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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Samo julija  
dva tisoč kršitev
Redarji Medobčinskega redarstva 
in inšpektorata Bled, Bohinj, Žele-
zniki so julija obravnavali v Bohi-
nju kar 1928 kršitev prometnih 
predpisov glede mirujočega pro-
meta, lani so v vsem letu zabeleži-
li 3055 kršitev.

3

KULTURA

Banane imajo  
tudi nalepko
Zbiraš nalepke od banan? To je 
naslov nenavadne razstave, ki bo 
naslednjih štirinajst dni na ogled v 
Layerjevi hiši. Na ogled je 1432 na-
lepk z banan, ki jih je v osmih letih 
zbral grafični oblikovalec Jernej 
Kejžar iz Kranja.

8

RAZVEDRILO

Srečanje Bernikovih  
in Trillerjevih 
Za Bernikove iz Žabnice in Triller-
jeve z Grenca je bil to prav pose-
ben dogodek, saj so se srečali s 
skupnimi kanadskimi sorodniki – 
družina Bernik iz Kanade namreč 
po očetovi strani izhaja iz Žabni-
ce, po materini z Grenca.

21

ZADNJA

V gozdu  
z zlomljeno nogo
Tone Narat je z zlomljenim gle-
žnjem na nedostopnem terenu v 
bližini domače vasi brez telefona, 
hrane in vode preživel tri dni. Do-
mači niso vedeli, kje je. Tretji dan 
sta ga povsem izčrpanega našla 
brat in nečak.

32

VREME

Danes bo sončno. Jutri in 
v četrtek bo deloma sončno, 
popoldan lahko nastane 
kakšna ploha ali nevihta. 
Jutra bodo sveža.

7/25 °C
jutri: deloma sončno

Simon Šubic

Lipnica – Iskra Mehanizmi, 
razvojni dobavitelj za visoko 
zahtevne mehatronske reši-
tve v avtomobilski industriji, 
medicini in proizvodnji apa-
ratov, postaja vse pomemb-
nejši zaposlovalec ne samo 
v gorenjskem, temveč tudi v 
slovenskem prostoru. Pod-
jetje iz Lipnice pri Kropi, ki 
je lani praznovalo šestde-
set let delovanja, je namreč 
samo v zadnjih devetih me-
secih dodatno zaposlilo sko-
raj dvesto sodelavcev, največ 
v proizvodnji, razvoju in teh-
ničnih službah. V Sloveniji 

imajo tako že 680 zaposle-
nih, do konca leta pa naj bi 
ji imeli celo sedemsto, po-
leg tega je sto zaposlenih 
tudi v njihovem obratu v Bo-
sni. Ob tem so letos tudi pri-
lagodili plače, tako da v Is-
kri Mehanizmi od 1. avgusta 
naprej najnižja plača znaša 
790 evrov, je poudaril glavni 
direktor in večinski lastnik 
Marjan Pogačnik.

»Zaposlovanje proizvo-
dnih delavcev je bilo še po-
sebno intenzivno v kamni-
škem obratu, kjer še vedno 
iščemo nove sodelavce za 
proizvodnjo. Skoraj stalno 
pa iščemo nove sodelavce 

na razvojno-tehničnem po-
dročju, tako za lokacijo Li-
pnica kot Kamnik. V proi-
zvodnjo v Kamniku smo na-
mreč uvedli še drugi izde-
lek na področju medicine in 
trenutno komaj uspemo za-
dostiti naročilom z delom v 
treh izmenah, zaradi večje 
intenzivnosti na projektih s 
področja kovinskih delov pa 
smo lani razširili tudi proi-
zvodne površine z novo halo 
v Lipnici,« je pojasnil Pogač-
nik in dodal, da se v podje-
tju zadnja leta precej izbolj-
šuje tudi izobrazbena struk-
tura zaposlenih.

Letos zaposlili že dvesto delavcev
V Iskri Mehanizmi, ki bo letos dosegla rekordni obseg prodaje, so v devetih 
mesecih zaposlili že skoraj dvesto novih sodelavcev. Prilagodili so tudi plače, 
najnižja odslej znaša sedemsto devetdeset evrov.

Na obeh lokacijah Iskre Mehanizmi v Lipnici in Kamniku naj bi konec leta delalo že 
sedemsto delavcev. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)43. stran

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Potem ko 
so na Brdu pri Kranju pred 
prvim predsedovanjem Slo-
venije Svetu Evropske uni-
je leta 2008 zgradili sodo-
ben kongresni center, bodo 
do leta 2021, ko bo Sloveni-
ja vnovič prevzela predsedo-
vanje, temeljito adaptirali in 
povečali hotel Brdo, preno-
va pa čaka tudi grad Brdo. 
Po sklepu vlade bo namreč 
Brdo gostitelj večine dogod-
kov tudi ob drugem sloven-
skem predsedovanju. Pro-
jekta je vlada že uvrstila v 
načrt razvojnih programov 
2017–2020, vredna pa sta 
trideset milijonov evrov. 

Prenovili bodo hotel in grad Brdo
Brdo bo drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021 pričakalo s sodobnim hotelom 
Brdo in delno prenovljenim gradom Brdo. Država bo za investiciji namenila trideset milijonov evrov. 

Po prenovi in dozidavi bo hotel Brdo razpolagal z najmanj 120 sobami višje kakovosti. 
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Urša Peternel

Jesenice – Z zamudo – po 
prvotnih načrtih naj bi na-
mreč investicijo začeli takoj 
po zaključku šolskega leta – 
se na Jesenicah začenja ob-
nova strehe na stavbi najve-
čje šole, Osnovne šole Tone-
ta Čufarja. Projekt je vreden 

kar šeststo tisoč evrov, ki jih 
bo zagotovila Občina Jeseni-
ce iz proračuna. Kot so po-
vedali na Občini, naj bi bila 
dela končana do konca leta, 
pouk pa naj ne bi bil oviran. 
Na javnem razpisu je bilo za 
izvajalca izbrano podjetje 
ZIR, d. o. o., iz Ljubljane. 

V novo šolsko leto 
z gradbiščem
Na Jesenicah začenjajo obnovo strehe na stavbi 
največje osnovne šole, Osnovne šole Toneta 
Čufarja. Pouk kljub gradbišču ne bo oviran, pravijo 
na Občini Jesenice.

Priloga:

 13. do 20. stran

44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARJAN KNAFLIČ iz Zgornjih Gorij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mateja Rant

Kranj – »Medsebojna po-
moč je nujno potrebna in 
tudi starejši lahko družbi 
ponudite veliko. Hvala, ker 
si vzamete čas za druge, jim 
pomagate s sprehodi, na-
kupi, obiski pri zdravniku 
ali morda le klepetom,« se 
je približno tridesetim go-
renjskim koordinatorjem 
programa Starejši za sta-
rejše, ki je letos prejel tudi 
nagrado Evropskega par-
lamenta državljan Evrope, 
zahvalil Boštjan Trilar. Gre 
za projekt medsebojne po-
moči starejših, da bi lahko 
čim dlje ostali v domači os-
krbi. Na Gorenjskem je po 
besedah koordinatorja za 
Gorenjsko Edvarda Kavčiča 
v projekt vključenih več kot 
tristo prostovoljcev, ki obi-
skujejo starejše od 69 let 
in se trudijo v lokalni skup-
nosti povezati vse tiste, ki 
starejšim lahko zagotavlja-
jo pomoč.

