urejati pasji  
park. / Foto: Tina Dokl
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Kamnik – Ko se v galeriji Pog-
led, ki je nad Galerijo Miha 
Maleš v Kamniku in bo le-
tos jeseni dopolnila prvo 
leto delovanja, postavimo v 
njeno središče in si ogleda-
mo enajst grafičnih del vi-
zualnega umetnika Oliverja 
Pilića, imamo občutek, da z 
vseh nekoliko mimo nas zre 
podoba aktualnega ameri-
škega predsednika Donal-
da Trumpa. S pogledom še 
enkrat zaokrožimo po na-
dnaravno velikih portretih 
in bolj se premikamo k zad-
nji grafiki, manj je Trumpa, 
vse bolj pa se nam kaže neki 
drug ameriški predsednik – 
leta 1963 v atentatu umorje-
ni John F. Kennedy. Če zač-
nemo na nasprotni strani, 
se vlogi preobrazbe enega 
predsednika v drugega za-
menjata. Z leve proti desni, 
z desne proti levi. Kje začeti?

Pri tehniki in orodjih, s 
katerimi so grafike nasta-
le, saj nam ta nekoliko raz-
krivajo tudi naslov razstave 
Začeti od začetka. Pri delu 
je namreč uporabljal tehni-
ko lesoreza. Da, izdelal je 
enajst lesorezov, za vsako 
grafiko posebej. »Osnovna 
ideja tega dela je bila zdru-
ževanje dveh tehnik, zelo 
stare reprodukcijske gra-
fične tehnike lesoreza, na 
drugi strani pa sem upora-
bljal računalnik in sodob-
ne digitalne tehnologije, 
kot sta internet in na primer 

Photoshop,« pojasnjuje Oli-
ver Pilić, ki je za osnovo vzel 
portreta voščenih lutk obeh 
predsednikov. Medtem ko 
Kennedy v Muzeju vošče-
nih lutk Madame Tussau-
ds že dolgo obstaja v vošče-
ni obliki, je aktualni ameri-
ški predsednik svojega »vo-
ščenka« dobil januarja le-
tos tik pred svojo predse-
dniško inavguracijo. Pilić je 
najprej v Photoshopu prip-
ravil reducirano osembitno 
sliko v rastru, jo natisnil na 
tiskalniku, prenesel na lese-
no ploščo in se potem lotil 
dolbljenja. »Proces dela je 
zelo zamuden, saj sem po-
rabil teden do deset dni za 
eno ploščo. Pri ročnem ti-
sku sem uporabljal tradicio-
nalno japonsko orodje, ime-
novano baren, izdelano iz 
bambusa. Gre za nekakšen 
disk, s katerim se na lesorez 
nanaša barva. Od pritiska 

roke je odvisno, kako moč-
no je nanešena barva,« o po-
stopkih, ki so ga vodili pri 
delu, razlaga avtor in doda-
ja, da ga je pri izbiri tehnik 
vodila tudi ideja o dveh moč-
nih kontrastih, na eni stra-
ni računalniške obdelave, 
čiste fikcije, na drugi strani 
pa ročnega dela na star na-
čin. Kot vizualni umetnik se 
namreč ukvarja z različnimi 
mediji. »Pomembna sta ide-
ja in koncept, ki iz nje izha-
ja, šele potem izberem naj-
bolj primeren medij, v ka-
terem bom zamisel realizi-
ral.« 

V umetniškem delova-
nju Pilić prisega na angaži-
ranost. »Umetnost je že po 
definiciji angažirana in kri-
tična, vse ostalo je dekora-
cija. V umetniškem delu se 
mora odražati neko stanje v 
aktualni družbi. Umetnost 
mora biti kritična, sicer ni 

umetnost, ampak je zgolj 
estetika, ki pritegne ali pa 
ne. Slavna ameriška foto-
grafinja Cindy Sherman je 
nekoč dejala, da te mora po-
doba udariti po glavi, da se ti 
zatakne grižljaj in ti izstopi-
jo oči ...« Pri delu sta ga to-
rej vodila dva vidika: aktu-
alnost, pri čemer je Trum-
pa danes nemogoče spregle-
dati, saj je zelo nevaren člo-
vek – vsaj deluje tako, kot 
da smo tik pred izbruhom 
jedrske vojne, Kennedy pa 
je njegova vzporednica. »V 
šestdesetih letih je bil kon-
flikt s Kubo in Prašičji zaliv, 
danes s Severno Korejo in 
težave v Rumenem morju.« 
Drugi vidik, ki ga Pilić uve-
ljavlja, je zgolj estetski, ume-
tniški. Gre za neverjetno po-
dobnost obraznih potez, ki 
se v le enajstih slikah never-
jetno zlijeta. Umetnik potr-
juje, da je zelo malo mani-
puliral s pomočjo digitalnih 
orodij, saj so se osrednje po-
teze obraza, kot so nos, oči, 
usta odlično prekrivale. To, 
da je eden bil demokrat, dru-
gi je republikanec ter kakšna 
je oziroma je bila priljublje-
nost vsakega od njiju, Pilića 
v zastavljenem konceptu ni 
zanimalo. 

Skratka, pred nami so ve-
liki likovni ekrani, ki deluje-
jo, kot ustavljeni, zamrznje-
ni video posnetki, ki jim ri-
tem daje naše pritiskanje 
na tipki play/pause daljin-
skega upravljalnika, je med 
drugim zapisala vodja ga-
lerije Pogledi in kustosinja 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik Saša Bučan. Oliver Pi-
lić je vizualni umetnik, ki 
ga v polju umetnosti zani-
majo razmerja med ideolo-
škim poljem, teorijo sodob-
ne umetnosti, fuzijo poli-
tičnega portreta in moder-
nim konceptom internetne-
ga mema. S svojim delom 
posega na polje grafike, in-
stalacije, slikarstva, »ready 
made« objektov in fotografi-
je. Leta 2012 je zaključil štu-
dij na Akademiji z vizualno 
umetnost – A.V.A. v Ljublja-
ni. Za seboj ima več skupin-
skih in samostojnih razstav, 
leta 2013 pa je bil nomini-
ran za nagrado za mlade vi-
zualne umetnike v Sloveniji, 
nagrado OHO, sicer pa delu-
je v Kamniku. Trenutno raz-
stavlja še v Celju, kjer pod 
naslovom Vedno bom tu, 
vedno v kontekst postavlja 
Trumpa in Hitlerja. Letos je 
bil s svojim delom uspešen 

na mednarodnem trienalu 
grafike v Beogradu, bil pa je 
tudi uvrščen v zbirko Lucia-
na Benettona Imago Mundi.

Razstava bo v galeriji Pog-
led na ogled do konca sep-
tembra vsak dan od torka do 
sobote od 10. do 18. ure. Kot 
je povedala Bučanova, je že 
dlje časa razmišljala o galeri-
ji, v kateri bi predstavljali so-
dobno umetnost. »Galerijski 
prostor je sicer majhen, lah-
ko bi rekla primeren za inti-
mnejše postavitve, a sem ve-
sela, da lahko z razstavami po-
tegnemo vzporednice z aktu-
alnim časom.« V njej razsta-
vljajo tako domači kot gostu-
joči umetniki. Pred Pilićem 
so se tako že predstavili kipar-
ka Nina Koželj, slikar Matevž 
Sterle in fotografa Egon Bajt 
in Arven Šakti Kralj Szomi. 
Za razstavne termine pripra-
vijo razpis, o razstavah pa od-
loča galerijski svet, v katerem 
so ob Saši Bučan še Nina Ko-
želj, Dušan Sterle in Črtomir 
Frelih. Predvidoma naj bi vsa-
ko leto pripravili šest razstav, 
od tega eno študentsko, ter-
mini za leto 2018 pa so že za-
polnjeni. Po prvih razstavah 
bi lahko že rekli, da je Galeri-
ja Pogled majhna po obsegu, 
a velika po vsebini.

Ko predsednik sreča 
predsednika
V galeriji Pogled v Kamniku je na ogled razstava z naslovom Začeti od 
začetka. Vizualni umetnik Oliver Pilić nas preseneti z dvanajstimi grafikami, 
v katerih se portret enega ameriškega predsednika transformira v drugega.

Od Trumpa prek Oliverja Pilića do Kennedyja v grafičnem ciklu Od New Yorka  
do Dallasa / Foto: Igor Kavčič

Donald Trump ali John F. Kennedy? / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Choralp se vsako leto 
poleti odvija v idiličnem vi-
sokoležečem srednjeveškem 
mestecu Briançon v franco-
skih Alpah. Teden dni v ju-
liju mesto preplavijo ubra-
ni glasovi pevcev iz različnih 
delov sveta. Letos so na festi-
valu sodelovali pevski zbo-
ri One Voice Choir iz Gane, 
Vox Human z Madžarskega, 
Vox Disposa iz Konga, KPZ 
Mysterium iz Slovenije ter ve-
liko posameznikov iz Franci-
je, Belgije, Švice, Italije in od 
drugod. Skupaj je na festivalu 

prepevalo okrog dvesto pev-
cev. Pevci KPZ Mysterium so 
sodelovali pri delavnici skan-
dinavske glasbe. Že doma so 
pod vodstvom dirigenta Gre-
gorja Klančiča prebrali sklad-
be iz zbirke not, v Briançonu 
pa je vse udeležence na skup-
ni koncert pripravil priznani 
francoski dirigent Alain Lou-
isot. Vaje so imeli ves teden 
vsak dan dopoldne in popol-
dne, večeri pa so bili namenje-
ni koncertom.

Mysterium je že dan po pri-
hodu imel samostojni kon-
cert v cerkvi v bližnji vasici, 
naslednji večer so prisluhni-
li madžarskemu zboru, večer 
za tem še ganskemu. Kot so 
povedali pevci, jih je pevski te-
den v tem francoskem mestu 
zelo povezal, kar se je odrazi-
lo tudi na njihovem drugem 
koncertu, spet v eni izmed 
tamkajšnjih cerkva. Energija 

med pevci, dirigentom Gre-
gorjem Klančičem in pianis-
tom Lovrom Frelihom je priv-
zdignila publiko v stoječe ova-
cije. Zadnji koncertni večer v 
cerkvi Briançonu je bil name-
njen koncertu vseh udeležen-
cev obeh omenjenih pevskih 
delavnic. Slovenci so še zlasti 
občinstvo navdušili s prekras-
no skladbo Stars skladatelja 
Eriksa Ešenvaldsa iz Latvije. 
Štiriindvajset pevcev se je raz-
poredilo po celotni cerkvi, pri 
čemer so v rokah imeli čaše, 
napolnjene z vodo in uglaše-
ne ne različne tone iz sklad-
be. Ob pozornem poslušanju 
publike so zazveneli zvoki ko-
zarcev in nato pevcev. »Bilo 
je čarobno,« občutke opisu-
jejo v Mysteriumu. Zbor bo 
septembra začel pripravlja-
ti skladbe za novo sezono, ob 
tem pa v svoje vrste tudi vabi 
nove pevke in pevce.

Mysterium navdušil v Franciji
Komorni pevski zbor Mysterium iz Kranja se je po štirih letih ponovno odzval povabilu organizatorja  
in kot demonstracijski zbor sodeloval na pevskem festivalu Choralp Briançon 2017 v Franciji.

V Mysteriumu vedno znova dokazujejo, da zborovsko petje ne pozna meja. / Foto: arhiv KPZ Mysterium
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Kranjska ženska ekipa bo  
zelo pomlajena

V četrtek so s pripravo ledene 
plošče začeli v ledeni dvorani 
Zlato polje. Le ta naj bi bila 
pripravljena, na roke hokejskim 
delavcem gre tudi vreme, tam 
nekje do 21. avgusta. V soboto 
so se na enotedenske priprave 
v češko mesto Vrchlabi podeli 
mladi hokejisti letnika 2002 in 
mlajši. Ostale kategorije, med 
njimi tudi ženska ekipa pa 
bodo opravljale suhe treninge, 
tako kot do sedaj, dokler se ne 
preselijo na led.
„Ženka ekipa bo letos zelo 
pomlajena, a ima želje, da 
se bo enakovredno kosala s 
ostalimi ekipami v državnem 
prvenstvu.“ je za uvod 
povedal trener ženske ekipe 

kranjskega Triglava Grega 
Kranjc in nadaljeval: „Dekleta 
si že močno želijo letošnjega 
tekmovanja. V tej novi sezoni 
bomo sodelovali v državnem 
prvenstvu, saj kot rečeno 
je ekipa zelo pomlajena in 
potrebuje nabiranja izkušenj, 
da bi lahko tekmovali, kot do 
sedaj tudi v mednarodni ligi. 
Moram jih pohvaliti, saj se 
močno prizadevajo že sedaj 
na suhih treningih, ko so 
spoznale, da je moč še kako 
pomembna za kasneje, ko 
se bomo preselili na led.“ Do 
sedaj je članska ženska ekipa 
Triglava dajala tudi nekaj igralk 
v reprezentanco. To je dodaten 
motiv za mlade hokejistke 

kranjskega Triglava, saj bo 
Slovenija od 7. do 13. aprila 
2018 na Bledu gostila svetovno 
prvenstvo za ženske Divizije II, 

Skupine A, kjer se bodo „risinje“ 
borile skupaj z Avstralijo, 
Mehiko, Nizozemsko, Severno 
Korejo in Veliko Britanijo.  

Ženska ekipa Triglava / foto: Grega Kranjc

N
O

G
O

M
E

TN
I K

LU
B

 T
R

IG
LA

V 
K

R
AN

J,
 P

AR
TI

ZA
N

S
K

A 
C

E
S

TA
 3

7
, K

R
AN

J 
 

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
odigrali tekme petega kro-
ga. Do pomembnih točk so 
na gostovanju prišli nogo-
metaši Triglava in Domžal. 

Triglavani so še četrtič na 
petih tekmah te sezone igra-
li neodločeno. Točko jim je 
proti Celju z zadetkom v 86. 
minuti zagotovil Dejan Rob-
nik, ko je izenačil na 1 : 1. 
Še vedno pa čakajo na zma-
go. »Z osvojeno točko sem 

zadovoljen in v prvem pol-
času smo imeli celo prilož-
nost, da bi povedli. V dru-
gem polčasu so bili domači-
ni bolj agresivni, mi pa smo 
se zaradi neizkušenosti, saj 
gre za mlado ekipo, nekoliko 
preveč povlekli na svojo po-
lovico. To so domačini izko-
ristili in povedli, a nam je us-
pelo na koncu izenačiti,« je 
po tekmi povedal trener Kra-
njčanov Anton Žlogar. 

Osrednji derbi kroga je bil 
v Mariboru, kjer so gosto-
vale Domžale. Ni prinesel 

zadetkov, so pa gledalci vide-
li razburljivo igro dveh ena-
kovrednih tekmecev, ki bos-
ta ta teden na evropski sceni 
predstavljala slovenski klub-
ski nogomet. »To je bil pravi 
evropski nogomet in gledal-
ci so morali biti zadovoljni s 
prikazanim. Na začetku dru-
gega polčasa smo imeli dve 
odlični priložnosti. Na kon-
cu nas je Maribor stisnil, a 
moram fantom čestitati za 
zasluženo točko,« je po tek-
mi povedal trener Domžal 
Simon Rožman. Na lestvici 

vodi Olimpija, Domžale so 
tretje, Triglav pa sedmi.

V drugem krogu druge 
slovenske nogometne lige 
je Roltek Dob doma izgu-
bil proti Farmtechu z 0 : 1, 
Kalcer Radomlje in Zari-
ca Kranj sta tekmi odigrala 
včeraj po zaključku naše re-
dakcije. Jutri in v sredo bodo 
tekme prvega kroga v pokalu 
Slovenije. Para gorenjskih 
ekip sta: Videm – Kalcer Ra-
domlje, Mura – Zarica Kranj 
(obe tekmi bosta v sredo ob 
16. uri), Triglav je prost.

Triglav in Domžale do točk v gosteh

Kranj – Na tretji tekmi poletne velike nagrade v smučarskih 
skokih je bil od šestih Slovencev najboljši Žiga Jelar. Triglavan 
je v Courchevelu zabeležil svojo najboljšo uvrstitev med elito. 
Končal je na 13. mestu. Anže Lanišek, najboljši v kvalifikacijah, 
je bil 16. Še tretje zmage se je veselil Poljak David Kubacki. 
Naslednji tekmi poletne velike nagrade bosta v Hakubi na 
Japonskem 26. in 27. avgusta.

Žiga Jelar do rezultata kariere

Adrenalin okusili tudi 
»navadni smrtniki«

Več o razpletu dirke v nas-
lednji številki, saj se je kon-
čala po zaključku naše redak-
cije. Na štiri kilometre dol-
gi progi od Todraža do Lučin 
in ob njej so tudi letos uživa-
li tako dirkači kot gledalci. To 
je dirka, ki v te kraje vsako leto 
privabi več tisoč gledalcev, ki 
uživajo ob pogledu na vozila, 
ki dosegajo tudi hitrosti pre-
cej prek dvesto kilometrov na 
uro. Na progi so tako formu-
le kot »fičkoti«. Čar adrenalin-
skega športa so lahko okusili 
tudi »navadni smrtniki«, ki 
so se usedli na sovoznikov se-
dež predvoznikov. Organiza-
torji iz AMD Zvezda so zdru-
žili šport in dobrodelnost. Za 
»taxi vožnje« je bilo veliko za-
nimanja, med »taksisti« pa je 
bil s svojim dirkalnikom tudi 
Aljoša Novak, relist iz Lesc. 
»Uživali smo tako vozniki 
kot naši sopotniki. Povsem 
''na polno'' v takšnih promo-
cijskih vožnjah ne gre, za ne-
kaj adrenalina pa vseeno po-
skrbimo. Sovoznika obleče-
mo v kombinezon in čelado, 
da se počuti kot pravi sovo-
znik. Polna bojna oprema je 

obvezna. Potem pa le sprosti-
ti se in tri minute uživati, kar 
se leda. Odzivi so dobri, na-
smešek sovoznikov na cilju 
pa velik,« je po sobotni tretji 
trening vožnji povedal Aljo-
ša Novak. Na sedežu sovozni-
ka je bil Erik Vidmar iz Cola 
nad Ajdovščino. »To je darilo 
domačih za rojstni dan. Sem 
navdušenec bencinskih špor-
tov. Mislil sem, da bo na pro-
gi bolj brutalno, pa je kar šlo. 
Aljoši sem povsem zaupal, da 
me bo varno pripeljal na cilj,« 
je povedal. Aljoša Novak je iz-
kušen voznik, ki se je letos 
osredotočil na italijansko ma-
kadamsko prvenstvo, tako da 
v Sloveniji ne dirka.

 

Med dirkači sorodnik 
poljskega predsednika

Izjemno hitro pa so dirkači 
vozili že na treningu. Padel 
je nov rekord med turnimi 
vozili, ki ga je postavil Avstri-
jec Karl Schagerl v VW Golfu 
TFSI-R, včeraj pa ga je še iz-
boljšal. V vseh treh vožnjah 

za trening je bil ob odsotnosti 
Čeha Vaclava Janika, lanske-
ga zmagovalca in rekorder-
ja (2:01,30), v absolutni kon-
kurenci po pričakovanjih ra-
zred zase dvakratni zmago-
valec Lučin Italijan Federi-
co Liber (Gloria C8P-EVO). 
Lučine vsako leto privabijo 
številne voznike in voznice. 
Med njimi je bil tudi Poljak 
z znanim priimkom Duda. 
Grzegorz Duda (Hyundai 
i20 WRC) je sorodnik polj-
skega predsednika Andrze-
ja Dude. »Moj in njegov stari 
oče sta bila brata. Tukaj sem 
že petič in rad pridem, saj je 
dobra dirka, dobra konku-
renca in imate krasne navi-
jače,« je pojasnil. Dirka pro-
ti Lučinam je prav posebna 
za voznike iz Poljanske do-
line. »Dirkati blizu doma je 
super, letos sploh, ker imam 
končno avto, kot je treba. 
Navijači so odlični. Je res 
noro, sploh v nedeljo. Naj-
bolj pomembno je, da pride-
mo srečno do cilja, potem se 
štejejo rezultati,« je povedal 

25-letni Luka Likovič iz Ži-
rov (BMW M3), ki je bil na 
treningu med najhitrejšimi 
Slovenci. 

Privlačijo zvok, hitrost ...

Na svoj račun so prišli tudi 
gledalci. Dvanajstletni Mar-
cel Gladek iz Žirov je bil nav-
dušen, medtem ko si je pobliž-
je ogledoval avto znamke Lan-
cia Delta HF Integrale Milana 
Bubniča, za katerega najbolj 
navija. »Pri letu in pol sem 
bil prvič na reli krosu v Loga-
tcu. Od takrat sem si ogledal 
že veliko dirk. Privlačijo me 
zvok, hitrost in dirkači, ki ti z 
veseljem povejo kakšno zani-
mivost,« je povedal Marcel, ki 
si je ogledal tako treninge kot 
nedeljsko dirko, manjkal pa 
ni niti na petkovi povorki vo-
zil. »Ta novost je dobra pote-
za, ki je namenjena predvsem 
gledalcem, da nas spoznajo, 
da vidijo, da nismo divjaki, da 
se znamo tudi poveseliti in na-
rediti kaj za kraj. Škoda le, da 
sem manjkal, saj smo imeli 
nekaj težav z avtomobilom in 
smo bili še celo noč pred tre-
ningi v delavnici,« je dejal Bu-
bnič, legenda slovenskega re-
lija, ki letos veliko nastopa tudi 
v tujini.

Rekord že na treningu
31. stran

Dirko si je tudi letos ogledalo veliko število ljubiteljev 
bencinskih športov, tudi Marcel Gladek, ki se je takole 
usedel v avtomobil Milana Bubniča.

Brata relista Tim (levo) in Aljoša Novak (desno) sta bila 
v vlogi predvoznikov, Erik Vidmar (v sredini) pa je čar 
tega športa okusil na sovoznikovem sedežu v Aljoševem 
dirkalniku.

Kranj – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je 
zbrala v Ljubljani, kjer bo opravila zadnji del priprav na evrop-
sko prvenstvo, ki se bo 24. avgusta začelo na Poljskem. V 
slovenski prestolnici bodo odbojkarji ostali le nekaj dni, saj 
bodo pred odhodom v Krakov odigrali še pripravljalni tekmi 
s Srbijo 17. in 18. avgusta v Beogradu.

Odbojkarji na zadnjih pripravah pred prvenstvom

Prva dirka pod znamko GHD Lučine je bila 
organizirana leta 2005 na pobudo Moto kluba Buhc in 
njegovega predsednika Viktorja Oblaka. AMD Zvezda 
jo je letos samostojno organiziralo šestič.

Kamnik – Odbojkarice Calcita Volleyballa se po dveh sezonah, 
ko so trenirale in igrale v Ljubljani, spet vračajo v Kamnik. V pri-
merjavi z lansko sezono bo v letošnji v ekipi veliko sprememb, 
Kamničanke pa bodo s pripravami uradno začele ta teden. 
Tako kot že nekaj sezon zaporedoma bodo tudi v novi igrale 
na štirih frontah. Ob obeh domačih tekmovanjih še v srednje-
evropski ligi in v pokalu CEV. Trener je Gregor Rozman, ki je v 
zadnjih dveh sezonah vodil odbojkarice Volleyballa Ljubljane.

Odbojkarice Calcita iz Ljubljane nazaj v Kamnik
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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  ( 3 3 )

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

Pet elementov v TKM – les (1. del)

Elementu lesa pripadajo 
jetra in žolčnik, čas pomla-
di, obdobja rasti in razvoja. 
Energija lesa nam pomaga 
pri spremembah, ki jih uva-
jamo v svoje življenje.

Če je energija lesa v ravno-
vesju, rastemo in se razvija-
mo skladno, harmonično. 

Neravnovesje lahko pri-
pelje do občasnih izbruhov 
jeze. Kaže se tudi tako, da se 
ljudje izogibajo vsem kon-
fliktnim situacijam, ker se 
ne počutijo sposobni sooča-
nja, argumentiranja. 

Pomanjkanje energi-
je lesa se lahko izraža tudi 
kot zmanjšana kreativno-
st, nesposobnost izražanja 
samega sebe, iz tega pa se 
pogosto razvijejo frustra-
cije, razdražljivost. Zdi se 
nam, da smo se znašli v za-
čaranem krogu, iz katere-
ga ne vidimo izhoda. Zaradi 

nizke energije lesa pa tudi 
ne zmoremo narediti kore-
nitih sprememb, ki bi nam 
pomagale sanirati situacijo, 
v kateri smo se znašli. 

Če psihično neravnoves-
je traja (pre)dolgo časa se po-
časi simptomi slabega psi-
hičnega počutja začnejo od-
ražati tudi v fizičnem tele-
su. Če želimo stanje učinko-
vito rešiti, moramo obravna-
vati tako psihične kot tudi fi-
zične simptome, saj reševa-
nje samo fizičnih prinese le 
kratkotrajno olajšanje oziro-
ma površinske uspehe, v glo-
bini pa bistvo težave ostaja.

Energijsko neravnoves-
je se pojavi, kadar smo pod 
stresom, premalo počiva-
mo, se ne gibamo dovolj, se 
nezdravo prehranjujemo.

Za energijski potencial 
energije lesa je najbolj ško-
dljivo:

•  uživanje nezdrave hrane 
(mastna, ocvrta hrana)

•  čezmerno pitje  
alkoholnih pijač

•  dolgotrajno ali čezmerno 
uživanje zdravil

•  nezadostna telesna  
aktivnost

•  dolgotrajna stresna  
obdobja brez sproščanja 

•  preobremenitev jeter
V zahodni medicini so 

jetra zadolžena za kemič-
no čiščenje telesa, presno-
vo, transformacijo in uskla-
diščenje maščob, ogljikovih 
hidratov in proteinov v glu-
kozo, ki jo porabljajo celice. 
V TKM pa jetra opravljajo še 
mnoge dodatne funkcije:
•  skrbijo za pretok krvi v 

celice in kri skladiščijo,
•  vzdržujejo telesni 

obrambni sistem,
•  povezana so z očmi in  

vidom,

•  zagotavljajo ravnovesje 
tako na fizičnem, čustve-
nem kot tudi duhovnem 
področju,

•  neoviran pretok energije 
lesa in jeter nam pomaga 
biti odprti za nove  
ideje, neovirano izražati 
svoja čustva, se kreativno 
izražati in biti  
čustveno stabilni,

•  jetra uravnavajo delova-
nje živčnega sistema,

•  nizka energija jeter 
povzroči, da smo hitro  
utrujeni, takrat moramo 
veliko počivati in se  
ustrezno prehranjevati, 
da obnovimo  
energijo jeter,

•  jetra skrbijo za našo  
sposobnost načrtovanja.

Jelena Justin

Greben Spodnjih bohinj-
skih gora je greben, ki me 
zvabi vsakih nekaj let. Eno-
stavno je lep, romantičen, za 
dušo. Vedno ko sem do se-
daj hodila po grebenu, sem 
pred Črno prstjo pogledova-
la na zelen, z ruševjem po-
raščen greben, na koncu ka-
terega je Lisec. Na planini Za 
Liscem stoji Orožnova koča, 
prva koča Slovenskega pla-
ninskega društva. Pa obišči-
mo znameniti zeleni stožec 
nad Bohinjsko Bistrico. 

Izhodišče vzpona je Bo-
hinjska Bistrica, lahko pa si 
za skoraj uro skrajšamo pri-
stop, če se odpeljemo v smeri 

Koble do vasi Ravne. Iz vasi 
nadaljujemo še kakšen ki-
lometer, dokler na levi stra-
ni ne zagledamo smeroka-
za za Črno prst in Orožnovo 
kočo. Na primernem mes-
tu parkiramo. Z makadam-
ske ceste se strmo navzgor 
požene rahlo razdrapana 
steza, ki hitro pridobiva vi-
šino. Kmalu se steza usme-
ri izrazito desno in v vzpo-
nu preči gozdno pobočje, 
potem pa se zopet usmeri 
skoraj naravnost navzgor in 
nas pripelje do makadam-
ske ceste. Nadaljujemo des-
no, približno pet minut, ko 
nam da smerokaz vedeti, da 
moramo zaviti levo, ponov-
no strmo skozi gozd. Pot je 

spet razdrapana, ponekod 
precej zaraščena, v mokrem 
neprijetna, mastna. Približ-
no na polovici zavije precej 
levo, nato pa zopet desno. 
Kmalu pred seboj zagleda-
mo Orožnovo kočo na plani-
ni Za Liscem, ki so jo sloven-
ski planinci postavili že leta 
1894, torej leto dni po usta-
novitvi društva. Med drugo 
svetovno vojno je bila pož-
gana, pred nekaj leti pa ob-
novljena. 

Od koče sestopimo do sta-
re sirarne in po zeleni doli-
nici mimo vodnega bajer-
ja. Usmerimo se na zgor-
njo, levo stezo in precej hit-
ro bomo naleteli na oble-
dele stare markacije, ki so 

nekoč vodile proti Črni prsti. 
Vzpnemo se mimo skal, ko 
steza začne zavijati v desno. 
Na drevesu opazimo tudi 
rdeče trakove, ki bodo naši 
smerokazi. Pri velikem bal-
vanu, iz katerega rastejo dre-
vesa, nasproti pa je nekaj po-
drtih smrek, zavijemo levo. 
Vidimo tudi trakec. Od tod 
dalje je vzpon orientacijsko 
nezahteven, kljub temu da 
hodimo po uradno neozna-
čeni stezi. Ponekod precej 
zaraščena steza poteka sko-
zi »žbunje«, kot rada rečem. 
Skratka, okoli steze je precej 
gostega zelenja, zanimiva 
flora z ogromno cvetja. Pot 
z vsakim višinskim metrom 
postaja bolj strma. Ko pride-
mo ven iz gozda, je okolica še 
vedno obdana z bujnim ze-
lenjem. Prečimo v levo, nato 
pa zavijemo desno pri ve-
likih kamnih, ki so se sredi 
tega zelenja vzeli od ne vem 
kod. Na vrhu kamenja pot za-
vije desno in zagledali bomo 
cvetočo alpsko možino. 

Do sedla nas loči še ne-
kaj minut. Na sedlu se obr-
nemo desno in nadaljuje-
mo naprej po grebenu. V 

spodnjem delu se steza moč-
no povzpne, nato pa strmina 
popusti. Hodimo po grebe-
nu, večinoma po desni stra-
ni. Tik pred vrhom malce iz-
gubimo višino, potem pa se 
strmo po travah povzpnemo 
do vrha.

Lisec nagradi z zanimi-
vim razgledom, saj verigo 
Spodnjih bohinjskih gora 
gledamo s povsem druge 
perspektive. Ko pogledamo 
proti grebenu, je na naši levi 
Črna prst, pred nami gre-
ben Kozji rob, ki se dotika 

Spodnjih bohinjskih gora. 
Desno je prepadni Četrt pa 
Konjski, Poljanski ter Ma-
tajurski vrh. 

Ko se ozremo proti Bo-
hinjski Bistrici, se pred 
nami razprostre kraljestvo 
Triglava. Sestopimo po poti 
vzpona, a se ustavimo še pri 
Franciju v Orožnovi koči. 
Njegov »štrudel« je izvrsten.

Nadmorska višina: 1653 m
Višinska razlika: 862 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Lisec (1653 m)

Zeleni stožec
Zeleni stožec, ki ga zaradi skromne višine in lepega grebena v ozadju le 
redko kdo obišče. No, obiščejo ga tisti, ki iščejo mir in tišino.

Pogled na Lisec z grebena Spodnjih bohinjskih gora / Foto: Jelena Justin

Vzpon na greben Lisca / Foto: Jelena Justin

Pogled na greben Spodnjih bohinjskih gora z Lisca 
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Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Za nasvet smo 
vprašali osebnega trenerja 
Jerneja Kalana iz Bodi v for-
mi trening studia iz Škofje 
Loke, za lokacijo pa sva iz-
brala telovadnico v naravi v 
Gorajtah.

 »Telovadnica v naravi je 
odlična popestritev za giba-
nje v naravi, za izvajanje vaj 
pa je potrebnega nekaj zna-
nja in tudi domišljije, saj lah-
ko posamezno orodje upora-
bimo na številne načine, iz-
vedba pa je lahko lažja ali tež-
ja,« je za začetek povedal Jer-
nej Kalan in poudaril, da no-
bena vaja ni primerna za vse, 
so pa izvedbe, ki ustrezajo ve-
čini ljudi. Kot povsod je tudi v 
telovadnici v naravi treba pos-
lušati svoje telo in se zavedati 
omejitev, ki jih imamo, kot so 
na primer poškodbe ali dege-
nerativne spremembe. »Ko 

sestavljamo trening, je vanj 
treba vključiti vaje za krepi-
tev celega telesa, tako vaje za 
noge kot roke, za sprednji in 
zadnji del. Vse skupaj je tre-
ba smiselno povezati v celo-
to. Univerzalnega recepta pa 
ni. Vsak človek je specifičen. 
Tudi če rečemo, da je zdrav 
povprečen posameznik, so 
omejitve, ki ga lahko ovirajo. 
Po enem treningu se to še ne 
bo pokazalo, skozi leta pa se 
pokažejo posledice nepravil-
ne tehnike izvedbe vaj, ome-
jitve, pride do poškodb, naj-
različnejših težav. Dober tre-
ning je zanimiv, raznolik in 
nas žene naprej,« pravi Ka-
lan in dodaja, da pri sesta-
vi treninga izbiramo vaje, ki 
jih tehnično znamo izvaja-
ti, in pri izvedbi ne hitimo: 
»Vsi se radi zaganjamo. Ne-
kaj se odločimo in potem bi 
kar na polno. Bolje počasi in 
dlje časa ter seveda pravilno. 

V telovadnici v naravi lah-
ko s pomočjo orodij osvoji-
mo tudi osnovne tehnike po-
čepa, mrtvega dviga in izpa-
dnega koraka, kar nam pri-
de prav v vsakdanjem življe-
nju.« 

Kako poteka trening, kate-
rega osrednji del je telovad-
nica v naravi? Možnosti je 
veliko, začnemo pa seveda 
z ogrevanjem. »Načini ogre-
vanja so različni. Telo potre-
buje okrog osem minut, da 
se ogreje, potem je dobro na-
rediti aktivacijske vaje, kar 
pomeni različne lastovke, iz-
padne korake z rotacijo, vaje 
za ravnotežje, počepe, mo-
stove, da osvojimo popolne 
obsege giba, se telo ogreje in 
se mišice pripravijo na obre-
menitev,« je o prvem delu 
treninga povedal Kalan. Na 
orodjih v telovadnici v na-
ravi svetuje krožni trening, 
ki je najbolj primeren za 

splošno populacijo. »Izbere-
mo vaje in startamo ali na ča-
sovno omejitev, 30 sekund 
vadbe in 30 sekund premo-
ra, ali na ponovitve, 10–12 
ponovitev in premor. Nare-
dimo tri kroge po deset vaj 
ali pa je vaj manj in več kro-
gov. Na vsakem orodju lah-
ko delamo primarno vajo, 
torej tisto, ki je zanj najbolj 
značilna. Za splošno popu-
lacijo so to velikokrat prete-
žke vaje, zato jih prilagodi-
mo. Na orodja lahko vpne-
mo tudi kakšne pripomoč-
ke, kot so na primer trako-
vi za TRX-vadbo. Možnos-
ti je veliko,« še pravi Kalan 
iz Bodi v formi trening stu-
dia in predstavi zaključni del 
treninga – ohlajanje: »Tudi 
tukaj so možnosti različne. 
Idealno je, če raztegnemo 
večje mišične skupine in se 
sprehodimo do doma. S tem 
je trening, ki skupaj traja 

okrog petdeset minut, kon-
čan. Idealno je, če ga naredi-
mo trikrat tedensko.« Kalan 
sicer poudarja, da je vadba 

pomemben del zdravega na-
čina življenja, spremembe 
pa je treba narediti tudi na 
drugih področjih.

Na rekreacijo  
v telovadnico v naravi
Telovadnice v naravi so med rekreativci, še posebno mladimi, vse bolj priljubljene in vedno več jih je. 
Pridemo tja ... Kaj pa sedaj? Katere vaje so primerne za splošno populacijo? 