Projekt medsebojne po-
moči starejših so že pred 
več kot dvajsetimi leti začeli 
razvijati v okviru Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije 
(ZDUS) in Slovenske filan-
tropije, v sedanji obliki pa so 
ga začeli izvajati v letu 2004. 
Med prvimi štirimi društvi 
upokojencev, v katerih so za-
čeli s tem projektom, sta bili 
kar dve z Gorenjskega, in si-
cer iz Žirovnice in Kamnika. 
Delo gorenjskih prostovolj-
cev je pohvalila tudi pred-
sednica programskega sve-
ta projekta Starejši za starej-
še pri ZDUS Ana Ostrman. 
»Prav v gorenjski regi-
ji ste najbolje organizirani 

v državi in ste zato tudi us-
pešni pri svojem delu.« Iz ži-
rovniškega društva, ki je so-
delovalo že v pilotnem pro-
jektu programa Starejši za 
starejše, izhaja tudi predse-
dnik Pokrajinske zveze dru-
štev upokojencev Gorenjske 
Zdravko Malnar. »Z vso svo-
jo voljo in znanjem sem že 
od začetka podpiral ta pro-
jekt, ker vem, da v njego-
vem okviru naredimo tudi 
kaj takega, kar je izvorno na-
loga države. V bistvu smo 
neke vrste postranski soci-
alni servis.« V društvu upo-
kojencev se trudijo najprej 
pridobiti seznam vseh, ki 
so starejši od 69 let. Pri tem 
so jim po besedah Edvarda 
Kavčiča v veliko pomoč ob-
čine, saj jim na podlagi pod-
pisanega dogovora o sode-
lovanju omogočajo dostop 
do teh podatkov. »Vsi sta-
rejši namreč niso včlanjeni 

v upokojenska društva, kar 
pomeni, da zgrešimo mogo-
če ravno tiste, ki bi našo po-
moč najbolj potrebovali,« je 
pojasnil Kavčič in dodal, da 
doslej dogovora niso podpi-
sali le z dvema občinama na 
Gorenjskem, Radovljico in 
Naklim. 

Potem ko pridobijo podat-
ke o starejših, jih prostovolj-
ci najprej vse obiščejo, na 
podlagi tega pa potem tudi 
ugotovijo, kakšno pomoč 
posamezniki potrebujejo. 
»Vsako leto prostovoljci na 
Gorenjskem opravimo pov-
prečno deset tisoč obiskov. 
Največkrat gre za laično po-
moč prostovoljcev, kot so 
obiski zaradi osamljenosti 
oziroma vključevanje v so-
cialno okolje, okrog šest od-
stotkov starejših pa potrebu-
je tudi dodatno pomoč, re-
cimo pri obiskih zdravnika, 
nakupovanju, pospravljanju 

...« je razložil Kavčič in do-
dal, da se pri kompleksnej-
ših težavah povežejo tudi 
s centri za socialno delo in 
drugimi ustanovami, ki lah-
ko pomagajo starejšim. »Po-
sebno občutljivo področje je 
nasilje nad starejšimi. Če ga 
zaznamo, na to opozorimo 
pristojne službe.« 

Župana Boštjana Trilarja 
veseli, da prostovoljci v okvi-
ru projekta Starejši za starej-
še prebivalcem s svojim de-
lom in predanostjo omogo-
čajo višjo kakovost življenja 
tudi v tretjem starostnem 
obdobju. »Pogosto je dovolj 
že pogovor, kljub temu pa 
sem neposredno od koordi-
natorjev želel izvedeti tudi, 
kaj konkretno potrebuje-
jo, da bi lahko v okviru Sve-
ta gorenjske regije obvestil 
tudi preostale župane, kaj je 
treba še izboljšati,« je na sre-
čanju poudaril Trilar.

Pogosto je dovolj že pogovor
Na povabilo predsednika Sveta gorenjske regije in župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja so 
pretekli teden v Kranju gostili koordinatorje projekta Starejši za starejše z Gorenjskega.

Kranjski župan Boštjan Trilar je pretekli teden gostil koordinatorje projekta Starejši za 
starejše z Gorenjskega. / Foto: Primož Pičulin

Najlepši Čarobni dan v Arboretumu

Park Arboretum Voljči Potok bo v nedeljo, 3. septembra, za-
sijal v vsej svoji čarobnosti ter razveselil Kamnik in okolico. 
Kot je že običaj za Čarobni dan, bo pestro tako na odru kot 
pod njim. Na pravljičnih zelenih površinah parka bodo ot-
roke razveseljevale številne ustvarjalne, plesne, športne in 
druge delavnice, v katerih bodo najmlajši lahko izrazili svojo 
ustvarjalnost in igrivost ter se ob tem še zabavali. In kot je 
že običaj za Čarobni dan, bodo čarobni oder zapolnili odlični 
slovenski glasbeniki in plesalci. Organizatorji bodo s pomočjo 
pokroviteljev tudi tokrat zbirali sredstva za celoletne obšolske 
dejavnosti za otroke iz socialno šibkejših družin. Spletna pri-
java na www.carobnidan.si vam omogoča vstop cele družine 
v park za ceno ene vstopnice in številne dodatne ugodnosti 
na prireditvi. Bodite del čarobnosti ter si privoščite zvrhano 
mero pozitivne energije, odlično glasbo, razne animacije ... v 
prečudovitem parku Arboretum Volčji Potok.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo po en 
darilni bon za solne terapije z igralnimi uricami, ki ga lahko 
uporabita v Centru solnih terapij v Ljubljani. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno vpra-
šanje: Kje se bo 3. septembra odvijal najlepši Čarobni dan? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 28. avgusta 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.

S.A.R.S in Hamo & Tribute 2 Love prvič skupaj 
na škofjeloškem gradu

Tik pred začetkom septembrskih obveznosti,  v četrtek, 31. 
avgusta, bodo   v okviru festivala Pisana Loka v čudovitem 
ambientu Loškega gradu prvič nastopili S.A.R.S., družbo pa 
jim bodo na odru delali tudi Hamo & Tribute 2 Love. Koncert 
bodo ob 20. uri odprli domačini iz skupine Monsun, petčlan-
ske zasedbe, drugouvrščene na turneji Volkswagen rocks. 
Poslastica večera pa so zagotovo srbski alternativci S.A.R.S., 
ki jih najbrž ni treba posebej predstavljati. Škofjeloško ozračje 
bodo razgreli s hiti, kot so Buđav lebac, Ratujemo ti i ja, Lutka 
in drugimi. Na odru jih bodo podprli ljubljanski rokerji Hamo 
& Tribute 2 Love, katerih novi album z naslovom 3p so kritiki že 
pohvalili kot enega najbolj iskrenih glasbenih izdelkov zadnjih 
let. Pisana Loka, deset pisanih dni v starem mestnem jedru od 
25. avgusta do 3. septembra, ter S.A.R.S in Hamo & Tribute 2 
Love za naj slovo poletju.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
glasbeni spektakel. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno 
odgovorili na nagradno vprašanje: V okviru katerega festivala 
bodo prvič skupaj nastopili S.A.R.S in Hamo & Tribute 2 Love? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 28. avgusta 
2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.