Težja izvedba; primarno je orodje namenjeno izvedbi 
sklekov.

Lažja izvedba; lahko se uporabi tudi za učenje počepov  
ali za lažjo izvedbo sklec. Spustite se dol in gor ...

Osnovna vaja so zgibi. Položaj rok je v podprijemu,  
kar je lažje, ali nadprijemu. 

Lažja izvedba je vaja veslanja, kjer je začetni položaj vesa v 
opori in sledi priteg trupa k drogu.

Delamo zgibe. Roke imamo v nadprijemu ali podprijemu. 
Lahko delamo tudi samo priteg nog k trupu ali priteg nog z 
rotacijo, kjer poskrbimo za upogibalke kolka in upogibalke 
trupa, če je to rotacija, pa še za stranske trebušne mišice.

Maja Bertoncelj

Kranj – V okviru priprav na 
že tradicionalni športno-re-
kreativni dogodek Triglav 
tek Zavarovalnica Triglav 
organizira skupinske teka-
ške treninge v kar desetih 
krajih po Sloveniji. Trenin-
gi so brezplačni in primerni 
za začetnike ter tudi izkuše-
ne tekače. Kot sporočajo, se 
vsi, ki se jih želite udeležiti, 
prijavite na spletni strani do-
godka.

Skupinski tekaški trenin-
gi vsak torek (izjema je jutri, 
15. avgusta) in četrtek že po-
tekajo tudi na Brdu pri Kra-
nju. Začeli so se 10. avgusta, 
vodi pa jih Klemen Dolenc. 
Zbirno mesto je zelenica pri 

kozolcu za Hotelom Brdo.  
Triglav tek bo na Brdu pri 
Kranju že tradicionalno po-
tekal drugo soboto v sep-
tembru, 9. septembra. Teka-
či lahko izbirate med petimi 
teki: otroškim tekom Kuža 
Pazi, družinskim tekom na 
3,4 kilometra, poslovnim te-
kom trojk na trikrat 3,4 kilo-
metra, tekom na deset kilo-
metrov in prvič uradno tudi 
polmaratonom. Prijave so 
že odprte.

Kot vsako leto bodo Tri-
glav tek za dober namen 
podprli številni slovenski 
športniki, ambasadorji do-
godka. Skupaj z njimi bodo 
tekači iz vse Slovenije nizali 
korake za boljšo oskrbo no-
vorojenčkov.

Na Triglav tek se 
pripravljajo tudi v Kranju

Maja Bertoncelj

Ribno – Lovska koča Talež je 
na razglednem robu Jelovice 
v bližini planine Talež in leži 
na višini 725 m. Iz Ribnega se 
je do koče prvo avgustovsko 
soboto podalo 59 tekačev in 
tekačic, ki so se udeležili 6. 
Conditus Taležlaufa, ki mu 
rečejo tudi cilj z razgledom.

Z 8,5 kilometra dolgo pro-
go med savskim mostom v 
Ribnem in lovsko kočo na Ta-
ležu, ki je vse prej kot lahka, 
poseben pečat pa ji da vzpon 
in spust s Tolstega vrha (883 
m) je najhitreje opravil Mar-
jan Zupančič (Hoka One 
One Slovenija), njegov čas je 

bil 41:38, sledila pa sta mu Si-
mon Strnad (ŠD Nanos) s ča-
som 42:44 in Franci Teraž 
(Acroni team) s časom 43:30. 
Pri dekletih je bilo prijavlje-
nih 18 tekačic, zmagala pa je 
Petra Race (Taekwon-do klub 
Begunje). Ura se ji je ustavi-
la pri 51 minutah in 41 sekun-
dah. Druga je bila Ana Kova-
čič, ciljno črto je prečakala s 
časom 53:40, tretja pa Anja 
Zima (ŠD Mošnje, 55:32). 

Vsi najboljši so poleg prak-
tičnih nagrad prejeli tudi 
medalje, ki so jih izdelali v 
CUDV Radovljica. Še po-
sebno so jih bili veseli otro-
ci, ki so sodelovali na pohodu 
Vzpon na Talež. 

Taležlauf Zupančiču in Racetovi
Na teku z razgledom devetinpetdeset tekačev, potekal tudi pohod.

Najhitrejši trije moški (z leve): Simon Strnad, Marjan 
Zupančič in Franci Teraž. / Foto: arhiv organizatorja
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Vilma Stanovnik

Kranj – Glede na to, da je bilo 
v zadnjem mesecu veliko ne-
sreč, v katere so bili udeleže-
ni kolesarji, so se kranjski 
policisti prejšnji teden od-
ločili za krajši poostren nad-
zor. Preverjali so predvsem, 
kako kolesarji upoštevajo 
prometne predpise in kako 
skrbijo za svojo varnost. 

Najprej so obravnavali ko-
lesarja, ki je po kolesarski ste-
zi vozil v napačno smer. Trije 
kolesarji z vožnjo v napačno 
smer po enosmerni ulici niso 
upoštevali prometne signali-
zacije. Med njimi je bil tudi ko-
lesar, ki je vozil z več kot pro-
milom alkohola (0,57 mg/l), 
še eden pa je bil ob upošteva-
nju tolerance elektronskega al-
kotesta na meji dovoljene stop-
nje alkohola (0,27 mg/l).

Prav tako so kolesarje v 
krajšem nadzoru preverja-
li konec prejšnjega tedna ter 
ugotovili kar enajst kršitev. V 
šestih primerih je šlo za vo-
žnjo kolesarjev v napačno 
smer po enosmerni ulici, v 
dveh primerih za neuporabo 
kolesarske čelade pri mlado-
letnikih, po enkrat pa je bila 
ugotovljena kršitev vožnje v 
napačno smer po kolesarski 

stezi in uporaba mobilnega 
telefona med vožnjo. Tudi 
tokrat je eden izmed kolesar-
jev kolo vozil pod vplivom al-
kohola (0,66 mg/l).

Kolesarji dostikrat 
spregledani

Ob nadzorih policisti ugo-
tavljajo, da kolesarji pred-
vsem v mestih še vedno pre-
malo uporabljajo zaščitne 
čelade, so slabo vidni, naj-
večkrat po mestih s seboj 
prevažajo različne torbe in 
stvari, ki zmanjšujejo nji-
hovo stabilnost in zmožnost 
varnega reagiranja na nepri-
čakovane situacije. To opazi-
jo zlasti pri starejših.

Prav tako mnogi sprememb 
smeri vožnje ne nakazujejo z 
rokami, med vožnjo upora-
bljajo mobilne telefone in dru-
ge elektronske naprave, nima-
jo rok na krmilu in podobno. 
Vse to so situacije, ki povzro-
čajo tveganje in zelo zvišujejo 
možnost za udeležbo v nesre-
čah in za poškodbe v primeru 
nesreč. »Zato apeliramo na ko-
lesarje, naj bolj pazijo nase in 
naj dosledno upoštevajo pro-
metna pravila. Tudi sami naj 
poskušajo predvideti situacije 
in manevre drugih voznikov,« 

pravi višji policijski inšpektor 
Bojan Kos ter opozarja preos-
tale udeležence v prometu, naj 
bodo pozorni na kolesarje in 
naj jih ne spregledajo. Še po-
sebno je to pomembno zunaj 
naselij, kjer so hitrosti višje in 
verjetnost za hude poškodbe v 
primeru nesreče še večja.

Pozorni tudi na motoriste

Na Gorenjskem je bilo v 
nesrečah letos do tega mese-
ca udeleženih tudi že 46 vo-
znikov motornih koles. Eden 
je umrl, osem je bilo hudo, še 
18 pa lahko telesno poškodo-
vanih. Vozniki mopedov so 
bili na Gorenjskem udeleže-
ni v 15 nesrečah. Eden se je 
huje poškodoval, 11 mopedi-
stov pa je bilo lažje poškodo-
vanih. 

Več kot dvajset motoristov, 
poleg njih pa še sopotniki in 
mopedisti, je letos umrlo na 
slovenskih cestah, kar pome-
ni, da so ena izmed najbolj 
ogroženih skupin udeležen-
cev v cestnem prometu. Vzrok 
za nesreče motoristov so naj-
večkrat neprilagojena hitrost, 
neupoštevanje pravil o pred-
nosti, nepravilna stran in smer 
vožnje ter varnostna razdalja. 
»Značilnost letošnjih nesreč 

je, da so jih v večini povzroči-
li vozniki, starejši od petdeset 
let. Nekaj jih je šele pred krat-
kim opravilo vozniški izpit ka-
tegorije A ali pa so izpit opra-
vili v mladosti in se nato dolgo 
niso vozili z motorjem.

»Dejstvo je, da je na cestah 
vse več motorjev in mope-
dov. V primerjavi z avtomobi-
li so motorji in mopedi manj 
stabilni, manj vidni, voznika 

manj zaščitijo. Odstotek ne-
sreč, ki se končajo s smrtjo ali 
hudimi poškodbami udele-
žencev, je med motoristi neso-
razmerno velik,« ugotavljajo 
policisti in dodajajo, da je eden 
najpomembnejših dejavni-
kov varnosti voznikov motor-
nih koles in drugih dvokoles 
vidnost. Za svojo varnost lah-
ko poskrbijo tako, da so bolj 
vidni, da zelo jasno sporočijo, 

kaj nameravajo narediti, in da 
upoštevajo omejitve hitrosti, 
saj drugi udeleženci v prome-
tu ocenjujejo prometne raz-
mere na podlagi pričakovanih 
hitrosti drugih udeležencev.

»Bolj pozorni pa moramo 
biti v tem času na motoriste 
in druge voznike enoslednih 
vozil tudi drugi udeleženci v 
cestnem prometu,« še opo-
zarjajo policisti.

Kolesarji in motoristi so najbolj ogroženi
Zaradi vse več nesreč z udeležbo kolesarjev so policisti prejšnji teden opravili poostren nadzor nad kolesarji, ki so bili poleg vožnje v napačno smer in 
neupoštevanja prometne signalizacije tudi pod vplivom alkohola. Med najbolj ogroženimi v prometu tudi motoristi.

Kolesarji in motoristi za svojo varnost lahko poskrbijo tudi tako, da so na cesti čim bolj 
vidni. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je minu-
li četrtek in petek nadalje-
valo sojenje Metiju Plavi, ki 
ga obtožnica bremeni izsi-
ljevanja šenčurskega kmeta 
Aleša Šterna. Zaslišanih je 
bilo več prič, pri katerih si je 
Štern izposojal denar, ter od-
vetnik Primož Kozina, ki so 
ga v primeru najprej obrav-
navali kot osumljenca.

Prvi je na prostor za priče 
stopil Jure Murko, ki je oško-
dovancu večkrat posodil de-
nar, dvakrat ga je dobil vrnje-
nega, tretjič pa ne. Šlo je za 
zneske pet in 18 tisoč, nato 
pa še 15 tisoč evrov. Denar je 
posodil prek bratranca, po-
vedano pa mu je bilo, da je 
namenjen za nakup kme-
tijskih strojev. Glede vračila 
denarja je s Šternom še ved-
no v stikih, vrne pa mu vsake 
toliko po sto ali dvesto evrov. 
Ne ve pa, kam je šel denar.

Pričanje odvetnika Primo-
ža Kozine je bilo hitro konča-
no, saj je kot nekdanji odvetnik 
obtoženega in oškodovanca 

uporabil pravno dobroto, da 
mu ni treba pričati. »Na začet-
ku sem bil osumljen, celo so-
obdolžen. Kot odvetnik sem 
opravljal odvetniške storitve 
tako za obtoženega kot oško-
dovanca. To je zame kot od-
vetnika zadosten razlog, da se 
razbremenim,« je povedal.

Med odmevnejšimi priča-
mi je bil v četrtek tudi Nejc 
Kodrič, ki je kot vlagatelj pris-
topil k odkupu KŽG oziro-
ma Sloge, ki jo je potem nekaj 
časa vodil Štern. Kodrič je opi-
sal, kako so se poslovne poti s 
Šternom razšle, ko so ugoto-
vili neprimerno poslovanje in 
odtujitev 58 tisoč evrov. »Ne 
spoznam se na kmetijstvo, 
a ni ti treba biti strokovnjak, 
da če direktor dvigne 58 tisoč 
evrov brez pojasnila, je nekaj 
narobe. Bilo ni nobenih pa-
pirnatih sledi o odtujitvi me-
hanizacije, računovodstvo ni 
bilo urejeno, zaloge niso bile 
urejene. Moja izkušnja z Ale-
šem je, da je bilo kup zgodb, 
zato sem skrbel za svoj inte-
res,« je povedal Kodrič in opi-
sal tudi pogovor s Šternom, 
češ da si je denar izposojal 

za poplačilo družinskih čla-
nov, saj je izgubil denar v pi-
ramidni shemi Torex, a o zne-
skih ni govoril.

V petek so zaslišali še Leo-
na Kuharja, ki je Šternu po-
sodil večjo količino denarja. 
Kot je pojasnil, ga je Štern, ki 
ga prej ni poznal, večkrat kli-
cal, da potrebuje denar ali da 
ve za dober posel. Predsta-
vil mu je različne poslovne 
ideje, enkrat pa je dejal, da 
nujno potrebuje denar, ker 
je nekomu dolžan in se boji, 
da ga bodo ubili.

Kuhar je pred enim letom 
na zaslišanju povedal, da je, 
potem ko je na banki naka-
zal denar, iz avta pri banki vi-
del Šterna v belem terenskem 
avtu, v katerem je nekomu ka-
zal neke papirje. Sedaj je Ku-
har priznal, da takrat ni pove-
dal resnice, temveč tisto, kar 
mu je pred zaslišanjem gle-
de avta sugeriral Štern, saj se 
sam ne spominja, kakšen avto 
je bil, skoraj zagotovo pa, da ni 
bil terenski avto, saj bi si ga si-
cer zapomnil.

Sodnica Marjeta Dvornik 
je pričo opomnila, da je krivo 

pričanje kaznivo dejanje, za-
govornik obtoženega Mi-
tja Sever pa je dodal, da je ka-
znivo dejanje tudi napeljeva-
nje na napačno pričanje. Šter-
nova pooblaščenka Barbara 
Nastran in tožilka Polona Koš-
njek sta se zavzeli za soočenje 
med Šternom in Kuharjem, 
da bi razjasnili izpovedbe.

Zaslišan je bil tudi obto-
ženčev brat Edmond Pla-
va, ki je povedal, da je Štern 
večkrat prišel k bratu in da 
se je enkrat pohvalil, da sta z 
njim že marsikaj skupaj na-
redila, in sicer naj bi poslov-
no sodelovala glede nekih 
zemljišč. »Ocenjeval sem, 
da sta imela dober odnos,« je 
dejal in dodal, da so ga zato 
vse obtožbe Šterna proti nje-
govemu bratu presenetile. 
Glede Kepica pa je dejal, da 
si je kupil svobodo tako, da je 
»namočil« njegovega brata. 

Sojenje poteka tudi v času 
sodnih počitnic, saj je ob-
toženi v priporu. Predvido-
ma se bo konec avgusta na-
daljevalo z zaslišanjem prič 
obrambe in branjem listin 
in se bo zavleklo še v jesen.

Nadaljevali so zasliševanje prič
Kljub sodnim počitnicam se je zaradi pripora, izrečenega obtoženemu Metiju Plavi, v četrtek in petek 
nadaljevalo sojenje v primeru domnevnega izsiljevanja šenčurskega kmeta Aleša Šterna.

Kranjska Gora – V soboto se je na poti iz Slemenove špice poš-
kodovala pohodnica. Posredovali so gorski reševalci postaje 
GRS Kranjska Gora, ki so skupaj z dežurno ekipo GRS Brnik 
pohodnici oskrbeli poškodovano nogo in jo helikopterjem 
policije prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Poškodovala si je nogo

Kranjska Gora – Na Vršiški cesti v Kranjski Gori sta pripadnika 
Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi (NUS) gorenjske regije odstranila in shranila v ustre-
zno skladišče najdeno topovsko granato iz 1. svetovne vojne.

Našli topovsko granato

Hotavlje – V petek dopoldne je zagorelo v drvarnici na Ho-
tavljah. Gasilci PGD Hotavlje in Gorenja vas so požar pogasili 
ter okolico pregledali s termovizijsko kamero.

Zagorelo je v drvarnici

Železniki – V noči s petka na soboto nekaj minut pred polnočjo 
so na cesti Podrošt–Petrovo Brdo posredovali gasilci PGD 
Škofja Loka in Železniki. Tam se je namreč zgodila prometna 
nesreča, ko je voznik štirikolesnika zapeljal na desni rob vo-
zišča in trčil v odbojno ograjo ter se hudo poškodoval. Gasilci 
so kraj dogodka zavarovali in pomagali poškodovani osebi 
do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Na vozilu 
so odklopili akumulator, kraj dogodka so tudi osvetljevali in 
počistili cestišče. 

Nesreča s štirikolesnikom

Škofja Loka – V soboto dopoldne se je na Ljubljanski cesti v 
Škofji Loki prevrnilo tovorno vozilo. Gasilci PGD Škofja Loka 
so kraj zavarovali, preprečili nadaljnje iztekanje nevarne snovi, 
očistili cestišče, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila 
in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Škofja 
Loka, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli. V ljubljanski 
klinični center sta jo s helikopterjem prepeljala posadka heli-
kopterja Slovenske vojske in dežurna ekipa HNMP na Brniku.

Prevrnilo se je tovorno vozilo
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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
Nadomestna lokacija v primeru dežja: Stolp Škrlovec, 
Tomšičeva ulica, Kranj. Različna prizorišča v starem mestnem 
jedru mesta Kranj (sobota 26. 8. dopoldan), v primeru dežja ta 
prireditev odpade.
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Andraž Sodja

V
eč kot šest tisoč 
obiskovalcev 
se je na sobot-
ni večer zgrni-
lo Pod skalco v 

Bohinju, kjer se je tudi letos 
odvijala tradicionalna Kres-
na noč v Bohinju, ki že vrs-
to let predstavlja simbolično 
zahvalo turističnih delavcev 
vsem obiskovalcem Bohi-
nja. Letošnji program je bil 
še posebno pester. Glasbeni 
večer so odprli Godba Bohinj 
in skupina Mono, s plesom 
ob drogu je navdušila doma-
činka Tjaša Dobravec, stalni 
gostje, ognjena žonglerska 
skupina Čupakabra, so raz-
greli ozračje pred ognjeme-
tom, po ognjemetu pa so za 
zabavo do jutranjih ur skrbe-
li Nina Pušlar z bendom in 
skupina Bombshell.