Višji nivo namestitev 

Investicija v hotel Brdo je 
nujna, saj je zdaj premaj-
hen in neustrezen glede na 
zahteve, kar je bil ob prvem 
predsedovanju pred deve-
timi leti tudi glavni razlog 
za zmanjšano uporabo ho-
tela za namestitev gostov. 
Naložba v njegovo adapta-
cijo bo državo stala dobrih 
26 milijonov evrov. V načr-
tih je popolna prenova in ši-
ritev hotela v sodoben ho-
tel, ki bo nudil namestitve 
na nivoju petih zvezdic, za 
redno poslovanje pa bo ho-
tel kategoriziran v štiri zvez-
dice superior, kar bo pripo-
moglo tudi k boljšemu trže-
nju kongresnega centra na 

mednarodnem trgu. Predvi-
dene so delna rušitev obsto-
ječega hotela, obnova pre-
ostalih obstoječih površin 
in izgradnja prizidka povr-
šine 3.800 kvadratnih me-
trov. Zamenjali bodo stre-
ho, obnovili strojne inštala-
cije v obstoječem delu ho-
tela, zgradili dodatna, širša 
dvigala in obnovili pohištvo. 
Z razširitvijo bodo v hotelu 
zagotovili vsaj 120 sob viš-
je kakovosti in pokrita par-
kirna mesta, dodatno bodo 
uredili tudi okolico hotela. 
Še letos nameravajo izdelati 
investicijsko dokumentaci-
jo, izvesti projektni natečaj 
in pripraviti celotno projek-
tno dokumentacijo. Dela na 
terenu bodo stekla prihod-
nje leto, končana pa bodo do 
konca leta 2020.

Prenova inštalacij

V prenovo gradu Brdo, 
najpomembnejšega proto-
kolarnega objekta v drža-
vi, bodo investirali približ-
no 3,7 milijona evrov. Popol-
noma bodo prenovili že zelo 
dotrajane strojne (vodovod, 
kanalizacija, prezračevanje, 
ogrevanje) in električne in-
štalacije, ožičili protivlomne 
in protipožarne sisteme ter 
pripravili instalacije za IK-
T-področje. Zagotovili bodo 
tudi funkcionalnost kultur-
no-zgodovinskih in servi-
snih prostorov na podstreš-
ju, obnovili pa bodo tudi zu-
nanjo teraso. Letos načrtu-
jejo izdelavo investicijske 
in projektne dokumentaci-
je, dela pa bodo izvedli pri-
hodnje leto. 

Prenovili bodo hotel in grad Brdo
31. stran

Kranj – Kmetijsko-gozdarski 
zavodu Kranj bo v četrtek, 24. 
avgusta, pripravil v sejni sobi 
zavoda v Kranju predstavitev 
dveh javnih razpisov. Ob 9. 
uri bo predstavitev razpisa 
za naložbe v ureditev hlevov, 
skladišč za živinska gnojila, 
greznic, čistilnih naprav, 
trajnih nasadov, pašnikov, 
cestnih, vodovodnih in ener-
getskih priključkov do javne 
infrastrukture ter zasebnih 
namakalnih sistemov, za na-
kup in postavitev rastlinjakov 
in mrež za zaščito pred točo 
ter za izvedbo agromeliora-
cij, ob 11. uri pa še predstavi-
tev razpisa za naložbe v ure-
ditev objektov za predelavo, 
skladišč, objektov za oskrbo 
z vodo, ogrevalnih sistemov 
ter prostorov za prodajo in 
degustacijo izdelkov ter na-
ložb za proizvodnjo električ-
ne in toplotne energije.

Predstavitev razpisov
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Ena od skupin, ki jo je 
zadnja gospodarska kri-
za najbolj prizadela, so 

mladi. Stopnja registrirane 
brezposelnosti med mladimi 
je v letih največje krize vztraj-
no naraščala, tisti, ki pa so 
le imeli delo, so se pogosto 
znašli v prekarnih delovnih 
razmerjih. Današnji dvajset- 
in tridesetletniki, ki so v pov-
prečju najvišje izobraženi in 
obvladujejo sodobne tehnolo-
gije mnogo bolje od starejših, 
so postali žrtve globalnega 
gospodarskega kolapsa, ki ga 
niso zakrivili.

Ena največjih gospodar-
skih kriz je gotovo povzroči-
la neizbrisno škodo, ne zgolj 
ekonomsko, temveč je pustila 
tudi socialne in psihološke 
posledice. A danes, v času 
ponovne gospodarske rasti, 
se vendarle zdi, da je iz krize 
izšlo tudi nekaj dobrega. Ob 
pomanjkanju delovnih mest 
so jih nekateri podjetni mladi 
ustvarili sami. Tudi Gorenj-
ska je polna zgodb uspešnih 
podjetij, ki jih vodijo mladi. 
Startupi in coworking prosto-
ri, v katerih se klešejo inova-
tivni podjetniški produkti, so 
vse bolj razširjeni. Seveda je 
iluzorno pričakovati, da bodo 
vse podjetniške ideje prestale 
sito trga. A številni primeri 
dokazujejo, da se z znanjem 
in trdim delom da uspeti. 
Tudi v primeru manj uspe-
šnih zgodb pa nič ne more na-
domestiti izkušenj, ki si jih na 
ta način pridobi mlad človek 
na začetku svoje kariere.

Pred časom sem prisluhnil 
okrogli mizi, na kateri so ime-
li glavno besedo menedžerji 
uspešnih gorenjskih podjetij. 
Strinjali so se, da v Sloveniji 
vlada antipodjetniška nastro-
jenost, miselnost, da je vsak, 
ki se ukvarja s podjetništvom, 
grabežljivec in tajkun. Tudi 
podjetniškemu prebujenju 
med mladimi gre zahvala, da 
se v zadnjih letih ta odnos po-
časi vendarle spreminja. 

Čeprav se starejši že od 
pamtiveka pritožujejo nad 
vsakokratno mladino, pa so 
prav mladi, ne zgolj v pod-
jetništvu, vir kreativnosti 
ter gonilna sila napredka v 
družbi, zato je ključnega po-
mena, da jih država podpira 
in jim zagotavlja spodbudno 
okolje. A delež mladih se pri 
nas zmanjšuje. Če je še pred 
desetimi leti znašal dvajset 
odstotkov, je danes Sloven-
cev med petnajstim in deve-
tindvajsetim letom starosti 
le še 16 odstotkov populacije. 
Negativen trend gre pripisati 
tudi selitvam v tujino, kar je 
očiten kazalec nezadovoljstva 
z razmerami v državi.

Ob jesenskih predsedniških 
ter parlamentarnih in lokal-
nih volitvah prihodnje leto 
velja torej opozoriti, da mla-
de bolj kot večno prerekanje 
o preživetih ideoloških temah 
zanima, ali jim ljudje, ki bodo 
kandidirali za najvišje funkci-
je v državi in lokalnih skupno-
stih, lahko zagotovijo stimula-
tivno okolje, v katerem se bodo 
razvijali in delali.

Med priložnostmi in tujino

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Po številnih te-
žavah z mirujočim prome-
tom in prometno preobre-
menitvijo Bohinja smo o 
kršitvah prometnih predpi-
sov poizvedeli pri Medob-
činskem redarstvu in in-
špektoratu (MIR) Bled, Bo-
hinj, Železniki, ki je zadol-
ženo za nadzor mirujoče-
ga prometa v občini Bohinj. 
Kot je povedal vodja redar-
stva in inšpektorata Primož 
Lah, je bilo letošnje stanje 
resnično katastrofalno, tako 
so v obdobju od 1. julija da-
lje v Bohinju evidentirali kar 
1928 kršitev, v istem obdob-
ju lani pa 1257, medtem ko 
so lani v celem letu zabele-
žili 3055 kršitev. »Kršitev je 
dejansko še več, vendar jih 
zaradi omejenih kadrovskih 
možnosti redarstvo več ne 
zmore obravnavati. Najpo-
gosteje se kršitve dogajajo ob 
koncih tedna, in sicer na po-
dročju mirujočega prome-
ta. Tako je bilo samo ob kon-
cu tedna 5. in 6. avgusta uve-
denih kar 376 prekrškovnih 
postopkov,« je dejal Lah. Ka-
zen za parkiranje brez pla-
čila parkirnine sicer v Bohi-
nju znaša šestdeset evrov, za 
druge kršitve pa osemdeset 
evrov. V sodelovanju s Turiz-
mom Bohinj ponujajo tudi 

brezplačno parkirišče, ki 
pa je nekoliko bolj oddalje-
no od jezera, preostala pla-
čljiva parkirišča pa so opre-
mljena z inteligentnim sis-
temom, kjer si obiskoval-
ci lahko na spletu ogledajo, 
koliko prostih mest je še na 
voljo ter cene parkiranja, ki 
na najbolj ''elitnem'' parki-
rišču glede na bližino jeze-
ra, na Veglju, znaša 1,5 evra 
na uro. 

Posebej domačine jezi 
to, da bi mirujoči promet v 
okolici Bohinjskega jezera, 
ki je v drugem varstvenem 

območju Triglavskega na-
rodnega parka, morali nad-
zorovati tudi naravovarstve-
ni nadzorniki parka, ki iz-
rekajo bistveno strožje kaz-
ni od redarjev medobčin-
skega inšpektorata in redar-
stva, kar so v preteklosti že 
izkusili gobarji in pohodni-
ki na Pokljuki. Zakon o Tri-
glavskem narodnem parku 
za fizične osebe za parkira-
nje izven območij, predvide-
nih za parkiranje motornih 
vozil, predvideva kazen od 
sto do tisoč evrov, za odlaga-
nje odpadkov v naravi pa od 

petsto do tri tisoč evrov, o vi-
šini kazni pa glede na težo 
kršitve odločajo nadzorni-
ki. Občina Bohinj zato raz-
mišlja, da bi v prihodnje svo-
je kazni za parkiranje izena-
čila s kaznimi Triglavskega 
narodnega parka.

Za pojasnila, ali opravlja-
jo nadzor na območju Bo-
hinjskega jezera in koliko 
kazni so izrekli v Bohinju 
in drugje v parku, smo se 
obrnili tudi na javni zavod 
Triglavski narodni park, a 
do zaključka redakcije niso 
odgovorili.

Samo julija dva tisoč kršitev
Redarji Medobčinskega redarstva in inšpektorata Bled, Bohinj, Železniki so julija obravnavali v Bohinju 
kar 1928 kršitev prometnih predpisov glede mirujočega prometa, lani so v vsem letu zabeležili 3055 
kršitev.

Primer parkiranja ob jezeru, ki so ga zabeležili redarji / Foto: MIR Bled, Bohinj, Železniki

Novi programi in nova 
dela namreč zahtevajo ved-
no več znanja in usposoblje-
nih sodelavcev, med kateri-
mi imajo trenutno tudi devet 
doktorjev znanosti, enajst 
magistrov in več kot šestde-
set inženirjev. Ker je znanje 
ključna razvojna kompo-

nenta podjetja, ki se že vrsto 
let kot eno redkih v Sloveni-
ji ponaša z angleškim stan-
dardom Vlagatelji v ljudi (In-
vestor in people), vedno več 
sredstev vlagajo tudi v izo-
braževanja in usposablja-
nja zaposlenih. »Število ur 
usposabljanj smo v zadnjih 
treh letih podvojili na 56 ur 

usposabljanj na zaposlene-
ga, v povprečju pa za usposa-
bljanje namenimo 334 evrov 
na zaposlenega letno.« 

V Iskri Mehanizmi, ki je 
priznan razvojni dobavi-
telj koncernom, kot so Phi-
lips, Continental, Bosch Si-
emens, Mercedes, BMW ..., 
so v zadnjih dveh letih ob-
seg prodaje povečali za de-

setino na lanskih 66 mili-
jonov evrov in 4,2 milijo-
na evrov dobička, pri čemer 
se je še nadalje izboljševala 
struktura programa. Tako se 
je lani pojavil delež t. i. medi-
cinskih aparatov, znova se je 
povečal delež avtomobilske 
industrije, a počasneje kot v 
v preteklosti, po drugi strani 

pa je močno padel delež ele-
ktričnih aparatov. Delež av-
tomobilske industrije je zdaj 
že presegel delež električ-
nih aparatov. Sprememba 
strukture programa je v zad-
njih treh letih donosnost po-
večala za 35 odstotkov. Nada-
ljevanje rasti načrtujejo tudi 
letos, ko naj bi prodaja prvič 
v zgodovini podjetja prese-
gla 70 milijonov evrov, kar 
potrjujejo tudi rezultati v 
prvem polletju, v katerem so 

že presegli štirideset milijo-
nov evrov realizacije. 

Lani so nadaljevali tudi z 
intenzivnim investicijskim 
ciklom, saj so investirali 3,5 
milijona evrov, večinoma v 
razvojno–proizvodni pro-
ces, npr. v širitev proizvod-
nih površin z novo halo v Li-
pnici. Letošnja raven inve-
sticij bo vsaj podobna, če ne 
celo višja, saj se že zavzeto 
pripravljajo na širitev proi-
zvodnih površin. 

Letos zaposlili že dvesto delavcev
31. stran

Glavni direktor Marjan Pogačnik / Foto: Gorazd Kavčič

V Iskri Mehanizmi namenijo v povprečju več kot 
dvesto tisoč evrov na leto za nagrade razvojnim 
projektom, optimizacijam in predlogom izboljšav 
vseh zaposlenih. Njihovi zaposleni med drugim letno 
realizirajo kar okoli dva tisoč koristnih izboljšav, ki so 
prav tako nagrajene.
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Znižane cene poslovnih prostorov!
 

Vabimo vas k oddaji ponudb za nakup novih 
poslovnih prostorov v poslovno-stanovanjskem 

kompleksu Dvorec Jelen.

www.dvorec-jelen.si         031 674 455

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Razvoj-
na agencija Zgornje Go-
renjske je ob pomoči Ob-
čine Kranjska Gora v Spo-
dnjih Rutah (Gozd - Martu-
ljek) postavila nov lesen ko-
zolec, tudi v podrobnostih 
kar se le da podoben stare-
mu, ki ga je uničil zob časa. 
»Letos smo v okviru projek-
ta Tradicija in turizem na-
redili popis kozolcev na ob-
močju Gozda - Martuljka in 
Srednjega Vrha, kjer smo 
našli 44 kozolcev s skupno 
172 okni. Njihovo stanje je 
v primerjavi z lanskim pre-
gledom stanja na Dovškem 
polju sicer boljše; približ-
no štirideset odstotkov ko-
zolcev je namreč še uporab-
nih, dodatnih štirideset od-
stotkov potrebuje le manjša 
popravila, dvajset odstotkov 
pa jih je v takšnem stanju, 
da so neuporabni in potre-
bujejo celovito obnovo,« 
pojasnjuje Klemen Klinar 
iz agencije Ragor, a žal ugo-
tavlja, se stanje na splošno 
vendarle slabša. 

»Od leta 2000 do danes je 
bilo odstranjenih najmanj 
deset kozolcev. V primerja-
vi z Dovškim poljem je v Ru-
tah in Srednjem Vrhu velika 
večina, približno tri četrtine 
kozolcev še vedno z lesenimi 

stebri in leseno streho. Naj-
daljši je Jurčev kozolec v 
Spodnjih Rutah z 12 okni, 
eden arhitekturno najbolj 
zanimivih pa je Kajžev kozo-
lec v Spodnjih Rutah. Tega 
je zadnja zima dotolkla in 

ga skoraj podrla, zato smo 
na njegovem mestu postavi-
li nov kozolec, ki se v svojih 
detajlih čim bolj približuje 
podobi nekdanjega. Pri ob-
novi so bili namreč upošte-
vani vsi detajli, ki oblikujejo 
tipično podobo kozolca v Ru-
tah. Kozolec stoji na lesenih 
''babcah'', celotna konstruk-
cija in kritina sta leseni, do-
dane so opore in celo lično 
izrezljane deščice na čelu 
strehe.«

Kozolec, na Zgornjem 
Gorenjskem ga imenuje-
jo stog, je edinstvena arhi-
tekturna posebnost sloven-
skega podeželja, še poudar-
ja Klinar. »Zaradi sodobne 
tehnologije jih danes kme-
tijstvo potrebuje v veliko 
manjši meri kot nekoč, zato 
se moramo zavedati, da je 
njihovo propadanje del na-
predka in vseh kozolcev za-
gotovo ne bomo mogli oh-
raniti. A okrepiti moramo 
zavedanje, da so kozolci po-
memben del slovenske kul-
turne krajine in dediščine 
ter s tem tudi del naše sku-
pne identitete.«

Nov, a narejen po starem
V Spodnjih Rutah so na mestu, kjer je nekoč stal dotrajan kozolec, postavili novega, narejenega po starem.