Priljubljeno pevko Nino 
Pušlar je koncert navdušil, 
saj jev Bohinju nastopila 
prvič v 12-letni karieri: »Vsi 
so kar malo presenečeni, 

a tako je, zato je današnji 
nastop še toliko prijetnej-
ši v tem čudovitem ambien-
tu. Koncerti na prostem pa 
so že tako nekaj posebne-
ga.« Kot je še dodala, je zan-
jo letošnje poletje zelo delo-
vno, saj je zasedena s turnejo 

po slovenskih gradovih, za 
katere pravi, da so neverje-
tno lepi; pripravlja pa tudi 
nov album, ki bo predvido-
ma izšel jeseni.

Vtise ob prireditvi pa je str-
nil tudi vodja prireditve iz 
Turističnega društva Bohinj 

Jure Sodja, ki je dejal, da je 
letošnja Kresna noč še pose-
ben vrhunec sezone v Bohi-
nju, saj so turistične kapaci-
tete polno zasedene. »Upali 
smo, da bo tako tudi na kre-
sni noči – in se je zgodilo. 
To smo si želeli. Hoteli smo 

 BOHINJ NA KRESNO NOČ 
PLESAL Z NINO PUŠLAR
Tradicionalna Kresna noč v Bohinju na vrhuncu že tako rekordne turistične sezone je letos privabila 
še večje število obiskovalcev, ki so jih do jutranjih ur zabavali Nina Pušlar, Mono, Čupakabra in Bomb 
Shell.

Mono

Nina Pušlar

Bohinjsko nebo je razsvetlil ognjemet.

Čupakabra s svojo predstavo vedno očara.

narediti dogodek, ki so ga 
ljudje navajeni, jim dati čim 
več zabave – tudi za domači-
ne, mladino, ki se lahko za 
en večer sprosti in zabava, 
potem pa gremo v nove zma-
ge v drugem delu poletja.« 
Za razliko od Blejske noči pa 
v Bohinju ni manjkal ognje-
met, ki so ga, kot pravi Sodja, 
pripravili zato, ker je ljudem 
to pač všeč in ga imajo radi: 
»Leta nazaj smo tekmovali, 

kdo ima daljši in lepši ognje-
met, to pa ni bistvo. Dejstvo 
je, da je ognjemet v tem oko-
lju čaroben, ljudje ga ima-
jo radi, in ko smo videli, da 
kljub zakonom, ki to omeju-
jejo, vsaj enkrat letno lahko 
pripravimo ognjemet, smo 
se zanj odločili.« Po odzivu 
obiskovalcev, ki so v tisočih 
napolnili obalo pred ognje-
metom, pa je bila odločitev 
prava.
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

PESMI MLADIH

Morje

Prišel je tisti dan,
ko ati moj
je veselo vzkliknil:
Pojdimo, pojdimo,
se nam mudi,
ura tiktaka, 
čas nič ne vpraša.

In mami moja
vsa vesela
je potovalke zbrala
in vse drugo naštimala.
Od blazin pa do plavutk.
Od kratkih hlač 
pa do brisač.

 Prišel je tisti dan,
 ko tudi mi
 smo se odpravili na dopust.
 Pojdimo, pojdimo,
 ura tiktaka,
 nas pa morje čaka.

 Zara

Tebi Zara, ki si poslala tako lepo pesmico, in vsem ostalim 
želim lepe poletni dni – ali v hladni senci ali pa pod toplimi 
žarki. Meta

Maša Likosar

Ž
e deseto leto Kul-
turno društvo 
Valentin Kokalj 
na Visokem 
organizira polet-

ni Živ žav. V senci za kultur-
nim domom so otroci mir-
no sedeli in čakali na navo-
dila animatork. Živ žav pote-
ka en teden, ponavadi prvi 
teden v avgustu. Letos je bilo 
kar štirideset otrok, starih 
od štiri do trinajst let. Otroci 
so prišli iz cele občine Šen-
čur, pet animatorjev, ki dela-
jo prostovoljno, pa je mlade 
nadobudneže urilo v raznih 
veščinah. V dveurnih delav-
nicah so izdelovali punčke, 
fantke in angelčke iz kuhal-
nic, vaze, okrašene z volno, v 
njih pa rože iz papirja. Nau-
čili so se tudi šivati, nava-
den in pravilen šiv, izdela-
li so torbice za deklice, ovi-
tke za telefone in obeske za 
ključe. Zadnji dan so ustvar-
jali ogrlice in zapestnice iz 

perlic. Imeli so tudi zabavo, 
igrali so se igre in pekli pala-
činke. Vsako leto se odpravi-
jo tudi na izlet ob vodi, letos 
pa žal zaradi vročine niso 

šli. Material za ustvarjan-
je je priskrbela Občina Šen-
čur. Delavnice so bile brez-
plačne. Otroci so neizmer-
no radi prihajali, in kot je 

povedala predsednica Kul-
turno-umetniškega društva 
Valentin Kokalj Staša Pav-
lič, jim je bil en teden kar 
premalo. 

POLETNI ŽIV ŽAV 
Poletni Živ žav na Visokem je privabil lepo število otrok iz občine Šenčur. Otroci so se urili v ročnih 
veščinah, rezali, lepili, šivali, nizali perle, pekli palačinke. Pravijo, da je bil »cel žur«.

Živ žav je obiskalo štirideset otrok iz celotne občine Šenčur.

Izdelovali so punčke, fantke in angelčke iz kuhalnic.

Alenka Brun

Z 
Gorenjskim gla-
som smo se pred 
dobrima dvema 
letoma podali na 
obisk znameni-

tega Orlovega gnezda, v Hal-
leinu obiskali rudnik soli 
ter zaključili izlet s plovbo 
po izjemno priljubljenem 
bavarskem Kraljevem jeze-
ru, ki je del Berchtesgadena, 
barvitega nacionalnega par-
ka v Nemčiji, le streljaj od 
avstrijske meje. Takrat smo 
imeli slabo vreme in plovba 
z ladjico do polotoka in cer-
kve sv. Jerneja ni bila pol toli-
ko čudovita kot tokrat. 

A izjemna je bila že naša 
nastanitev. Znotraj ome-
njenega parka, nedaleč od 
jezera, ob vznožju gora, 
med katerimi je tudi znana 
gora Watzmann (2713 m), 
je kraj Ramsau. In kot prvi 
je njen vrh osvojil Slovenec 
Valentin Stanič. Bil je pio-
nir modernega alpinizma 
in najpomembnejši alpinist 

Vzhodnih Alp na začetku 19. 
stoletja. Ramsau velikokrat 
imenujejo kar gorniška vas.

Tu stoji hotel Best Wes-
tern Plus Berghotel Reh-
legg, ki je bil nekoč prep-
rosta kmetija Rehleggle-
hen. Lichtmanneggerjevi 
so Rehlegg pridobili pred 
sto leti. Danes ga vodita 
bratranca Hannes in Franz. 
Sta že tretja generacija Lich-
tmanneggerjevih in hotel je 
res pravi biser. Ker Slovenci 

radi raziskujemo in kar 
naprej iščemo nove rekre-
acijske izzive, si, če ste se 
pripravljeni peljati do Sal-
zburga z avtom na dopust, 
vzemite še dvajset minut in 
znašli se boste v nemškem 
zelenem okolju, ki pusti 
vtis. Hotel ponuja vse, kar 
sprosti telo in duha, hrana 
je boljša od pričakovanega. 
Njihova ponudba ne obsega 
ogromne izbire pri samo-
postrežnih obrokih, a vse, 

kar nesete v usta, je v vese-
lje brbončicam. Ne manj-
ka pa sirov, sirnih nama-
zov, jogurta. Privoščite si 
lahko doma vzrejenega piš-
čanca in posebno vrsto svi-
njine domače svinje, značil-
ne za to okolje. Sveže žem-
ljice se ob stiskanju ne splo-
ščijo, naravni sokovi so 
naravni. In le nekaj minut 
stran od hotela vam narava 
in okolje ponujata možnos-
ti pohodništva in gorništva, 

tudi kolesarjenja z gorski-
mi kolesi. Imajo celo svoj 
»Vintgar«. Do njega vodi 
pešpot s parkirišča Wim-
bachbrücke, od koder pa se 
lahko odpravite še naprej, 

do prve koče, v gore ali pač 
po prvem nežnem vzponu 
plačate dva evra, odprejo se 
železna vratca in uživate ob 
zvokih ter barvah, ki vam jih 
ponuja soteska.

Ramsau, Berchtesgaden

SIMPATIČEN GORSKI DOPUST

Zvoki vode in barvitost soteske nudijo poseben užitek.

Cerkev sv. Jerneja oz. Bartolomeja je podobo s kupolnimi strehami dobila v dobi baroka. Pridih avstrijskega: jabolčni zavitek in vanilijev sladoled
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V soboto, 5. avgusta 2017, sta v Gozdu - Martuljku sklenila 
zakonsko zvezo Anja Sinkovič in Miha Kramar, na Jese-
nicah sta se poročila Nevenka Noč in Zvonko Horvat, v 
Preddvoru Anita Krivić in Robert Hlad, na Brdu pri Kranju 
Tjaša Potisk in Anže Ančimer, na Šmarjetni gori Barbara 
Setnikar in Klemen Kosec, v Vopovljah Nevenka Marolt in 
Štefan Štibernik, na Bledu pa Katarina Matošević in David 
Azinović ter Tanja Kordež in Matjaž Žerovnik.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 55 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 17 dečkov in 21 deklic. 
Najtežji je bil deček s 4150 grami, najlažja deklica pa je 
tehtala 2810 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 deklic in 
8 dečkov. Najtežji deček je tehtal 4340 gramov, najlažja 
deklica pa 2220 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

F
estival bo tudi 
letos do konca ted-
na ponudil več kot 
sto različnih glas-
beno-družabnih 

dogodkov in poskrbel za 
razgiban utrip mesta, pa 
čeprav je tokrat zaradi preu-
rejanja mestnega jedra gla-
vno dogajanje Kamfesta z 
malograjskega hriba presta-
vljeno v Keršmančev park 
na sever mesta.

V parku je postavljen tudi 
glavni koncertni oder, ki ga 
je v petek zvečer z odličnim 
koncertom krstila zasedba 

Jardier, medtem ko je kas-
neje na Večernem odru sle-
dil izvrsten nastop glasbe-
nika Daniela Vezoje. Jardi-
er so zbrano občinstvo oča-
rali z ubrano kombinacijo 
tradicionalnega bluza, folka 
in americane ter sodobnih 
aranžmajev. Srce Daniela 
Vezoje utripa v ritmih zele-
ne Irske, kar je bilo slišati 
tudi na tokratnem nastopu.

Kot je dejal vodja pro-
gramske ekipe festivala 
Goran Završnik, so se neka-
tere skrbi glede spremembe 
lokacije izkazale kot nepo-
trebne, saj je že prvi dan 
pokazal več kot optimistične 
smernice glede nadaljnjega dogajanja na priljubljenem 

festivalu, ki obeta tudi nekaj 
novosti. Kamfest bo tako 
prvi odprl vrata mekinjske-
ga samostana festivalskemu 
občinstvu, saj se bodo film-
ski navdušenci za samos-
tanskimi zidovi lahko nau-
žili kakovostnih filmov. Na 
Katzenbergu se obeta mul-
tikulturna panorama razli-
čnih umetniških praks in 
dojemanj sodobnega sve-
ta. Sobe in hodnike nekda-
nje upravne stavbe smod-
nišnice bodo napolnili raz-
lični umetniški ustvarjal-
ci. Med vrhunci dogajan-
ja na tem mestu bo v torek, 

15. avgusta, ob 21. uri nastop 
domačina, multimedijske-
ga umetnika Tadeja Drolca 
s povsem svežo inštalacijo.

Danes na festivalu ne 
zamudite nastopov zasedb 
Icon In Clockwork Psycho, v 
naslednjih dneh pa se bodo 
na odrih zvrstili med drugi-
mi še Haiku Garden, Uroš 
Perič, Malamor in Neca 
Falk, ki bo v soboto, 19. avgu-
sta, z legendarnim Mačkom 
Murijem tudi sklenila fes-
tival. Celoten program in 
ostale zanimivosti Kamfes-
ta si lahko ogledate na splet-
ni strani www.kamfest.org/
kamfest-2017/slo.

KAMFEST VABI V PARK
V petek se je s pestrim družabnim dogajanjem v kamniškem Keršmančevem parku ter večernima 
koncertoma skupine Jardier in glasbenika Daniela Vezoje pričel festival Kamfest.

Glavni oder v Keršmančevem parku je v sobotnem večeru 
napolnil koncert izbranih tišin zasedbe Silence. 

Priljubljeni pevec Hamo bo z zasedbo Tribute 2 Love na 
Kamfestu nastopil jutri, v torek, ob 20. uri. 
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Ob vznožju Velike planine v Godiču pri Kamniku v idi-
ličnem turističnem naselju Eko resort tudi v poletnih 
mesecih skrbijo za pester preplet družabnih ter kulturnih 
vsebin. Tokrat so na odru sredi čudovitih naravnih kulis 
pripravili literarno-glasbeni večer, ki je povezal slovensko 
in švedsko kulturo. Poleg skladb domačega Kvarteta Krt 
so v goste namreč povabili ustvarjalki, ki živita na Šved-
skem, Danni Stražar in Zalo Pezdir, ki sta poskrbeli za 
ubrano sozvočje kitarskih in violinskih strun. Obiskoval-
ci so se lahko seznanili tudi s poezijo izpod peresa naše 
priznane in večkrat nagrajene pesnice Lucije Stupica, ki 
že vrsto let živi in ustvarja v skandinavski deželi. V Eko 
resortu pestro dogajanje obljubljajo tudi v prihodnje – že 
v četrtek, 17. avgusta, bo nastopila pevka Anika Horvat.

Glasbeni večer za krepitev vezi

Kvartet Krt je postregel z domačimi skladbami, 
naslednji večer pa se je poklonil tudi nedavno 
preminulemu Vilku Ovseniku. / Foto: Primož Pičulin

V petek se je na odru Cafe Galerije Pungert odvil glasbeni 
večer, poklon Avishaiju Cohenu, izraelskemu basistu in 
skladatelju: Samo Hude s klavirjem, Janez Sagadin z bob-
ni ter Karim Zajec z basom. Avishai Cohen (1970), sicer 
džezovsko izobraženi glasbenik, je pred desetletjem izdal 
album z naslovom Continuo, s skladbami, pri katerih se 
standardni 4/4-taktni način v pretežnem umakne nepar-
nim načinom, džez harmonija pa prepusti prostor klasič-
ni. Prav te kakovosti ter dejstvo, da so skladbe pisane v 
glavnem za standardni džez trio (kontrabas, bobni, klavir) 
so mlade glasbenike, vse udeležence različnih konserva-
torijev povezale v prvi skupni projekt, ki po odzivu publike 
in vidni sinergiji na odru sodeč ne bo njihov zadnji.

Džez večer na Pungertu

Pungert bo še do konca avgusta utripal v ritmih džeza. 
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Samo Lesjak

V 
treh dneh bo 
pod pokritim 
šotorom nasto-
pilo več kot dvaj-
set ansamblov iz 

Slovenije ter iz tujine, gla-
vni pa bo Ansambel Saša 
Avsenika. V ospredju festi-
vala bodo največje uspešni-
ce bratov Avsenik, s poudar-
kom na skladbah z domo-
vinsko tematiko.

Festival bo na velikem 
odru vsak večer ponudil šti-
ri ure nepozabnega glasbe-
nega doživetja. Na petko-
vem mednarodnem dnevu 
Na avtocesti bodo domači in 
tuji izvajalci z glasbo poto-
vali po deželah, v katerih je 

ansambel bratov Avsenik 
gostoval v času njihove naj-
večje popularnosti. Sobot-
ni Avsenikov dan, imeno-
van Lepo je biti muzikant, 
bo z melodijami zaplesal 

skozi Avsenikovih šestdeset 
ustvarjalnih let. Nedelja pa 
bo zaokrožila tridnevno fes-
tivalsko dogajanje s sloven-
skim dnevom pod imenom 
Slovenija, od kod lepote 

tvoje, saj bodo glasbena rde-
ča nit navdihi Slavka in Vil-
ka Avsenika, ki sta jih črpa-
la v lepotah slovenske pokra-
jine in njenih ljudeh ter jih 
vtkala v neminljive skladbe 
najbolj popularnega ansam-
bla narodno-zabavne glasbe 
vseh časov. 

Za vse obiskovalce, ki bodo 
ostali brez sedeža, organiza-
tor Tradicija Avsenik pripra-
vlja veliko projekcijsko plat-
no v neposredni bližini pri-
zorišča. Kot sporočajo orga-
nizatorji, se je za petek, prvi 
dan festivala, sprostilo še 
350 vstopnic.

KONEC AVGUSTA 
FESTIVAL AVSENIK
Od 25. do 27. avgusta bo v Begunjah potekal že četrti Festival Avsenik, 
največja narodno-zabavna prireditev v Sloveniji, ki zaživi vsaki dve leti.

Ansambel Saša Avsenika vedno poskrbi za živahno vzdušje. / Foto: arhiv GG
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Optimizem«
Rada prebiram vašo rubriko in 
bi tudi jaz kaj rada izvedela. Se 
mi obeta sprememba financ 
in kaj kaže glede zdravja? 
Zanima me tudi za hčerino 
prihodnost, zdravje, služba in 
družina.
Ste oseba trdnega značaja 
oziroma močne hrbtenice 
in nikoli ne boste dajali svo-
jih težav v ospredje. Tako je 
tudi z vašimi zdravstvenimi 
težavami, seveda jih imate, 
saj leta prinesejo svoje, a se 
z njimi ne obremenjujete 
in znate poiskati svetlo plat 
življenja. Kakršnikoli obiski 
pri zdravnikih so pozitivni in 
strah, kadar se vam pojavi, je 
odveč. Finančne spremembe 
lahko pričakujete v poletnih 
mesecih naslednje leto. Vaša 
hči je človek na mestu, a sebe 
v glavnem postavlja na zad-

nje mesto, kar ni prav, a gle-
de tega se ne bo spremenila. 
Posledice raznih odgovorno-
sti in bremen se ji kažejo pri 
zdravju, a ne bo hujšega. Vse 
je odvisno od trenutne situ-
acije. Diplomo bo naredila, 
sicer ne še prav kmalu, a bo. 
Na delovnem področju se ji 
obeta uspeh, ki ga nekako že 
pričakuje. Od družine včasih 
dobi premalo podpore in se 
zato počuti odrinjeno in osa-
mljeno. Premalo se ima rada, 
a kot vidim, ji prihodnost 
prinaša lepe trenutke tudi na 
osebnem področju. Dan ji je 
velikokrat prekratek in ima 
občutek, da naredi premalo, 
kar seveda ni res. Zelo veliko 
ji pomeni, ker ji vedno stojite 
ob strani na različne načine, 
čeprav vam tega ne pokaže 
dovolj. Kadar pride do težkih 
besed, si ne smete tako gnati 

k srcu, saj ne misli slabo, vas 
pa kot mater čisto razumem. 
Ampak saj veste, do ljudi, ki 
jih imamo resnično radi, smo 
taki, kot smo – v vseh oblikah, 
ko smo slabe ali dobre volje. 
Kot vidim, se bo odločila še 
za enega otroka, in v tem ne 
vidim prav nič slabega. Kot 
mati se zelo veliko razdaja in 
uživa v tem poklicu. Lepo vas 
pozdravljam in srečno.

»Šola in ljubezen«
Imam še zadnji letnik faksa in 
me zanima, ali bom uspešna, 
tako kot si želim. Kaj pa lju-
bezen? Bova s fantom ostala 
skupaj in si ustvarila družino? 
Se bova kmalu preselila v sku-
pno stanovanje, včasih imam 
občutek, da si tega ne želi.
Pozabili ste dodati šifro, 
pod katero pričakujete moj 
odgovor, zato upam, da ne 

gre mimo vas. Kot vidim, 
ste šolo vzeli resno in sproti 
delate vse obveznosti, zato 
ne vidim nobenih težav, 
seveda boste uspešni in z 
rezultatom zadovoljni. Vse 
se zaključi v pravem roku, 
tudi sama diploma. S fantom 
se imata rada in karte kažejo, 
da se v roku dveh let odločita 
za družino. Vidim dva otro-
ka. Vedno ne pokaže svojih 
čustev, se pa v to smer zelo 
trudi. Tudi on si želi skupne-
ga življenja, je pa res, da ga je 
malo strah. Še v tem poletju 
se bosta iskreno pogovorila, 
tako da ni nekaj nemogoče-
ga, da v jeseni odideta v svoje 
stanovanje. Ima skrbi zaradi 
službe, a videti ima lepe obe-
te še v tem letu, saj bo kon-
čno napredoval, kar se mu 
bo zelo poznalo pri financah. 
Lepo se imejte.

TANJIN KOTIČEK

Bralka pod šifro Sonce piše: 
Po dolgem času sem vzela v 
roke karte in izbrala sedem 
kart s kombinacijo, ki pa je 
pa ne znam pravilno pove-
zati.  Prosim vas za pomoč 
pri napovedi, kakšno priho-
dnost mi prinašajo te karte. 
Karte so Žalost, Neiskrenost, 
Sporočilo, Darilo, Poroka, 
Sodnik in zadnja karta  je 
Sreča. Ker ni postavljenega 
vprašanja, bomo pogledali 
na splošno. V Kartah Žalost, 
Darilo in Poroka takoj vidi-
mo, da gre za srčne in čus-
tvene zadeve. Premagova-
nje narediti korak ali pa še 
počakati. Najprej opazimo 
karto Sodnik, ki napoveduje 
odločitve in čas za resnico, 
resnico o tem, kaj si oseba 
res želi in koliko je pripravlje-
na spremeniti. Prve tri karte 
kažejo trenutno stanje, veli-
ko premišljevanje prekine 
razgovor na štiri oči in veliko 
komunikacije, ki je zelo pot-
rebna. Karta Neiskrenost je v 
tem primeru veliko strahov, a 
tudi izhodov. Darilo je samo 
po sebi pozitivna spremem-
ba. Poroka nakazuje nasvet, 

ki ga je dobro upoštevati. 
Določene skrivnosti se raz-
krijejo. Sodnik bo vse stvari 
postavil na svoje mesto in 
Sreča potrdi, da se bo vse 
dobro rešilo. Prihajajo spre-
membe in obdobje žalosti 
ter samote se zaključi. Pod 
šifro Solze si je bralka izbra-
la tri karte, in sicer Mislec, 
Nenadna sreča in Smrt. Mis-
lec se skriva v svojem svetu, 
ne razkrije svojih misli in 
dela načrte. Nenadna sreča 
ponazarja pravi in odločilni 
trenutek. Smrt prinaša novo 
rojstvo v vseh pogledih. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Alenka Brun

N
o, pravzaprav se 
je v vlogo zna-
ne televizijke in 
novinarsko vlo-
go dobro vžive-

la Francka Bašelj iz Velesove-
ga. Ampak tudi Jože se je kot 
intervjuvanec dobro znašel. 

Smeha seveda ni manjka-
lo. Nas pa je poklicala ravno 
tako Velesovčanka Marinka 
Jagodic, ki nam je zaupala, 
kdaj Jože praznuje in da pri-
pravlja rojstnodnevno slav-
je v Struževem na domačiji 
Pr’ Matjaž, in vprašala, ali bi 
se lahko oglasil kdo iz naše 
časopisne hiše. Tako je Jože 
na rojstnodnevni zabavi 

doživel še eno presenečen-
je, le da je bil tokrat novinar-
ski obisk resničen.

Petnajst let je Jože delal kot 
sprevodnik avtobusa, potem 
kako leto vozil bolj turistič-
ne relacije; šest, sedem let pa 
večinoma na relaciji Kranj–
Bašelj. Danes ga najdemo 
na informacijah na avtobu-
sni postaji v Kranju. Jože je 

dopolnil petdeset let 25. juli-
ja, mlaj so mu postavlja-
li dan prej in so ga pripelja-
li prav iz Velesovega. V Stru-
ževo je na praznovanje pova-
bil nekaj dni kasneje sorod-
nike, prijatelje, sodelavce in 
nekdanje sodelavce. Ob oku-
sni hrani in dobri glasbi se je 
praznovanje razživelo, dob-
re volje pa tudi ni zmanjkalo.

ABRAHAMOVEC JOŽE
Jože Kozjek iz Predoselj je konec julija praznoval petdeseti rojstni dan. Sorodniki in prijatelji so mu 
pripravili kar nekaj zabavnih presenečenj, med drugim tudi obisk Ote Roš.

Slavljenec Jože Kozjek

Pogovor s svetlolaso »Oto« svežemu abrahamovcu Jožetu 
ni predstavljal večje zadrege. / Foto: osebni arhiv

Na Jožetovi petdesetletnici ni manjkalo nasmejanih obrazov.
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V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA 
T: 04 502-19-00 
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si

Akcija poletja
Otroška ali mladinska soba, to zdaj ni več vprašanje.  

Najboljše sobe Alples po meri v salonih Prevc. 

Nagrade
1. Stenska nalepka po izbiri
2. Otroški tabure KID
3. Majica Letim kot Prevc

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje
no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi
sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 30. 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.

Salon pohištva ŽABNICA
Dorfarje 17, Žabnica
T: 04 502 19 00
E: info@prevc.si

Alples studio Ljubljana BTC
Šmartinska 152, Ljubljana BTC
T: 01 541 18 20
E: alples.studio@prevc.si

*  Toliko let kot šteje vaš otrok, 
toliko dodatnega popusta 
dobite ob nakupu  
otroške sobe, unovčite 
pa ga ob istočasnem ali 
naslednjem nakupu ležišča, 
stolov ali drugih izdelkov za 
otroške sobe. Najvišji možni 
dodatni popust je 15% za  
15 ali več let starega otroka.

Kolikor let, toliko popusta na dodatke otroških sob*
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Igralka Melanie Griffith, katere filmska 
zvezda je žarela predvsem v osemdesetih 
in devetdesetih letih, je praznovala šest-
deseti rojstni dan. »Danes sem budilko 
nastavila na 6.30 in takoj mi je bilo žal, 
vendar sem se spomnila, zakaj. Obljubila 
sem si, da na ta dan peljem psa Arla na 

sprehod – pravkar me gleda in pravi ''gremo mama'',« se 
je na svoj račun pošalila igralka ter vsem svojim zvestim 
oboževalcem zaželela srečo.

Melanie praznovala šestdeseti rojstni dan

Billie Lourd (25), edina hčerka pokojne 
Carrie Fisher, je po igralkini smrti kot edi-
na dedinja podedovala sedem milijonov 
dolarjev vredno premoženje. Lourdova 
bo dobila tudi denar z bančnih računov, 
leto dni star avto znamke Tesla, popolno 
lastništvo številnih podjetij in izplačilo iz 

igralkine police življenjskega zavarovanja. Igralkini spo-
minki bodo na voljo na dražbi, njen dom pa je naprodaj 
za kar 18 milijonov dolarjev.

Celotno premoženje podedovala hčerka

Nikki Reed (29) in Ian Somerhalder (38) 
sta postala starša deklice, ki sta jo poi-
menovala Bodhi Soleli. Novico, da bosta 
zibala, sta igralca objavila maja ter opo-
zorila, da se bosta ob rojstvu otroka za 
mesec dni umaknila iz javnosti. Svojih 
besed se držita, tako da bo na njuno izja-

vo treba še malce počakati. Njun predstavnik prav tako 
ne daje izjav.

Igralski par se je razveselil deklice

Jessica Biel (35) je priznala, da v najstni-
ških letih ni poslušala glasbe fantovske 
skupine  NSYNC, del katere je bil njen 
mož Justin Timberlake. »Takrat sem pos-
lušala glasbo iz petdesetih in šestdesetih 
let. Malce sem bila staromodna, toda če 
bi bila v koraku s časom, bi prav gotovo 

poslušala NSYNC,« je hudomušno dodala igralka, ki jo 
poznamo iz filmov Iluzionist in Elizabethtown.

Jessica ni bila oboževalka moževe glasbe

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
rav do sklepnega de
janja pete sezone 
Ene žlahtne štori
je je kazalo, da se se 
bo poslovila. A saga 

Špacapanovih in prigode v 
Štoriji dobivajo nova nadalje
vanja. 

Sašo Kolarič, glavni pro
ducent Ene žlahtne štori
je: »Odločitev za novo sezo
no ni bila lahka. V peti sezoni 
smo namreč končali vse veli
ke zgodbe, ki smo jih sprem
ljali v minulih dveh letih in 
pol. Zato smo bili postavlje
ni pred resno preizkušnjo, ki 
pa so jo naši pisci hitro raz
blinili. Našli so novo pot in z 

nekaj novimi liki se je v zelo 
kratkem času oblikovalo novo 
poglavje v življenju Štorije.«

In kaj nas čaka v novi sezo
ni? Leto dni po Tonijevi in 
Zalini poroki med griči zavr
ši: v kraje namreč prihaja skri
vnostni bogataš iz tujine, ki je 
v Brdih kupil dvorec Vipolže. 
Za njim pa strasti razburka še 
Laura, očarljiva mlada foto
grafinja. Vaščani so prepri
čani, da je tesno povezana z 
bogatim prišlekom … 

Prihajajo torej nove lokaci
je in novi obrazi, grehi pa osta
jajo stari.

Junija pa se je zaključila 
tudi serija Usodno vino, ki 
smo jo lahko spremljali na 
Pop TV. Ob izteku zadnjega 
dela pa je omenjena televizija 

že razveselila gledalce z novi
co, da na zaslone prihaja nova 
domača serija Reka ljubezni. 
Tokrat bosta zaljubljena sim
patičen in talentiran mizar iz 
Dolenjske in prikupna foto
grafinja iz mesta. 

Rok in Irena sta osrednja 
lika nove, originalne sloven
ske serije, upodobila pa ju bos
ta Lara Komar in Tadej Pišek. 
A pot njunih likov do sreče 
ne bo lahka. V idilični vasi ob 
Krki se začnejo dogajati sum
ljive stvari, nekdo namreč 
podtika požare in seje strah 
med vaščani in gasilci. Nova 
serija prinaša kup drznih 
zapletov, vroče ljubezni, tudi 
zabavnih prigod v okolju pre
lepe dolenjske pokrajine. Na 
Pop TV pa so začeli tudi že z 

novo romantično oddajo Lju
bezen po domače. V prejšnji 
sta se našla Marina in Miros
lav, tako da so sezono zaklju
čili z zaroko, tokrat pa bo lju
bezen pred kamerami iska
lo osem novih udeležencev. 
Tokrat bo sorodno dušo med 
fanti iskalo tudi dekle, 34let
na Vesna Šošteršič, ki smo jo 
že spremljali v prejšnjem lju
bezenskem šovu, kjer pa se 
zanjo njen izbrani moški ni 
odločil. 

Gorenjskega predstavnika 
med predstavljenimi nismo 
zasledili – kandidate so javno
sti namreč že predstavili; ti pa 
bodo čez poletje prebirali srč
na pisma, potem se pa seveda 
odločili in nove ljubezenske 
zgodbe se bodo začele.

NOVI OBRAZI IN STARI GREHI
Ena žlahtna štorija se je sicer zaključila, a se jeseni na Planet TV vrača z novimi nadaljevanji, Usodno 
vino s Pop TV pa bo dobilo naslednico v seriji Reka ljubezni. Še vedno pa je čas, da lahko spišete srčno 
pismo njej ali njemu, če vas je pritegnil obraz iz nove, prihajajoče Ljubezni po domače.

Cvetko, mamo mlade fotografinje Laure, igra Tanja 
Dimitrievska. / Foto: arhiv Planet TV

Laura (Lea Mihevc) je lik, ki bo vnesel v Eno žlahtno štorijo 
veliko nemira. / Foto: arhiv Planet TV

Urška Hlebec igra Lučko. / Foto: arhiv Planet TV Lara Komar in Tadej Pišek / Foto: arhiv Pop TV

V zadnji Ljubezni po domače sta se našla Marina in 
Miroslav. / Foto: arhiv Pop TV

Med fanti tokrat išče svojo pravo podeželsko ljubezen tudi 
Vesna. / Foto: arhiv Pop TV

Nikolaja Vezjak iz Ljubljane in Eva Tršan s Trstenika sta obe 
promotorki. Nikolaja je letos končala Gimnazijo Poljane. 
Vpisala se je na kozmetologijo na Fakulteti za farmacijo. 
Najraje je v družbi svojih prijateljev in mlajšega brata, v 
prostem času hodi v fitnes. Eva je zaključila drugi letnik na 
Pedagoški fakulteti. Rada se druži s svojim fantom in psom, 
teče, hodi v hribe in obiskuje bližnja jezera. / 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

Vložene bučke in stročji f ižol
Če imamo srečo, je v teh 

dneh na vrtovih zelenjave v 
izobilju. Ker ima zelenjava 
kratek rok trajanja, je prav, 
da poskrbimo, da se čim 
dlje ohrani. Lahko jo skuha-
mo, zamrznemo ali pa iz nje 
pripravimo vloženine, ki jih 
bomo lahko uživali vse leto.

Za pripravo bučk v olju 
potrebujemo: 2 kg mladih 
bučk, 1 l vode, 0,5 l kisa, 1 žli-
co soli, 10 strokov česna, 3 
šopke peteršilja, 1 žlico ma-
jarona, 1 žličko mletega po-
pra, 1 dl olivnega olja.

Bučke olupimo in jih na-
režemo na lističe ali na koc-
ke, lahko pa jih tudi nariba-
mo. Posolimo jih in jih pus-
timo stati trideset minut. 

Bučke odcedimo. V večjem 
loncu zavremo vodo in kis. 
Dodamo pripravljene buč-
ke, ki naj vrejo toliko časa, da 
spremenijo barvo oziroma 
približno tri minute. Bučke 
nato odcedimo in ohladimo. 
Primešamo jim nasekljan 
česen, peteršilj, majaron in 
poper. Vse skupaj tesno na-
devamo v kozarce, tako da je 
med bučkami čim manj zra-
ka. Na vrh v vsak kozarec zli-
jemo olivno olje in kozarec 
zapremo.

Nasvet: tako pripravlje-
ne bučke so odlična priloga 
k mesu ali solati, uporabi-
mo jih lahko za popestritev 
omak, pripravo omak za te-
stenine ... Ker imajo mlade 

bučke še tanek in povsem 
mehak olupek, jih ni treba 
olupiti. Sol in druge začim-
be prilagodimo okusu.

Za pripravo vloženega 
stročjega fižola potrebuje-
mo: 1 kg stročjega fižola, 1 
l vode, 1 žlico soli, pol žlice 
sladkorja, 1 dl vinskega kisa.