Kozolec v Spodnjih Rutah je takšen, kakršni so bili kozolci 
nekoč: stoji na lesenih ''babcah'', celotna konstrukcija in 
kritina sta leseni, dodane so opore in celo lično izrezljane 
deščice na čelu strehe.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot pravijo, je bil 
včasih v tržiškem starem 
mestnem jedru kraj ob vod-
nih strugah, ki je bil tako 
lep, da so ga imenovali Pa-
radiž. Letos bodo ta kraj in 
celotno mestno jedro oživi-
li s Festivalom Paradiž. Na-
stopili bodo izvrstni izvajal-
ci, med njimi trije vrhunski 
ustvarjalci iz Tržiča: pianist 
Jure Goručan, bobnar, vio-
lončelist in skladatelj Kris-
tijan Krajnčan ter glasbena 
legenda, skladatelj in diri-
gent Lojze Krajnčan. Orga-
nizator zagotavlja, da bo fe-
stival veliko več kot le glas-
beni dogodek. Bo tudi ples 
ob glasbi Big Banda. Orga-

nizirali bodo tudi »kuhno 
na prostem« in za to prilož-
nost izbrali posebna vina in 
jedi. V petek, 25. avgusta, 
bo ob 20.30 v stari kovači-
ji v Paradižu, v Germovki, 
dvojno glasbeno doživetje, 
prelivanje klasične, impro-
vizirane in filmske glasbe 
v sveži preobleki virtuozov 
Jureta Goručana in Kristi-
jana Krajnčana. V soboto, 
26. avgusta, bodo »na pla-
cu« kulinarična in glasbe-
na razvajanja. Ob 19. uri 
se bo začelo s »kuhno na 
prostem« in se nadaljevalo 
ob 21. uri z velikim koncer-
tom Swing, swing, swing. 
Nastopili bodo veliki orke-
ster Big Band RTV Slove-
nija pod vodstvom dirigen-
ta Lojzeta Krajnčana ter so-
lista Omar Naber in Ani-
ka Horvat. Drugi večer bo 
vstop na prireditev prost, 
za prvega so vstopnice na 

voljo v Tržiškem muzeju in 
TPIC Tržič. 

Umetniška vodja tako 
Glasbenih večerov kot Fe-
stivala Paradiž je Romana 
Krajnčan je dejala: »Z zani-
manjem spremljam glasbe-
ne, gledališke in plesne pro-
dukcije, še posebno v Slove-
niji. Redno in z veseljem obi-
skujem koncerte in predsta-
ve ter si takoj predstavljam, 
kje, v katerem okolju bi do-
ločeni izvajalci zaživeli in 
navdušili. To je zame izziv 
in meni osebno je zelo po-
membno, da se vrhunski iz-
vajalci ''zlijejo'' z zanimivim 
koncertnim prostorom. Se-
veda tudi zato, ker sem sama 
glasbenica, natanko vem, kaj 
izvajalci potrebujejo za dob-

ro počutje in srčen nastop. 
Menim, da bolj kot kdajkoli 
potrebujemo kvaliteto, dru-
ženje in povezovanje.«

Generalni sponzor pri-
reditve je Občina Tržič, or-
ganizator pa Tržiški Muzej 
in njegova direktorica Jana 
Babšek. »Festival Paradiž je 
kulturni projekt, ki je name-
njen oživitvi starega mestne-
ga jedra in obogatitvi glasbe-
ne ponudbe v Tržiču in širše 
na Gorenjskem. Projekt sva 
zasnovali z umetniško vod-
jo Romano Krajnčan in ga 
predstavili na Občini Tržič, 
ki ga je tudi finančno podpr-
la. Seveda smo želeli najprej 
predstaviti izvrstne glasbe-
nike iz Tržiča. Trško življe-
nje v Tržiču je bilo od nek-
daj bogato s kulturnimi do-
godki in nadvse družabno, 
na sodoben način želimo ta 
duh oživiti,« je strnila Jana 
Babšek. 

Prvi Festival 
Paradiž v Tržiču
Že uveljavljenim Glasbenim večerom v Tržiškem 
muzeju letos prvič dodajajo dvodnevni Festival 
Paradiž, ki bo potekal 25. in 26. avgusta v 
kovačnici Germovka in »na plac«. 

Romana Krajnčan, umetniška vodja Festivala Paradiž: 
»Menim, da bolj kot kdajkoli potrebujemo kvaliteto, 
druženje in povezovanje.«

Investicijo so sicer prijavi-
li na državni razpis za sofi-
nanciranje, a na njem niso 
bili uspešni, zato jo bodo v 
celoti financirali iz občin-
skega proračuna. Prav zato 
je prišlo tudi zamude, saj 
bi glavnino del morali op-
raviti že med šolskimi po-
čitnicami. Prenova strehe 
pomeni nadaljevanje ener-
getske sanacije šole, ki jo je 
Občina Jesenice začela leta 
2013. Tako so doslej zame-
njali okna in stavbno pohi-
štvo, vrednost investicije je 
znašala nekaj manj kot se-
demsto tisoč evrov, od česar 

je Občina Jesenice iz svojega 
proračuna prispevala 180 ti-
soč evrov, preostala sredstva 
pa je zagotovila država. 

V sklopu projekta pogod-
benega zagotavljanja pri-
hrankov rabe energije pa so 
zamenjali tudi pet toplotnih 
postaj s tremi novimi. Kot 
ugotavljajo na Občini Jese-
nice, je bil namen doseda-
nje energetske sanacije do-
sežen, saj Občina samo za-
radi tega ukrepa iz leta 2013 
pri stroških ogrevanja pri-
hrani približno sedemdeset 
tisoč evrov letno.

Po letošnji obnovi stre-
he bo prihodnje leto sledi-
la še obnova fasade, ki jo 

načrtujejo naslednje leto, 
stala pa naj bi dodatnih 550 
tisoč evrov.

Skupaj bodo v energetsko 
prenovo stavbe šole vložili 
okrog 1,8 milijona evrov.

V novo šolsko leto z gradbiščem
31. stran

Skoraj hkrati z učenci, ki bodo kmalu sedli v šolske klopi, 
bodo šolo zasedli gradbeni delavci.

Mateja Rant

Škofja Loka – Na Trgu pod 
gradom in na novem temat-
skem otroškem igrišču Za-
morc ob stavbi Upravne 
enote Škofja Loka ta čas iz-
vajajo zaključna gradbena 
in ureditvena dela. Na se-
diščih na tribunah in na ob-
močju otroškega igrišča op-
ravljajo zatravitev s travno 
rušo, zato so omenjeno ob-
močje ogradili in je torej 
neprehodno za obiskovalce. 
Pri občini ob tem stanovalce 

in obiskovalce omenjenega 
dela mestnega središča pro-
sijo, naj se ne zadržujejo na 
ploščadi novega trga in na 
območju otroškega igrišča, 
prav tako jim predlagajo, da 
za dostop na Loški grad upo-
rabijo pot, ki na tja vodi mimo 
kavarne Homan. »Prehod 
na Loški grad iz smeri no-
vega trga bo spet mogoč po 
končanju vseh ureditvenih 
del in pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja, predvidoma v 
prvem tednu septembra,« so 
pojasnili pri občini.