Stročji fižol operemo in 
mu odrežemo konce. Vodo 
zavremo. V vrelo vodo damo 
sol, sladkor in pripravljen fi-
žol. Vse skupaj naj vre dvaj-
set minut. Prilijemo kis, pre-
mešamo in kuhamo še eno 
minuto. Še vroče napolnimo 
v čiste kozarce, ki jih nato ta-
koj zapremo. Pokrijemo z 
odejo in pustimo, da se vse 
skupaj počasi ohladi.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, svinjski sesekljani 
zrezki, pečen krompir, endivija v solati, lubenica; večerja: 
pečena paprika s skuto, ržen kruh, sirovi rogljički, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: hladna juha s papriko, špinača s pire 
krompirjem, popečena govedina iz juhe, breskve; večerja: 
nadevani jajčevci, paradižnikova solata
Torek – kosilo: rižota z morskimi sadeži, rdeča pesa v solati, 
sadna kupa z mešanim sadjem in smetano; večerja: dušene 
bučke, piščančje perutničke na žaru, kumarična solata
Sreda – kosilo: zelenjavna enolončnica z bučkami in mleto go-
vedino, palačinke z marelično marmelado, nektarine; večerja: 
riževa solata s tunino, jogurt
Četrtek – kosilo: polnjene paprike s paradižnikovo sladko oma-
ko, pire krompir, hruške z ingverjem; večerja: čebulni kruh, 
jetrna pašteta, kislo mleko
Petek – kosilo: paradižnikov sok, ocvrte sardele, krompirjeva 
solata s čebulo, marelice; večerja: pečen skutni štrukelj, sadni 
sok
Sobota – kosilo: korenčkova juha, piščanec in ražnjiči na žaru, 
solata iz stročjega fižola, lepinje, jabolčni zavitek iz kislih ja-
bolk; večerja: ostanki z žara, popečena paprika, sladoled 

Hladna juha s papriko

Za 4 osebe: 4 rumene ali rdeče mlade paprike z mehko lupino 
popražimo na oljčnem olju skupaj s 3 stroki nasekljanega 
česna in narezano srednje veliko čebulo. Dodamo lahko tudi 
narezano steblo zelene ali žličko mlete rdeče ali pekoče papri-
ke. Solimo in popramo. Pražimo toliko časa, da se zelenjava 
lepo razpusti, nato zalijemo s 4 dl vode in zavremo. Dodamo 
lahko tudi dve ali tri žlice kisle smetane ali jogurta, kar juho 
malce zgosti. Nato vse skupaj zmeljemo s paličnim mešal-
nikom in dobimo gosto kremno juho. V hladilniku jo dobro 
ohladimo. Preden jed ponudimo, jo potresemo z na oljčnem 
olju popraženimi kruhovimi kockami.

Sirovi rogljički

Iz 50 dag moke, 2,5 dag kvasa, 2,5 dl mleka, 10 dag sladkorja, 
15 dag margarine ali masla, 2 jajc in ščepa soli zamesimo malo 
boljše kvašeno testo.
Iz kvasa, nekaj žlic mlačnega mleka in žličke sladkorja pripra-
vimo kvasec. Posebej zmešamo mehko margarino ali maslo, 
jajca, mleko in sol. Primešamo presejano moko in vzhajan 
kvasec. Testo dobro pregnetemo, da se loči od posode in 
kuhalnice. Pustimo, da vzhaja.
Za rogljičke enkrat vzhajano testo razvaljamo in zrežemo na 
trikotnike. Te nadevamo z nadevom in oblikujemo rogljičke. 
Naložimo jih na pomaščen pekač in pustimo, da ponovno 
vzhajajo, nato pa jih v pečici zlato rumeno zapečemo.
Nadev: 5 dag margarine ali masla, 1 jajce, 10 dag sira, pehtran.
Margarino ali maslo penasto umešamo z rumenjakom, doda-
mo nariban sir, trd sneg iz beljaka in drobno zrezan pehtran.

Mojca Logar

Letos smo na dopustu na 
slovenski obali prevozili novo 
kolesarsko pot. Seveda ni 
nova, mi smo jo prekolesari-
li prvič. Kolesa smo v Kopru 
dali na vlak in se zjutraj s 
prvo kompozicijo ob 5.25 od-
peljali do Kozine. Vlak preč-
ka kraški rob in opazuješ, kje 
bi sedaj lahko potekal drugi 
tir železnice. Ko smo se vra-
čali, nam je upokojeni doma-
čin ob progi razložil vso tego-
bo in dilemo okrog drugega 
tira. Primorci so odločeni, da 
se uprejo preplačilu gradnje 
drugega tira. Ne vem, zakaj 
sedanja trasa ne bi bila dobra, 
če gre ves promet tukaj mimo. 
Domačin pravi, da bi pot 
čez kraški rob rešili z nekimi 
žicami – tehnološki podvig 
pač, ki pa je rešljiv. V Kozini 
zaviješ proti vasi Klanec in v 
smeri čistilne naprave. Nič 
ni označeno, takoj zaviješ na 
pot, ki ni nič drugega kot tra-
sa stare ozkotirne železnice. 
Lep makadam. V jutranjem 
hladu je bila le poletna ma-
jica kar hladna obleka. Pot 
se vije med gozdom po dolini 
Glinščice. Kar naenkrat se 
znajdeš na italijanski strani 
in tam so table in oznake. Da-
nes sploh ne veš, kdaj si v Ita-
liji, včasih pa je bila to strogo 
varovana meja z graničarji in 
žicami. Meni je bolj všeč svet 
brez žic, ograj in zidov. Torej 
smo v dolini Glinščice, ki je 
naravni rezervat. Delček čiste 
narave, kjer je voda ustvarila 
dolino, skoraj sotesko in danes 
so po njej speljane sprehajalne 
poti, lahko plezate, občuduje-
te podzemlje v kraških jamah. 
Kras v vsej svoji lepoti ponuja 
to in ono. Sicer je to stara to-

vorna pot z obale v notranjost 
in tudi svetišče so postavili. 
Marija v pečeh je že stara 
romarska pot, ki je ljudem 
nudila zavetje, priprošnjo in 
tolažbo. S kolesarske poti jo 
gledamo na drugi strani sote-
ske. Maja smo tam hodili peš, 
sedaj pa s kolesi. Pod skalami 
so speljani mogočni tuneli in 
čez sotesko viadukti, taki kot 
denimo na Parenzani. Deset 
kilometrov popolnega spusta 
s Kozine, ki leži na 497 me-
trih nadmorske višine, v Trst 
na morski obali. Po mestu je 
lepo označena pot za kolesar-
je (sicer gre po manj prome-
tnih cestah, kjer se vozijo tudi 
druga vozila, ampak zlahka 
sediš oznakam). Lahko greste 
prav v center Trsta ali pa proti 
Miljam, kjer se prične Paren-
zana. Mi smo šli na Paren-
zano. Od Milj naprej se vo-
zite po urejeni kolesarski poti 
brez drugega prometa. Rahel 
vzpon vas pripelje na Škofije. 
Pot vodi po primorskem goz-
du, čez glavno cesto, med vi-
nogradi in že smo v Bertokih. 
Obidete Škocjanski zatok in 
Koper je tu. V petih urah smo 
krog sklenili. Ob deseti uri 
smo bili že nazaj v hiši v Izo-
li, kjer so punce ravno vstale. 
Taka je pač mladina na do-
pustu. Staro pravilo rana ura 
zlata ura se je zopet izkazalo 
za najbolj modro odločitev v 
poletni vročini. Odkrila sem 
še eno možnost, kaj početi v 
Slovenskem primorju. Četudi 
je majhno in obljudeno, lahko 
najdemo kotičke lepe narave, 
miru in občudovanja vredne 
tehnološke dediščine.

Kozina–Trst
Janez Logar

A zakaj se ukvarjati s seboj? 
Zakaj pogledati vase, kakšen 
sem, kdo sem, kako reagiram, 
kako živim, kako vplivam na 
druge? Zakaj razmišljati o 
svoji preteklosti in o svoji priho-
dnosti? Zakaj prebrati kakšno 
knjigo o človeku in o naših 
medsebojnih odnosih? Zakaj 
obiskati kakšno predavanje, 
kjer me želijo spodbuditi, naj 
že končno naredim nekaj zase? 
Zakaj iti na duhovne vaje? Za-
kaj izbirati prijatelje, s kateri-
mi si lahko povemo kaj več kot 
le o vremenu in dnevni politi-
ki? Zakaj prenehati opravljati 
druge in pričeti razmišljati o 
sebi in svojih reakcijah? Zakaj 
je koristno moliti? Zakaj same-
ga sebe pogledati, kakšen sem 
kot oče, kakšen sem kot mož, 
kot sosed, kot sodelavec, kot sin 
ali hčerka? Zakaj sploh prem-
levati, kakšna sem kot ženska, 
kot žena, kakšna kot mama, 
kot sestra? Zakaj se ukvarjati 
z najinim zakonskim odno-
som? Pa le zakaj bi (jaz, veliki 
šef) sam sebe opazoval, kakšen 
sem kot vodja? A zakaj iti na 
terapijo? Zakaj se izobraževa-
ti o odnosih in iskati, kakšna 
vzdušja so v meni? Zakaj obi-
skovati razne skupine? Zakaj 
bi se sploh ukvarjala z mislijo, 
kakšna sem kot tašča? »Ta tvoj 
zakaj pesem je nikdar izpeta, 
v njej se kot nitka prepleta živ-
ljenja sla.« A zakaj sploh brati 
tole kolumno?

Ja, samo zato, da si bomo 
povečali lastno srečo na tem 
svetu. To je edini cilj vseh teh 
zakajev! Vsi ti zakaji imajo še 
eno resnico. Iskanje odgovorov 
na vse zakaje delamo izključ-
no in samo zaradi sebe. Lahko 
se tudi odločimo, da ničesar ne 

naredimo v smer, kamor nas 
silijo vsi gornji zakaji. Takrat 
nas vodijo impulzi preteklosti 
in nagoni. Takrat nismo svo-
bodni.

Ja, zato, da bom v sebi svobo-
den in da se bom svobodno od-
ločal za svoje odločitve. Zato, 
da ne bom na prvo neprijazno 
besedo reagiral z jezo. Zato, 
da bom kot starš ob najstniku 
zdržal njegovo dozorevanje. 
Zato, da bom postal boljši 
moški. Zato, da te bom začuti-
la v tvojem slabem dnevu in ti s 
svojo trdnostjo omogočila, da se 
boš ob meni lažje umiril. Zato, 
da te ne bom sramotila, ker si 
prišel pol ure kasneje iz službe. 
Zato, da me bodo ljudje spoš-
tovali kot preudarnega vodjo 
in ne da se me bodo bali ali se 
iz mene norčevali. Ja, zato, da 
si bom zmanjšala praznino 
in samoto, ki jo čutim že vse 
življenje. Ja, zato, da te bom 
končno že enkrat slišal. Zato, 
da uničim čudne občutke od-
večnosti, ki me spremljajo celo 
ob mojem možu. Zato, da ne 
bom potreboval toliko ljudi, ki 
zapolnjujejo mojo samoto. Ja, 
zato, da se ti ne bom posme-
hoval, ko si neodločna. Zato, 
da bo izginila moja tesnoba 
in stiskanje v prsih. Zato, da 
bom nehala jesti antidepresive. 
Zato, da bom zvest. Ja, zato, 
da bom končno sprejel, da mi 
pripada lepše življenje.

»Kaj vem, zakaj to tako je, 
vendar živeti lepo je – kaj vem, 
zakaj,« zapojmo sami sebi, ne 
le da poslušamo Lada Lesko-
varja.

A zakaj? Ja, zato!

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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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

Alenka Brun

Bašelj – Verjetno ne gre 
za običaj, ki je znan samo 
Bašljanom, temveč ga poz-
najo tudi drugje na Gorenj-
skem, ob drugih priložno-
stih, a v podobnih različi-
cah. Pa tudi v Bašlju se nje-
gova intenzivnost skozi leta 
spreminja. Vmes so bile ge-
neracije, ki si z njim niso 
dale veliko dela, zadnja leta 
ga jemljejo, lahko bi rekli, 
resneje.

Nad Bašljem se dviga hrib 
s cerkvijo sv. Lovrenca. Ker 
gre za vaškega »patrona«, 
zaščitnika vasi, ki goduje 
ravno ta čas, je nedeljski se-
menj njemu v čast. Tokrat je 
bil ta včeraj, 13. avgusta. Cer-
kev je gostila mašo in vašča-
ni so namenil dan druženju 
s sorodniki. Gospodinje so 
na mizo postavile svoje naj-
boljše pecivo, brez doma-
čih krofov ne gre. Pred »sm-
nom« točno opolnoči na hri-
bu zapojejo cerkveni zvono-
vi. Včasih so rekli, da če so 
domačine z zvonjenjem pre-
hiteli v soseščini, da »so jim 
ukradli bob«. 

Gre za fantovski običaj, saj 
so v tem času v svoje vrste 

starejši fantje sprejeli mlajše 
– tiste, ki so dopolnili osem-
najst let. Verjetno se kakšen 
starejši vaščan še spominja, 
kako je bilo to v časih, »ko je 
on gor rasel«, a najstarejša v 
vasi je ženska.

Dan, dva pred praznikom 
so si fantje dali duška tudi s 
težjim prestavljanjem: kup 
drv, ki je bil lepo zložen pod 
streho drvarnice, se je zna-
šel na drugi strani parcele. 
Sicer ravno tako na kupu, a 
neurejenem seveda. Največ-
krat in z največjim veseljem 
pa so prestavljali (balkon-
ska) korita z rožami – tudi 
tokrat. Včasih je na strehi 
pristalo kolo; celo razstavlja-
nja lojtrnika pa voza so se lo-
tili, ki je potem sestavljen 
pristal na res neobičajnem, 
morda celo nedostopnem 
mestu.

Tokrat so v petek zjutraj že 
navsezgodaj zapeli telefoni. 
Ena od vaščank je pogreša-
la velik cvetlični okrasni lo-
nec, drugi so prestavili avto. 
Avtobusna postaja na začet-
ku vasi je vabila z otroškim 
vozičkom, ki je visel z napi-
sa, nekje so pred vrati nalete-
li na pravi navdih tropov: ok-
rasne palme in stoli od bog 

si ga vedi katere hiše v vasi ... 
Še zunanjo samostoječo ele-
ktro omarico sredi vasi je za 
nekaj ur krasila cvetoča pe-
largonija. Vaščanom je šlo 
na smeh, a se je v preteklo-
sti že zgodilo, da je tovrstna 
hudomušna pogruntavšči-
na sem ter tja koga prav poš-
teno razjezila. Spletni por-
tal Facebook je delil zapis 
vaščanke, ki je iskala palčke 
(najverjetneje vrtne), cvetlič-
no korito z rožami in igrače 
s fotografije pa je lastnik do-
bil pri njej. Nasmejal je ko-
mentar pod sliko, na kateri 
je na betonski plošči hiše v 

gradnji stala plastična otro-
ška igralna hišica. Zapis pra-
vi: »Ta mansarda mi je pa res 
všeč.« 

Skratka: vse, kar se je dalo 
prestaviti, kar ni bilo priveza-
no, pripeto, založeno, posp-
ravljeno in je bilo na dose-
gu roke, se je znašlo drugje 
na parceli, pri bližnjih ali pa 
celo pri bolj oddaljenih sose-
dih. A ker gre za več ali manj 
pričakovano nagajivo nočno 
dejavnost, zjutraj ni trajalo 
dolgo in večina je imela svo-
je stvari že pod domačo stre-
ho ali je vsaj vedela, pri kate-
rem sovaščanu so.

Nagajiva nočna dejavnost
V Bašlju pri Preddvoru se že vrsto let avgusta pred semnjem oziroma »smnom«, kot mu pravijo  
po domače, lahko zgodi, da zjutraj vaščani vsepovsod iščejo svojo prenosljivo lastnino. Marsikaj, kar  
se da prestaviti, namreč najdejo na drugem koncu parcele, pri prvi sosedi ali tretji, četrti hiši v vasi.

V cvetlični podstavek se je za nekaj ur spremenila tudi 
samostoječa elektro omarica ...

Bled – Na Mlinem bo danes, na predvečer velikega šmar-
na, tradicionalni, že petnajsti Predšmarni večer, na katerem 
bodo brali poezijo in prozo ustvarjalcev, ki jim Bled pomeni 
vir ustvarjalnega navdiha. »Naj vas lepota slovenske besede 
in čar poletne noči spet združita v pletnah,« so organizatorji 
zapisali v vabilo na Predšmarni večer, ki se bo začel ob 20. uri.

Predšmarni večer na Mlinem

Kamniška Bistrica – Jutri, 15. avgusta, bo na spodnji postaji 
nihalke na Veliko planino v Kamniški Bistrici od 9. ure zjutraj 
in do poznega popoldneva potekala tržnica unikatnih izdel-
kov lokalnih in okoliških izdelovalcev. Na Veliki planini bo ta 
dan tudi tradicionalna maša v kapeli Marije Snežne, ki se bo 
začela ob 13. uri.

Tržnica unikatnih izdelkov pod Veliko planino

Maša Likosar

Moše – Iztok Šlebir pravi, da 
imamo v Sloveniji premalo 
medu, zato ga žal uvažamo z 
vsega sveta, predvsem iz Ki-
tajske in Južne Amerike. Le-
tos je izdelal kozarec poseb-
nega medu. Med je pridelal 
iz deviškega satja. Ta nastane 

tako, da čebelar okvir, ki mu 
pravijo satnica, vstavi v panj 
in čebele potem same zgra-
dijo satje ter ga napolnijo z 
medom. Vse skupaj, satje in 
med, potem pretoči v koza-
rec. Teh primerkov medu iz 
deviškega satja ima le tristo, 
in kot pravi, je edini, ki v Slo-
veniji izdeluje tovrstni med. 
Z izdelavo enega kozarč-
ka tega medu ima ogromno 
dela. Deviško satje naj bi bilo 
zelo zdravilno, predvsem za 
bolezen zob parodontozo. 

V njegovem medu ni ke-
mikalij niti pesticidov. Ko 
med stoči v kante, gre ta na-
ravnost v kozarec, kar po-
meni, da ga ne segreva in 
pregreva. Med v kozarcu 
kristalizira, in če kristali-
zira od vrha do tal enako-
merno, pomeni, da je pra-
vi in torej ni mešan s slad-
korjem. Panje ima doma v 

Mošah, na Dolenjskem ali 
pa jih vozi naokoli po Slo-
veniji, odvisno od tega, kje 
medi. Tako dobi različne 
vrste medu. Ima sto dvajset 
družin, kar pomeni približ-
no šest milijonov čebel. Če-
bele sam »spravi gor«, iz ene 
družine vsako leto tudi šti-
ri do pet novih. Ves čas jih 

spremlja, da ne zrojijo. Ve-
lik problem je predvsem va-
roja, ki pa jo Iztok zdravi le z 
naravnimi kislinami, z mra-
vljično ali oksalno.

V en kozarec medu vloži 
veliko ur dela, zato mu tež-
ko določi ceno. Še posebno 
to velja za med v deviškem 
satju. Pravi, da je zanj tako 
poseben in unikaten, da ga 
ne more ovrednotiti. Izde-
luje tudi med z ameriškim 
slamnikom, borove vršič-
ke z medom, med s sokom 
rdeče pese in med, ki ga je 
poimenoval Iz panja na žli-
co in ki vsebuje cvetni prah, 
propolis in matični mle-
ček. V kratkem bo predsta-
vil še dva nova izdelka, med 
z aloe vero in med s konop-
ljo. Pridobiva tudi propolis, 
ki je odličen za rane, in ma-
tični mleček, ki krepi imun-
ski sistem. 

Iztok izdeluje med 
v deviškem satju 
Iztok Šlebir iz Moš v občini Medvode je čebelar in 
izdeluje poseben med – med v deviškem satju.  

Iztok Šlebir v zaščitni maski med opazovanjem  
čebel / Foto: Iztok Šlebir

Med v deviškem satju / Foto: Iztok Šlebir
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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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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 16. 8.
15.00, 20.45 ANNABELLE: STVARJENJE
19.00 TEMNI STOLP
17.00 ODISEJA
19.15 BISER BOJANE
21.15 DUNKIRK
19.40 JAZ, BARABA 3
15.40, 16.20, 17.20, 18.00 
JAZ, BARABA 3, sinhro.
21.20 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH 
PLANETOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 16. 8.
17.40, 20.00 ANNABELLE: 
STVARJENJE
18.50, 20.30 TEMNI STOLP
18.00 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH 
PLANETOV

21.10 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH 
PLANETOV, 3D
15.50, 20.50 DUNKIRK 
19.20 JAZ, BARABA 3
16.30, 18.30 JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.30, 17.30 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
20.40 POROČNE PRIČE 2
15.40 NEKOČ V MESTU VENICE
16.15 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 18. 8.
21.00 SMRT V SARAJEVU (letni kino)

Sobota, 19. 8., in nedelja, 20. 8.
18.00 FILM O EMOJIJIH, sinhro.
20.00 PIRATI S KARIBOV: SALZARJEVO 
MAŠČEVANJE (v nedeljo 3D)

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

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
15. 8. 

15/30 °C

Nedelja 
20. 8.

13/25 °C

Sreda 
16. 8. 

Četrtek
17. 8. 

Petek
18. 8. 

Sobota
19. 8.

16/31 °C 15/29 °C 14/27 °C 13/24 °C

Ponedeljek 
21. 8.

Torek
22. 8.

Sreda
23. 8.

Četrtek
24. 8.

14/26 °C 15/26 °C 14/25 °C 14/25 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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-marmelade naslov.qxd  30.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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15. 8. tor. Marija, Marijino vnebovzetje 6.01 20.11

16. 8. sre. Rok 6.03 20.09

17. 8. čet. Pavel 6.04 20.07

18. 8. pet. Helena 6.05 20.06

19. 8. sob. Ljudevit 6.06 20.04

20. 8. ned. Bernard 6.08 20.02

21. 8. pon. Ivana 6.09 20.00

Urša Peternel

Jesenice – Za ljubitelje gora 
so v Planinskem društvu Je-
senice oblikovali zanimi-
vo krožno pot po jeseni-
ških postojankah, to je šti-
rih planinskih kočah, ki so v 
upravljanju društva. Gre za 
Kočo pri izviru Soče, Tičar-
jev dom na Vršiču, Erjavče-
vo kočo na Vršiču in Zaveti-
šče pod Špičkom. Kot so po-
vedali v društvu, pot poteka 
po čudovitem gorskem sve-
tu nad prelazom Vršič in pla-
nince pripelje vse do zatrepa 
doline Trente k izviru Soče, 
lahko pa tudi v obratni sme-
ri. Del poti od Koče pri izvi-
ru Soče do prelaza Vršič po-
teka po poti Via Alpina. »Po-
stojanke so lahko samostoj-
ni cilj ture ali pa jih poljub-
no povežemo med seboj. So 
odlična izhodišča za plezal-
ne in planinske ture različ-
nih težavnosti.« In kako so 
si zamislili pot? Krožno pot 
planinci lahko začnejo v ka-
teri koli postojanki. Pri oskr-
bniku dobijo evidenčni list 
in ga izpolnijo s svojimi po-
datki, nanj pa pritisnejo tudi 

žig koče, vpišejo datum in 
prosijo za podpis oskrbni-
ka. List nato lahko oddajo na 
zadnji postojanki, ki jo obiš-
čejo, ali pa ga pošljejo oziro-
ma dostavijo na Planinsko 
društvo Jesenice. 

Krožna pot je časovno 
omejena na letno planinsko 

sezono, to je od 15. maja do 
15. oktobra tekočega leta, 
ko so koče odprte. Pri Za-
vetišču pod Špičkom, ki je 
odvisno od razmer odpr-
to predvidoma od 25. juni-
ja do 25. septembra, pa lah-
ko pritisnejo žig, nameščen 
pred kočo, veljavna pa je 

tudi fotografija z datumom. 
Zadnjo soboto v oktobru 
bodo krožno pot zaokrožili 
s srečanjem vseh udeležen-
cev v Erjavčevi koči na Vrši-
ču, kjer bodo vsi, ki bodo 
oddali izpolnjene evidenč-
ne liste, prejeli diplome in 
nagrade. 

Krožna pot po postojankah
V Planinskem društvu Jesenice so oblikovali zanimivo krožno pot po štirih planinskih postojankah, ki so 
v njihovem upravljanju. 

Zavetišče pod Špičkom na nadmorski višini 2064 metrov je najvišja postojanka, vključena v 
krožno pot. Od Tičarjevega doma, denimo, je do zavetišča štiri ure hoje. / Foto: Janko Rabič

Lesce – Na leškem letališču bodo jutri pripravili že 29. Miting 
malega letalstva in Alpski pokal radijsko vodenih modelov 
maket letal. Prireditev, na kateri bo nastopilo okoli petdeset 
tekmovalcev z maketami pravih letal, se bo začela ob 10. uri in 
končala ob 16. uri, so sporočili organizatorji, modelarska sek-
cija Aerokluba Alpski letalski center Lesce. Tekmovalci bodo 
pokazali svoje znanje in spretnosti v pilotiraju letal na dalja-
vo izvajali na modelih jadralnih, reaktivnih, motornih batnih 
in akrobatskih letalih, helikopterjih ter v kategoriji atraktivni 
modeli ter samograjenih letalih. Na prireditvi bodo sodelovali 
tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Tudi letos 
bodo organizatorji ob tej priložnosti pripravili še razstavo 
jadralnih in motornih letal ter predstavitev letalske šole Ae-
rokluba ALC Lesce.

Jutri miting malega letalstva

Kranj – Slovenija bo ob stoti obletnici konca prve svetovne 
vojne izdala zbirateljske kovance. Vlada je z uredbo že določila 
obseg izdaje, sestavine, nominalno vrednost in glavna zna-
menja kovancev. Na natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov 
kovancev je prispelo 16 predlogov, med katerimi so izbrali 
predlog Roberta Žvoklja. Izdali naj bi 750 zlatnikov z nominal-
no vrednostjo sto evrov, 1500 srebrnikov po trideset evrov in 
70.250 dvokovinskih kovancev, vrednih po tri evre. 

Kovanci ob obletnici konca prve svetovne vojne
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Vzdrževalec igralniške opreme (m/ž) (Kranjska Gora)
Opis dela: samostojno vzdrževanje igralniške opreme (pripravo igralnih naprav 
pred montažo, namestitve, premike in predelave igralnih naprav), korektivne in 
preventivne vzdrževalne posege (odprava napak, čiščenje), posredovanje informa-
cij o dogajanjih na IO in drugih tehničnih sistemih (pooblaščeni instituciji, dobavi-
teljem),... Hit d.d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 18.08.2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar m/ž) (Jesenice)
Naloge: izdelovanje orodij in delovnih priprav, vzdrževanje in popravljanje orodij 
in delovnih priprav, preventivno vzdrževanje delovnih sredstev, urejanje delovne-
ga okolja. Hidria Rotomatika d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Pri-
jave zbiramo do 08.09.2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec tehnik (m/ž) ( elektronik) (Jesenice)
Naloge in odgovornosti: vzdrževanje in popravljanje delovnih sredstev, objektov 
in infrastrukture, sodelovanje pri remontih in instalacijah novih delovnih sredstev, 
naročanje rezervnih delov in potrošnega materiala... Hidria Rotomatika d.o.o., Spo-
dnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbiramo do 08.09.2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji za srednje zahtevna dela (m/ž) ( Jesenice)
Naloge in odgovornosti: pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in 
nadzor nad delovanjem, opravljanje srednje zahtevnih proizvodnih in montažnih 
del, opravljanje internega transporta, preventivno vzdrževanje delovnih sredstev... 
Hidria Rotomatika d.o.o., Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija. Prijave zbira-
mo do 08.09.2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pek (m/ž) ( Škofja Loka)
V obratu Peks – Škofja Loka iščemo osebo za delovno mesto PEK. Delo zajema me-
šanje in oblikovanje testa, peko kruha, izdelavo in skrb za ustrezno dokumentacijo, 
urejanje delovnega okolja, skladno z HACCP ter pomoč pri komisioniranju. Mlino-
test d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 27.08.2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v delavnici (m/ž) ( Občina Tržič)
Pomoč v delavnici in občasno delo na terenu pri izdelavi in montaži inox in žele-
znih ograj, stopnic, nadstreškov ipd. Potrebne so izkušnje z vrtanjem, žaganjem in 
uporabo ročnega električnega orodja. Zaželeno je znanje iz varjenja - ni pa nujno. 

Sodelavcu nudimo dolgoročno delovno razmerje, zaposlitev za nedoločen čas po 
uspešno prestani poskusni dobi. Svet ograj, Žiganja vas 10, 4294 Križe. Prijave zbi-
ramo do 02.09.2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar skupinovodja (m/ž) ( Tržič)
Pričakujemo: najmanj IV. stopnjo izobrazbe ključavničar ali strojni tehnik, pozna-
vanje pomena varnostne opreme, poznavanje tehnologije gradnje in tehnoloških 
postopkov v gradbeništvu,... Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 
4000 KRANJ. Prijave zbiramo do 02.09.2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar (m/ž) ( Tržič)
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe ključavničar ali oblikovalec kovin, opravljen test 
za varjenje, poznavanje pomena varnostne opreme,... Gorenjska gradbena druž-
ba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ. Prijave zbiramo do 02.09.2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik (m/ž) ( Kranj)
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, poznavanje cestnogradbene mehanizacije, de-
lovne izkušnje so zaželene, možnost zaposlitve tudi brez,... Gorenjska gradbena 
družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 KRANJ. Prijave zbiramo do 02.09.2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Direktor-/ica (m/ž) ( Bohinjska Bistrica)
Opis delovnega mesta: celotna odgovornost in vodenje proizvodnje opažnih 
plošč, priprava budgeta in odgovornost za uspešnost, operativno vodenje proda-
je opažnih plošč, vodenje in nadzorovanje proizvodnje, z ciljem polnih kapazitet 
in maksimalnega izkoristka pri optimiranih stroških in visoki kvaliteti produktov... 
HASSLACHER Holding GmbH, Feistritz 1, 9751 Sachsenburg. Prijave zbiramo do 
06.09.2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter (m/ž) ( Medvode )
Zadolženi boste za samostojno konstruiranje strojnih delov, delov naprav in iz-
delkov za procesno industrijo. Izdelovali boste delavniške načrte in pripravlja-
li tehnično dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi in imeli možnost  
uvajati nove standarde in razvijati nova znanja s področja svojega dela. Brinox d.o.o., Sora 
21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 10.09.2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec (m/ž) ( Kranj)
Pričakujemo: vsaj IV ali V. stopnja izobrazbe (elektro tehnik), delovne izkušnje: naj-
manj 1 leto na podobnih delovnih mestih (ni nujno), osnovno poznavanje elektro 
motornih pogonov (AC in DC ), industrijske avtomatike, stikalne tehnike, senzorike, 
elektro instalacij, področja elektro meritev, usposobljenost za branje elektro načr-
tov. Savatech, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22.08.2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja asfaltne baze (m/ž) ( Kranj)
Pričakujemo: najmanj V. stopnja strokovne izobrazbe elektro ali strojne smeri, stro-
kovno poznavanje obratovanja asfaltne baze in kvalitete asfaltnih mas, organiza-
cijsko sposobnost, aktivno znanje enega tujega jezika, vozniški izpit B kategorije. 
Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
31.08.2017. 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
Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava

Manca Perdan

Škofja Loka – Kino Sora in 
Knjižnica Ivana Tavčarja le-
tos že drugo leto zapored or-
ganizirata dogodek Kino nad 
mestom, ki ga je finančno ve-
činoma podprla Občina Ško-
fja Loka. Predvajanje filma se 
začne vsak dan ob 21. uri, v 
petih dneh pa bodo zavrteli 
pet filmskih uspešnic. Pros-
tor dogodka je terasa otro-
škega in mladinskega oddel-
ka Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka. Odprtje bi mo-
ralo biti v četrtek, 10. avgu-
sta, a je bila projekcija zara-
di slabega vremena odpove-
dana in prestavljena. Tako 
si bodo zainteresirani igra-
no-dokumentarni film Hou-
ston, imamo problem!, ki go-
vori o jugoslovanskem vesolj-
skem programu, lahko ogle-
dali jutri, v torek. Prvi film je 
bil posledično predvajan v pe-
tek. To je bil pustolovski mla-
dinski film Pojdi z mano, ki 
se je na seznam uvrstil zara-
di glavne vloge, ki jo ima Ško-
fjeločan Ivan Vastl. Čeprav 
so bili organizatorji skeptič-
ni glede obiska, se je izteklo 
odlično, saj je bilo že na tej 
predstavi premalo prostora 
za vse obiskovalce. »Letos so 
vsi filmi evropski, pri izbo-
ru pa gledamo, da je za vsa-
kega nekaj ter da je še vedno 
dovolj lahkotna vsebina,« je 

povedala organizatorka do-
godka Tea Oblak. V soboto je 
bila na vrsti pustolovska ko-
medija Hector in iskanje sre-
če, v nedeljo drama, Jaz, Dani-
el Blake, danes si lahko ogle-
date francosko komedijo Bog, 
le kaj smo zagrešili, v torek pa 
je na sporedu še prestavljeni 
film Houston, imamo pro-
blem! »Za ponedeljek in torek 
ne dvomim, da bo terasa pre-
majhna za vse obiskovalce,« je 
še dodala organizatorka.

Marija Egart in Andrej 
Krajnik iz Svetega Duha 
sta se dogodka udeležila že 

lansko leto. »Letos si bova 
filme ogledala v soboto, ne-
deljo in ponedeljek, saj so 
nama zanimivi opisi fil-
mov, ambient pod zvezda-
mi pa je lušten in roman-
tičen,« sta povedala. Tudi 
Iva in Jan Hafner iz Škofje 
Loke sta se dogodka udele-
žila že lani, zato sta letos na 
projekcijo prišla bolj zgodaj, 
da ne čakata v vrsti. Bolj kot 
filmi jima je všeč sam dogo-
dek. »Super je, da je v Škofji 
Loki nekaj drugače, da je za-
nimivo. Prav tako je fino, da 
ne predvajajo komercialnih 

filmov, ampak nekaj dru-
gačnega,« je povedal Jan. 
Jože Krek iz Škofje Loke pa 
se je v soboto prvič udeležil 
Kina nad mestom. »Priča-
kujem kakšen lep film, ne 
poznam njihovih vsebin. 
So pa bile tu na terasi včasih 
veselice, igral je ansambel, 
obiskovalci so lahko plesali. 
Super, da se tu spet nekaj do-
gaja. Ni pa pomembno, kak-
šen je film, pomembno je, 
da človek ta čas lahko preži-
vi zunaj s pogledom na oko-
liške hribe,« se je o prostoru 
prireditve razgovoril Jože.

Evropski filmi pod zvezdami
Avgusta se v Škofji Loki že drugo leto zapored lahko udeležimo dogodka Kino na prostem. 
Organizatorji so letos izbrali evropske filme različnih žanrov, da vsak lahko najde nekaj zase.

Kino na terasi Name s pogledom na Škofjeloški grad in okoliške hribe / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Športno društvo 
Avgust Gašperin Stara Fu-
žina v sodelovanju z Občino 
Bohinj v soboto, 19. avgusta, s 
startom ob 10. uri na priredit-
venem prostoru pri spome-
niku štirim srčnim možem 
pripravlja že dvajseti tek oko-
li Bohinjskega jezera – Tek 
štirih srčnih mož, poimeno-
van po štirih srčnih možeh, 
ki so se 26. avgusta 1778 prvi 
povzpeli na vrh Triglava. Tek-
movanje na dobrih 11 kilome-
trov dolgi progi ni klasičen 
tek, temveč bolj kros, mnogi 
tekači pravijo, da je to najlepši 
tek v Sloveniji.

Kot je povedal predsednik 
športnega društva Vito Arh, 
letos načrtujejo vrsto novo-
sti, za katere upajo, da bodo 
privabile še več tekačev. »Tek 
je kasneje kot v preteklih le-
tih, start smo že lani preselili 
na most pri cerkvi sv. Janeza, 

letos pa bomo cilj in prostor 
zaključne prireditve presta-
vili na prireditveni prostor 
pri spomeniku štirim srč-
nim možem, kjer bodo tudi 
predstavitvene in prodajne 
stojnice s ponudbo za šport, 
zdravo življenje in prehra-
no,« je dejal Arh in dodal, da 
si na teku želijo okoli petsto 
tekačev. »Na prireditvenem 
prostoru bo letos potekala 
tudi vrsta dejavnosti, ki bodo 
namenjene predvsem mla-
dim. Poleg varstva otrok in 
netekmovalnega otroškega 
teka smo letos pripravili še 
plesno delavnico, izdelavo 
grafitov in nakita, športne-
mu delu prireditve pa smo 
dodali še bogat kulturni pro-
gram.« Mladinski programi 
so brezplačni, startnina za 
tek pa pri prijavi do 18. avgu-
sta znaša 27, na dan teka pa 
trideset evrov. Skupine nad 
deset članov imajo desetod-
stotni popust.