Trg dobiva končno podobo
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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

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Mateja Rant

Goreljek – Potem ko je novi 
lastnik Šport hotela Pok-
ljuka že konec lanskega leta 
končal obsežno prenovo sa-
mega hotela, v katero so vlo-
žili blizu milijon evrov, v po-
letnih mesecih nadaljujejo 
z obnovo okolice. »Potem 
ko smo v marcu od Sklada 
kmetijskih zemljišč prido-
bili stavbno pravico za ze-
mljišče, na katerem je par-
kirišče, smo morali počaka-
ti še na soglasja Triglavskega 
narodnega parka,« je pojas-
nil Jože Kojc, direktor pod-
jetja Astraea Investicije Ena, 
ki je hotel pred letom in pol 
kupilo na javni dražbi.

Z deli so tako začeli v juli-
ju, končali pa naj bi jih naj-
kasneje v mesecu, dveh, je 

pojasnil Kojc. V urejanje 
parkirišča ter športnega in 
otroškega igrišča bodo vloži-
li še dodatnih sto tisoč evrov. 
»V prihodnje namreč želi-
mo zagotoviti zadostno šte-
vilo parkirnih mest glede na 
število sob v hotelu.« Obe-
nem so uredili športno igri-
šče, načrtujejo pa tudi posta-
vitev igral za najmlajše. »Za-
vedamo se, da so dela mote-
ča za goste, saj je hotel ta čas 
polno zaseden, a pred prido-
bitvijo vseh soglasij ni bilo 
mogoče začeti z deli,« je po-
jasnil Kojc in dodal, da se 
trudijo turizem na Pokljuki 
dvigniti na višjo raven. Zato 
ga posebno veseli, da so us-
peli v večji meri pritegniti 
tudi goste iz tujine. Ta čas je 
med gosti približno polovica 
tujcev, je razložil. 

Urejajo okolico hotela
Ob Šport hotelu na Pokljuki bodo predvidoma v 
dobrem mesecu končali še gradnjo parkirišč.

Ob Šport hotelu na Pokljuki urejajo še parkirišča.

Manca Perdan

Jezersko – V prostorih petsto 
let stare Jenkove kasarne, ki 
je danes urejena kot muzej, 
so si obiskovalci v času pole-
tnih dopustov lahko ogledali 
igro Jezerske štorije. Igralci, 
člani domače amaterske za-
sedbe, so se z veseljem pre-
levili v pastirje, furmane in 
druge osebe iz njihove zgo-
dovine ter v pristni jezerski 
narečni govorici zaigrali tri 
štorije iz življenja Jezerja-
nov pred mnogimi leti. Knji-
go Jezerske štorije, po kateri 

so povzete igre, je spisal po-
kojni Andrej Karničar, v Jen-
kovi kasarni pa se predstave 
odvijajo že 15 let; zadnja šti-
ri leta v sklopu organizira-
nega poletnega dogajanja 
na Jezerskem. Olga Tičar, ki 
že od samega začetka z vese-
ljem koordinira predstave in 
vodi rdečo nit muzeja, je po-
vedala, da je bila letos glede 
turizma in obiska predstav 
dobra sezona ter da je pre-
senečena nad skupinami, ki 
so na ogled prihajale organi-
zirano. Dodala je, da so bili 
med gledalci tako slovenski 

kot tudi tuji turisti, manjkali 
pa niso niti domačini.

»Ugotavljamo, da je igra 
vedno malo drugačna, nikoli 
enaka. Smo že tako sprošče-
ni, da vmes lahko malo im-
proviziramo in ne sledimo 
slepo napisanemu scenari-
ju, ampak se tudi drug dru-
gemu prilagajamo,« so po-
vedali igralci. Mija Murovec, 
Filip Žagar, Brane Žagar, Da-
mjana Pestotnik, Maja Le-
sar, Suzana Rebolj in Drejc 
Karničar so skupaj s koordi-
natorko Olgo Tičar vsak pe-
tek poskrbeli, da so gledalci 

lahko na čim bolj pristen 
način podoživeli dogajanje 
na Jezerskem v starih časih. 
Navade in način življenja so 
predstavili že skozi narečno 
govorico, dodaten značaj pa 
predstavi doda še ambient 
Jenkove kasarne. 

Zgodbe Tinčkova Katra, 
Udam in Johana ter Rekar-
jev Johan so kratke in eno-
stavne, primerne za mlajše 
in starejše gledalce. Martin 
Lenart Bedrač iz Orehovice 
je bil najbolj navdušen nad 
predstavo Tinčkova Katra: 
»Zanimivo mi je bilo, ker 
je bilo vmes malo nemške-
ga jezika.« »Meni je bila naj-
bolj zanimiva druga zgod-
ba, ker je bila ženska jezna 
na moškega, a se je na koncu 
vse dobro razpletlo,« je o igri 
Udam in Johana povedala 
Melani Černelič iz Rogaške 
Slatine. Druga zgodba se je 
najbolj dopadla tudi Ines Za-
plotnik iz Rogatca: »Predsta-
ve so bile zelo dobre, všeč mi 
je bilo, da je bilo v narečju. 
Čisto si lahko predstavljam, 
kako so včasih tu živeli. Naj-
bolj mi je bila všeč zgodba z 
ženo in možem, ker je bila 
malo bolj glasna in se v njej 
lahko najdem.«

Poletno gledališče v Jenkovi kasarni
V sklopu poletnega dogajanja na Jezerskem je Kulturno-umetniško društvo Jezersko pripravilo tri kratke 
igre, s katerimi so gledalcem vsak petek zvečer prikazali življenje Jezerjanov v starih časih. 

Igralci so oblečeni tako, kot so bili v starih časih. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Cerklje – V soboto je Zavod 
za turizem Cerklje skupaj 
z Občino Cerklje in v sode-
lovanju s Kulturnim dru-
štvom Folklora Cerklje ter 
Prostovoljnim gasilskim 
društvom Zalog pripravil že 
osmi Fest po rokovem. 

»Prvi konec tedna po pra-
zniku svetega Roka je že 
včasih v Cerkljah potekal se-
jem. Tradicijo je pred osmi-
mi leti ponovno obudil Kul-
turni klub Liberius, od tak-
rat pa se je v sodelovanju s 
cerkljanskimi društvi Fest 
razvil v velik celodnevni do-
godek,« je povedala Neža 
Sirc s cerkljanskega zavoda 
za turizem.

Poleg stojnic, na katerih 
so obiskovalci lahko kupili 
izdelke domače in umetno-
stne obrti, se je v dopoldan-
skem času pred Osnovno 
šolo Davorina Jenka predsta-
vilo tudi sedem cerkljanskih 
društev. Tako so se obisko-
valci lahko udeležili bral-
nih, likovnih in glasbenih 
ustvarjalnic, izvedeli, kako 
se pripravijo domače ocvrte 

dobrote in izveze klekljana 
čipka, kako se na vretenu ob-
likuje glina, z otroškimi de-
lavnicami pa je bilo poskr-
bljeno tudi za otroke.

Popoldne pa je minilo v 
znamenju Folklornega fe-
stivala Zapojem, zaukam, 
dekleta zasukam, ki so ga 
šestič pripravili člani Kul-
turnega društva Folklora 
Cerklje. Poleg domače, so 
nastopile tudi skupine iz 

Tolmina, Vodic in Grobelj, 
pevska skupina Klasje, za 
uvodni glasbeni vložek pa 
je poskrbela Godba Cerklje. 
Festival, ki bi sicer moral 
potekati na prostem, so za-
radi slabega vremena pre-
stavili v športno dvorano, a 
si ga je kljub temu ogledalo 
precej obiskovalcev. »Vsako 
leto povabimo druge folklor-
ne skupine iz različnih kra-
jev Slovenije in si na ta način 

tudi sami širimo obzorja. 
Čeprav je letošnji dogodek 
potekal v športni dvorani, pa 
mislim, da je dobro uspel in 
so obiskovalci imeli kaj vide-
ti,« je bila po koncu progra-
ma zadovoljna predsednica 
društva Irena Naglič.

Novost letošnjega festiva-
la je veselica, ki so jo prip-
ravili gasilci iz PGD Zalog. 
Zbrane so pozno v noč zaba-
vali fantje iz skupine Čuki.

Pestro na Festu po rokovem
Minuli konec tedna so v Cerkljah pripravili osmi festival Fest po rokovem.

Domača folklorna skupina iz Cerkelj
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Svet zavoda
Osnovne šole Simona Jenka, Smlednik
Smlednik 73, 1216 Smlednik

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/rav-
nateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne po-
goje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (Ur. list RS, št. 16/07 – UPB 5 ter spre-
membe).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Predviden začetek dela bo dne 1. 1. 2018.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja 
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo 
z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu rav-
natelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodi-
šča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po 
objavi razpisa na naslov:
Svet OŠ Simona Jenka, Smlednik, Smlednik73, 1216 Smlednik, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje in kratek življenjepis. 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku. 

Ana Šubic

Davča – V Davči je minuli 
konec tedna potekal tradici-
onalni, že 33. Dan teric. Za-
čel se je v soboto s praznova-
njem 30-letnice PGD Davča 
in prevzemom novega gasil-
skega vozila s cisterno, s či-
mer se je gasilcem uresničila 

dolgoletna želja po zamenja-
vi 37 let starega vozila. To je 
lahko prevažalo le dobrih 
1.700 litrov vode, kar je bilo 
premalo. PGD Davča na-
mreč pokriva petino površi-
ne Občine Železniki, na ne-
katerih mestih je teren težko 
dostopen in v večini pokri-
ti z gozdom, vas pa nima 

hidrantnega sistema, zato je 
ključno, da na intervencijo 
pripeljejo čim več vode in da 
bo zadoščala do prihoda dru-
gih gasilskih društev.

V novo vozilo AC-24/50 s 
kapaciteto 5.200 litrov vode 
so vložili dobrih 180 tisoč 
evrov, bo pa končna števil-
ka po besedah predsednika 

PGD Davča Zmaga Peterne-
lja še nekaj višja zaradi doku-
pa manjkajoče opreme. Ob-
čina Železniki jim je prispe-
vala 97 tisoč evrov za nad-
gradnjo, drugo pa so zbrali 
gasilci z lastnimi sredstvi in 
s pomočjo krajanov, podjetij 
Domel in Gamima ter Turi-
stičnega društva (TD) Dav-
ča, ki jim je zadnja leta doni-
ralo izkupičke Dneva teric. 
Botri vozila so tako postali 
Občina Železniki, Domel in 
TD Davča.

Slavnostni govornik žu-
pan Anton Luznar je pouda-
ril, da davški gasilci pokriva-
jo zahteven teren v najdalj-
ši slovenski vasi, z novim 
vozilom pa bodo lahko pos-
redovali še uspešneje. Član 

upravnega odbora Gasilske 
zveze Slovenije Jože Smo-
le je spomnil na katastro-
falne poplave pred desetimi 
leti v Selški dolini, ki so Dav-
čo odrezale od sveta: »Ta iz-
kušanja verjetno ni bila pre-
prosta, to je bilo nekaj nove-
ga za večino gasilcev, a smo 
strnili vrste. Sedaj je izobra-
ževanje temu bolj prilagoje-
no.« Podpredsednik Gasil-
ske zveze Škofja Loka Ciril 
Alič pa je dejal, da so davški 
gasilci v treh desetletjih svo-
je društvo dvignili na nivo, ki 
jim ga lahko zavidajo mnoga 
veliko starejša društva.

PGD Davča je bilo usta-
novljeno 8. novembra 1987. 
Domačini so namreč čuti-
li potrebo, da se zaščitijo, 

predvsem zaradi velike od-
daljenosti od Železnikov 
in pomanjkanja hidrantne-
ga omrežja. V tridesetih le-
tih je članstvo s 13 naraslo na 
138, od tega je trideset ope-
rativnih gasilcev. V društvu 
so ponosni tudi na številni 
podmladek, ki redno dose-
ga odlične rezultate na tek-
movanjih.

V nedeljo so v sklopu Dne-
va teric kot običajno pripra-
vili še kulturno-etnografsko 
prireditev. Po nastopih Pi-
halnega orkestra Alples Že-
lezniki in dražgoških igral-
cev s Krekovo igro Cigan ča-
rovnik so si obiskovalci lah-
ko ogledali še stare postop-
ke predelave lanu od bilke do 
platna.

Novo vozilo  
za davške gasilce
V Prostovoljnem gasilskem društvu Davča so ob tridesetletnici delovanja, ki 
so jo praznovali v sklopu Dneva teric, prevzeli gasilsko vozilo s cisterno.

Predsednica uprave Domel Holdinga Jožica Rejec predaja ključe novega vozila predsedniku 
PGD Davča Zmagu Peternelju. / Foto: Ana Šubic

Etnografski prikaz predelave lanu je tudi letos privabil veliko obiskovalcev. / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Žiri – Na slovesnosti ob pra-
znovanju 115-letnice društva 
so v PGD Dobračeva v soboto 
slovesno prevzeli tudi novo 
gasilsko vozilo. Gre za hitro 
tehnično reševalno vozilo, ki 
je zasnovano tako, da ga bodo 
lahko uporabljali pri večini 
posredovanj v občini, tudi 
ob prometnih nesrečah, saj 
so od lani vključeni med ga-
silske enote širšega pomena 
za zaščito in reševanje, je po-
jasnil predsednik PGD Dob-
račeva Martin Oblak. Ključe 
novega vozila je njegovemu 
prihodnjemu skrbniku Ja-
nezu Tratniku predal povelj-
nik dobračevskega gasilske-
ga društva Luka Čadež.

»V občini je zdaj na vrsti 
naše društvo za posodobitev 
voznega parka. Izkazalo se je, 
da je tudi zaradi dodatnih na-
log, ki nam jih nalaga vklju-
čitev med gasilske enote šir-
šega pomena, najprej treba 
kupiti manjše tehnično vozi-
lo, ki je za ta tip posredovanj 
najustreznejše,« je pojasnil 

Martin Oblak. Za nakup 120 
tisoč evrov vrednega vozila 
jim je slabih petdeset tisoč 
evrov namenila občina, pre-
ostanek pa so zbrali sami s 
pomočjo donatorjev. Ob tem 
je župan Janez Žakelj pouda-
ril, da je dobra tehnična opre-
mljenost za gasilce izrednega 

pomena, še pomembnej-
ša pa je po njegovem dob-
ra usposobljenost gasilcev, 
s katero se lahko pohvali-
jo tudi dobračevski gasilci. 
Tega se zavedajo tudi pri Ga-
silski zvezi Slovenije (GZS), 
kjer se trudijo vzpostavlja-
ti čim boljše pogoje za delo 

operativnih gasilcev, je na 
slovesnosti ob jubileju dob-
račevskega društva poudaril 
poveljnik GZS Franci Petek. 
Kot eno pomembnejših odlo-
čitev v zadnjem času je ozna-
čil vzpostavitev enot širšega 
pomena, ki jih država delno 
tudi sofinancira.