S Tekom štirih srčnih mož  
v občinsko praznovanje
V soboto, 19. avgusta, se bo z dvajsetim Tekom 
štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera začelo 
letošnje praznovanje praznika občine Bohinj.

Kranj – Od petka do nedelje bo v Ingenbohlu v Švici evropsko 
prvenstvo v ročni košnji. Slovenijo bodo na prvenstvu zastopale 
kosice Marija Veršič, Romana Krek, Mateja Čarman, Petra Kolar, 
Sabina Čarman in kot rezerva Zala Janža ter kosci Jaka Krek, Miha 
Čarman, Roman Krek, David Avgustinčič, Matej Pibernik, Janez 
Jezeršek, Jože Oblak, Gašper Čarman in Darko Čas. Več kot po-
lovica koscev v reprezentanci je z Gorenjskega. V Švico potujejo 
poleg koscev in kosic tudi sodniki Janez Koren, Tomaž Oblak in 
Rado Čelik ter časomerilki Neža Dovžan in Damjana Praprotnik.

Kosci na evropsko prvenstvo v ročni košnji
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V SPOMIN

sinu Janiju Dolencu
Avgusta bo minilo leto dni, odkar si naju pustil v bolečini. 

Kolo se je ustavilo, ogenj v prsih te je žgal, preden zgorelo je tvoje 
veliko srce. Nihče ni čutil tvoje smrtne bolečine, le roka smrti te 
je objela in te vzela.

Žalujoča: mama in ata
Puštal, Škofja Loka

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil naš dragi

Anton Žura
iz Kranja

Pokopali smo ga v četrtek, 10. avgusta 2017, na pokopališču v 
Kranju. Ob boleči izgubi dragega očeta se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki ste ga imeli radi in ste se poklonili v njegov spomin ter 
nam stali ob strani.

Žalujoči vsi njegovi

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

                        + poštnina

12 99
EUR

                                 Cena zbirke 52. kartic je  

Čudovite jedi  
iz Južne Evrope
Odkrijmo tradicionalne 
jedi z vseh koncev 
Sredozemlja in pustimo, 
da nas navdihnejo 
čudoviti recepti, zbrani 
na praktičnih karticah. 
Recepti vsebujejo 
besedilo, ki nas po 
korakih vodi skozi 
pripravo jedi, in slike, 
ki kažejo različne 
stopnje kuharskega 
postopka. Sprednjo 
stran kartic krasi večja 
slika pripravljene jedi, 
ob kateri se nam bodo 
gotovo pocedile sline.

Zbirko kartic 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

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
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

OPREMLJEN poslovni prostor, Bled - 
trg. center, 24,40 m2, tel.: 041/290-
622 17002618

GARAŽE
KUPIM

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

GARAŽO , Škofja Loka ali okolica, tel.: 
041/673-769 17002631

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

YAMAHA XV 535, l. 1998, opremljen, 
s torbami, reg. do 22.04.2018, tel.: 
031/520-004 17002622

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

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA borova drva, lahko razžagana, 
ugodno, tel.: 031/360-178 17002627

SUHA bukova in mešana drva in buta-
re, tel.: 04/25-03-688, 041/917-188  
 17002629

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PODARIM

ELEKTRIČNI šivalni stroj, v omarici, 
Bagat, tel.: 041/729-566 17002632

OSTALO
PRODAM

OKENSKE rolete, štiri, 3 x 110 x 100, 
1 x 130 x 110, za simbolično ceno, 
tel.: 04/25-41-226, 041/891-996 
 17002625

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

OTROŠKO kolo Kekec, staro 23 let, 
za starine, cena po dogovoru, tel.: 
04/51-46-232, 031/422-531 
 17002624

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17002636

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 
041/873-795 17002633

PLODOVE aronije, največji antioksi-
dant v naravi, Markuta, Čadovlje 3, 
Golnik, tel.: 041/829-876 
 17002634

PŠENICO, letošnjo, tel.: 041/821-
012 
 17002630

VSAK dan sveže rezano cvetje gladiol 
in kumarice za vlaganje, gojene so na 
njivi, gnojenje z ovčjim gnojem, na zas-
tirki iz slame, cena 1,6 eur/kg, Smolej, 
Luže 22/a, tel.: 041/789-608  
 17002617

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev, 
tel.: 051/388-837  
 17002620

Prodam bikca LS, starega 14 dni in te-
lico, brejo 6 mesecev. 040/830-453  
 17002637 

BIKCA, starega 3 mesece, tel.: 
041/544-164 
 17002623

BIKCA simentalca, starega 1 teden, 
tel.: 031/635-401 
 17002635

BIKCA LS, starega 14 dni in telico, bre-
jo 6 mesecev, tel.: 040/830-453  
 17002637

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

NESNICE različnih barv, 7 eur/kom, 
tel.: 040/751-730 
 17002628

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 
 17002619

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 031/568-144 
 17002621

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

STORITVE
NUDIM

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

www.gorenjskiglas.si

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, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo v sredo, 16. avgusta, ob 18. uri potekalo petje ljudskih 
pesmi. V četrtek, 17. avgusta, bo ob 17. uri predavanje Ire-
ne Dolenc o prostovoljstvu, ob 18. uri bralna delavnica, ob 
19. uri pa Poženčanovo branje v Prešernovem gaju. V TIC 
Preddvor bodo vsak dan od srede do petka ob 10. uri pote-
kale otroške delavnice, na igrišču OŠ Šenčur pa bo v četrtek, 
17. avgusta, ob 10. uri potekalo kiparjenje v glini. Za prijave 
na dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Koliščarski dan
Draga pri Igu – Društvo Fran Govekar Ig skupaj z zunanji-
mi sodelavci prostovoljci vsako leto, zdaj že devetič, prireja 
Koliščarski dan, in sicer bo prireditev v soboto, 26. avgusta, 
od 10. do 18. ure.

IZLETI

Pohod na Jalovec
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi na pohod na Ja-
lovec, in sicer v soboto, 19., ter v nedeljo, 20. avgusta. Zbor 
v soboto, 19. avgusta, ob 14. uri pred trgovino na Koroški 
Beli. Tura je zelo zahtevna. Stroški znašajo 8 evrov. Prijave 
do četrtka, 17. avgusta, v pisarni društva. Vodi Janez Oman, 
tel. št.: 041 749 063.

Izvir Završnice
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 26. 
avgusta, pohod do izvira Završnice (in Srednjega vrha), ki 
je bil zaradi slabe vremenske napovedi prejšnjo soboto od-
povedan. Skupne zmerne hoje bo 4 ure (s Srednjim vrhom 
dobrih 5 ur). Informacije in prijave zbira do četrtka, 24. avgu-
sta, Franci Erzin, tel. št.: 041 875 812.

OBVESTILA
Odprtje ceste
Kovor – Krajevna skupnost Kovor v okviru praznovanja kra-
jevnega praznika velikega šmarna vabi danes, v ponedeljek, 
14. avgusta, na odprtje nove ceste, ki bo ob 18. uri na no-
vem mostu v Grabnu. Krajane bosta pozdravila predsednik 
Krajevne skupnosti Kovor in župan Občine Tržič mag. Borut 
Sajovic. Cesto, most in strugo Cikavec bo blagoslovil župnik 
Ivan Potrebuješ. Po blagoslovu se vsi navzoči premaknejo na 
vrt Doma krajanov, kjer jim bosta zapela Mešani pevski zbor 
Kres in Moška skupina Plamen. Za jedačo in pijačo bo poskr-
bljeno, za veselo razpoloženje pa bo skrbel trio Bo, kr bo.

RAZSTAVE

Zbiraš nalepke od banan?
Kranj – V četrtek, 17. avgusta, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši 
odprtje razstave ustvarjalca Jerneja Kejžarja Zbiraš nalepke 
od banan?

Poletje s Prešernovimi nagrajenci
Kranj – Galerija Prešernovih nagrajencev v sodelovanju z 
Layerjevo hišo in Prešernovim gledališčem v petek, 18. av-
gusta, ob 20. uri vabi v stolp Škrlovec na dogodek Poletje 
s Prešernovimi nagrajenci – Andrej Zdravič: Ocean Cantos. 
Vabijo tudi na Ljubljanski grad, v ponedeljek, 21. avgusta, 
ob 19. uri na pogovor ob razstavi Milene Usenik in Emerika 
Bernarda z naslovom Sobivanja.
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Anketa

Grega Hribar iz Kranja:

»Ponujam otroške knjige in 
''šaro'' od doma, sestavljan-
ke in torbice. Imam knjige iz 
sedemdesetih in osemde-
setih let. Maja sem bil prvič 
na sejmu in tedaj sem veliko 
prodal, tokrat sem drugič.« 

Simona Čenčur iz Kranja:

»Rada imam stvari, ki se v 
trgovini ne dobijo in izraža-
jo neko energijo in moč, ki 
me pritegne. Ničesar nisem 
nameravala kupiti, a ko sem 
zagledala stvar, ki mi je bila 
všeč, sem jo kupila.« 

Roman Herlec z Olševka:

»Tu vidim marsikaj lepega, 
zanimivega in zgodovinsko 
vrednega. Doma imam veliko 
starih predmetov in bi jih tudi 
sam rad poklonil na bolšjem 
sejmu. Kupil bi predmete iz 
tujih dežel.« 

Jošt Stojko iz Voklega:

»Na sejmu so rabljene stva-
ri in starine, za katere ljudje 
menijo, da so za proč, a se 
jih še da uporabiti. Najraje si 
ogledujem pohištvo in orod-
je. Brat je kupil hišni kino na 
''bolšjaku'' v Zagrebu.« 

Maša Likosar

Bolšji sejem poteka vsako 
drugo soboto v mesecu med 
8. in 13. uro na Glavnem trgu 
v Kranju. Namenjen je prodaji 
starega pohištva, starih knjig 
in slik in drugih starih predme-
tov. Obiskovalce smo vprašali, 
zakaj obiskujejo sejem in kaj 
kupujejo, prodajalce pa, kaj 
prodajajo in koliko prodajo.

Foto: Tina Dokl

Bolšji sejem

Vlado Sajovic iz Drulovke:

»Prodajam stare ure, harmo-
nike, svečnike, petrolejke, 
vojaške stvari. Najbolj gre-
do v prodajo stari etnološki 
predmeti, kolesa, samostreli 
in ure. Sejma se vedno ude-
ležim.« 

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 iz dneva v dan toplejše vreme. 
Najbolj jasno bo na praznični torek, v sredo popoldne pa lah-
ko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutra bodo razmeroma 
sveža, dnevi pa topli.

Suzana P. Kovačič

Preddvor – Gorenjski čebe-
larji zelo cenijo župane, ki 
znajo prisluhniti njihovi de-
javnosti s konkretnimi de-
janji. Da pa to ne gre mimo 
neopaženo, imajo za ta na-
men priznanje naj župan 
Čebelarske zveze Gorenj-
ske (ČZG). Za leto 2016 si 
je ta laskavi naziv na pobudo 
Čebelarskega društva (ČD) 
Frana Lakmayerja Preddvor 
prislužil preddvorski župan 
Miran Zadnikar, priznanje 
in čebelji panj mu je pred 
nekaj dnevi na dom prinesla 
delegacija čebelarjev. Pove-
dali so, da Zadnikar že vrsto 
let aktivno podpira delova-
nje ČD Frana Lakmayerja 
Preddvor in da je občina tudi 
lani financirala dejavnost 
društva in njihove progra-
me, kot so dan odprtih vrat, 
srečanje ob čebelarski lipi, 
udeležbo na Veselo-zabav-
nih igrah v Žirovnici, stro-
kovno ekskurzijo v Prlekijo 
in Prekmurje. Na županov 
predlog so lokalni čebelar-
ji lani ob novo nastali spre-
hajalni poti v grajskem par-
ku v Preddvoru posadili 36 
lip. Na županovo pobudo pa 
so občinski svetniki sprejeli 
tudi sklep, da se za ohranitev 

kulturne dediščine park po-
imenuje po župniku in če-
belarju Franu Lakmayerju 
in financira postavitev spo-
minske table s poudarkom 
na njegovem 25-letnem de-
lovanju v Preddvoru in nje-
govem prispevku na podro-
čju čebelarstva. 

Občina Preddvor za dejav-
nosti domačega čebelarske-
ga društva omogoča brez-
plačno uporabo prostorov, 
prav tako za predavanja, ki 

jih organizirata Čebelar-
ska zveza Slovenije (ČZS) 
ali Javna svetovalna služba. 
Župan je tudi podprl obisk 
predstavnikov ČZS po čebe-
larskih društvih in organizi-
ral srečanje s predsednikom 
ČZS, domačimi čebelarji in 
občinskimi predstavniki.

Miran Zadnikar je pove-
dal, da je bil preddvorski ob-
činski svet med prvimi pri 
nas, ki je s sklepom podprl 
idejo, da 20. maj postane 

svetovni dan čebel. V počasti-
tev dneva čebel je župan sku-
paj s čebelarji posadil lipe v 
vseh vaseh preddvorske ob-
čine. Pa je tudi sam čebelar? 
»Poskusil sem, moj men-
tor je bil Jožef Kokl. Žal sem 
z obveznostmi tako zase-
den in sem panj dal Jožefu 
''v rejo'',« je pojasnil Zadni-
kar, ki pa se s čebelami v tem 
času rad ukvarja na drug na-
čin – s tem, da pomaga če-
belarjem. 

Naj župan čebelarjev
Preddvorski župan Miran Zadnikar si je prislužil naziv naj župan Čebelarske zveze Gorenjske za leto 
2016, delegacija čebelarjev mu je priznanje in čebelji panj izročila pred nekaj dnevi. 

Od leve predsednik ČD Radovljica Janko Sebastijan Stušek, predsednik ČD Frana 
Lakmayerja Jožef Kokl, direktor občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec, župan 
Miran Zadnikar, predsednik ČD Bled Gorje Lovro Legat, predsednik ČZG Anže Perčič 
ter podpredsednik, tajnik in blagajničarka ČD Frana Lakmayerja Jože Osterman, Darko 
Miklavčič in Mimi Jelovčan

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
letos davčnim zavezancem 
izdala 1.513.819 informa-
tivnih izračunov dohodni-
ne, na katere je do roka pre-
jela 40.566 ugovorov, med 
njimi se jih je 25.579 nana-
šalo na spremembe ali do-
polnitve podatkov o vzdrže-
vanih družinskih članih. 
Doslej je rešila 26.300 ugo-
vorov ali skoraj dve tretjini 
vseh in zavezancem v mi-
nulih dneh že tudi poslala 
odločbe o odmeri dohodni-
ne. Zavezanci bodo more-
bitno preveč plačano doho-
dnino prejeli na račun v tri-
desetih dneh od datuma vro-
čitve odločbe, v tem roku pa 
morajo tudi doplačati razli-
ko. Med vsemi odločbami 

jih je dve tretjini z vračilom 
dohodnine, približno četrti-
na z doplačilom, preostale 
pa so brez vračila ali dopla-
čila. Povprečni znesek vrači-
la znaša 662 evrov, povpreč-
ni znesek doplačila pa je 577 
evrov. 

Če se zavezanci z odloč-
bo o odmeri dohodnine ne 
strinjajo, se lahko v 15 dneh 
od dneva vročitve odločbe 
pritožijo, vendar pa pritož-
ba ne zadrži izpolnitve od-
ločbe, kar pomeni, da je da-
vek kljub pritožbi treba pla-
čati v tridesetih dneh od da-
tuma vročitve odločbe. Osta-
lim zavezancem, ki so ugo-
varjali izračunu, bo finanč-
na uprava izdala dohodnin-
sko odločbo najkasneje do 
konca oktobra, kot to določa 
zakon o davčnem postopku. 

Rešili dve tretjini 
ugovorov na dohodnino

Kranj – Družba za avtoceste (Dars) bo predvidoma z začetkom 
prihodnjega leta uvedla elektronski cestninski sistem za vozila z 
več kot 3500 kilogramov največje dovoljene mase, dotlej pa bo 
za uporabo tega sistema treba opremiti vozila z OBU napravo 
oziroma z napravo DarsGo. Uporabniki, ki bodo želeli uporab-
ljati avtoceste in hitre ceste, bodo morali v sistemu cestninjenja 
najprej registrirati svoje podjetje in vozila ter pridobiti napravo 
DarsGo. Vlada je na seji prejšnji teden dala soglasje k ceniku, po 
katerem bodo administrativni stroški za registracijo uporabnika 
in vozila ter za prilagoditev naprave DarsGo znašali (vključno z 
davkom na dodano vrednost) deset evrov za vsako vozilo, stro-
ški ponovne izdaje naprave pa dvajset evrov. Ker je naprava Dar-
sGo po načinu delovanja zelo podobna elektronski tablici ABC, 
bodo določbe cenika za količinske rabate v primeru plačevanja 
z odloženim plačilom, vračila dobroimetja in v drugih primerih, 
ki veljajo za tablice ABC, uporabljali tudi za naprave DarsGo. 
Dars bo naprave DarsGo izdajal na cestninskih uporabniških 
točkah ob cestninskih cestah ter pri pooblaščenih izvajalcih, 
seznam teh bo objavljen na spletni strani Darsa.   

Priprave na elektronsko cestninjenje tovornjakov

Mozirje – V Mozirskem gaju je v minulem tednu potekal 
predizbor za tekmovanje poklicnih spretnosti EuroSkills, na 
katerem so se pomerili najbolj perspektivni dijaki slovenskih 
vrtnarskih šol. Maja Horvat iz Mozirskega gaja je sporočila, 
da so imeli iz Gorenjske dve tekmovalki, Evo Smodiš in Gajo 
Rozman iz Biotehniškega centra Naklo, Srednja šola. Obe sta 
se odlično odrezali, Eva je domov odnesla skupno zmago, 
Gaja je bila skupno peta. Nastale so čudovite kreacije na temo 
Čudoviti svet žuželk, tudi na tekmovanju najboljših slovenskih 
cvetličarjev in vrtnarjev za pokal Mozirskega gaja mozirski 
tulipan. Cvetlične umetnine so v gaju na ogled do 16. avgusta. 

Eva Smodiš osvojila skupno zmago