PGD Dobračeva, ki letos 
praznuje 115-letnico delo-
vanja, je osrednja gasilska 
enota v Žireh in najštevil-
nejše društvo znotraj Gasil-
ske zveze Škofja Loka, je raz-
ložil Martin Oblak in dodal, 
da njihovo društvo ta čas šte-
je 490 članov.

Posodabljajo vozni park
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dobračeva so se ob 
praznovanju 115-letnice delovanja društva razveselili novega gasilskega vozila.

V PGD Dobračeva so v soboto prevzeli novo gasilsko vozilo. Na fotografiji so od leve proti 
desni: župan Janez Žakelj, predsednik PGD Dobračeva Martin Oblak, skrbnik vozila Janez 
Tratnik, poveljnik PGD Dobračeva Luka Čadež in poveljnik GZS Franci Petek.

Kranj – Gorenjska kmetijsko gozdarska zbornica bo v torek, 
29. avgusta, organizirala za svoje člane brezplačen avtobusni 
prevoz v Gornjo Radgono na ogled sejma Agra. Prijave spre-
jemajo na telefonski številki 280 46 24 do ponedeljka. 

Na ogled sejma v Gornji Radgoni
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18. DO 27.8

glasba z 
OsebnO nOtO

WWW.JAZZKAMP.COM

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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Jasna Paladin

Kamnik – Prvo pot po za-
nimivejših ostankih kam-
niške industrijske dediščine 
je bila vzpostavljena v okvi-
ru letošnjega festivala Kam-
fest, program vodenja pa 
sta sestavila Marko Kumer, 
ki je že pred dobrima dve-
ma letoma postavil razstavo 
o kamniških tovarnah Kam 
so šle vse fabrike? in Goran 
Završnik, programski vodja 
Kamfesta, ki sta minulo so-
boto in nedeljo po poti pope-
ljala tudi prve poslušalce.

In to kar z avtobusom, 
čeprav razdalje niso velike, 
saj so se tudi delavci v tovar-
ne večinoma prav tako vo-
zili z avtobusi, ki so ime-
li vzpostavljene posebne de-
lavske linije. Pot se je zače-
la na gradu Zaprice, kjer je v 
Medobčinskem muzeju Ka-
mnik na ogled razstava o in-
dustrijski dediščini Gorenj-
ske z naslovom Naše tovar-
ne, naš ponos – med drugim 
sta predstavljeni tudi najsta-
rejši kamniški tovarni Kemij-
ska industrija Kamnik in Ti-
tan. Prav ogled Titana oz. nji-
hove stare elektrarne, ki je 
še zadnji delček industrijske 
nostalgije (preostala proizvo-
dnja tako Titana, kjer izdelu-
jejo ključavnice, kot Livarne 
Titan, ki je prav tako zrasla na 
mestu nekdanjega Titana, je 
danes povsem sodobna) je 
bila naslednja postaja ogleda. 
Elektrarna je bila postavljena 
leta 1922 in za potrebe tovar-
ne še danes proizvede mili-
jon kilovatnih ur elektrike.

Pot je zbrane vodila mimo 
Svilanita, ki na tej lokaciji 
svoje proizvodnje nima več, 
ter Ete, ki še zelo uspešno de-
luje in bo kmalu praznova-
la že stoletnico obstoja, na 
usnjarsko ulico, kjer sta vi-
dna dva primera sekundar-
ne rabe nekdanjih industrij-
skih objektov. Na desni stra-
ni, v nekdanjem Alpremu, 
je v zadnjih letih nastala za-
nimiva skupnost najemni-
kov (posameznikov, dru-
štev in nevladnih organiza-
cij), ki območje oživlja s svo-
jimi različnimi aktivnostmi. 
Na posluh so naleteli pri la-
stniku območja Rudiju Ca-
pudru. Samo preko ceste pa 
se nahaja ena največjih čr-
nih točk središča Kamnika 

– območje nekdanjega Uto-
ka z veliko propadajočo 
zgradbo in še večjo gradbe-
no jamo, ki je prav tako v za-
sebni lasti, a nove zgodbe še 
ni na vidiku. Goran Zavr-
šnik je omenil, da se organi-
zatorji Kamfesta že dogovar-
jajo z lastnikom, da bi tam 
morda postavili oder za ene-
ga od prihodnjih festivalov.

Kamniško turistično pot 
po industrijski dediščini, za 
katero si pobudnika želita, 
da bi postala stalni del kam-
niške ponudbe, se je skleni-
la na območju smodnišni-
ce, kjer se je nekdaj izjemno 
bogata kamniška industri-
ja sredi 19. stoletja tudi za-
čela pisati. Od nekdanje Ke-
mijske industrije Kamnik, 

ki je vse do propada leta 
2009 zelo uspešno izdelo-
vala tudi črni smodnik, ni 
danes ostalo praktično nič – 
le še nekaj stavb (med kate-
rimi še danes leži tudi em-
balaža smodnika). Območje 
je v večinski lasti družbe Is-
kra Mehanizmi, ki je posa-
mezne parcele prodala šte-
vilnim obrtnikom, ki pa, če-
tudi jim prostorski akti tega 
ne omogočajo, območje z 
gradbenimi posegi spremi-
njajo iz dneva v dan. Ena 
redkih svetlih točk tega ob-
močja je dvorec Katzenberg, 
nekdanja upravna stavba, ki 
je letos zaživel kot kulturni 
vrt in prinaša celoletne ak-
tivnosti s področja kulture 
in umetnosti.

Po poti kamniških tovarn
V Kamniku so vzpostavili prvo kamniško turistično pot po industrijski dediščini, ki je minuli konec 
tedna doživela uvodni dve vodenji. Da so ostanki tovarn lahko tudi turistični produkt, dokazuje 
precejšnje zanimanje udeležencev.

Kamniška turistična pot po industrijski dediščini se je začela v Medobčinskem muzeju 
Kamnik na gradu Zaprice.

Maša Likosar

Senično – Osrednji dogo-
dek semnja je obujanje sta-
rega vaškega življenja. Letos 
je bil program zaradi dvaj-
setletnice še posebno skrb-
no izbran. Organizatorka 
Marjana Zupan je pouda-
rila, da so ključni vaščani, 
semenj je namenjen njim. 
Obiskovalci so se v dopol-
danskem času zbrali ob ob-
zidju cerkve, kjer so boga-
to in raznoliko ponudbo ro-
kodelske in domače obrti 
na ogled postavile stojnice. 
Tiskarna Šlemfa je mimo-
idoče popeljala v 19. stole-
tje s prikazom starega tiska-
nja in igro brin. Sveta maša 
je bila posvečena blagoslovu 

obnovljenega oltarja sv. Flor-
jana in prižnice. Vse zbrane 
je po maši pozdravil župan 
Tržiča Borut Sajovic. Sledil 

je plesni sprehod v pretek-
lost. Nastopila sta Folklor-
na skupina Šenčur in Trio 
z Joži. Letos prvič si je bilo 

moč ogledati retrospektivno 
projekcijo Skupaj zmore-
mo. Prikazane so bile foto-
grafije preteklih semnjev in 
življenje vaščanov. Krompir 
ima je bil slogan letošnjega 
semnja. Predstavili so orod-
ja, povezana s krompirjem, 
in različne sorte. Turistič-
no društvo Naklo je pripra-
vljalo in degustiralo pražen 
krompir. Rado Vodenik iz 
Strahinja nam je povedal, 
da so pripravili 25 kilogra-
mov krompirja. Slavnostni 
razrez torte, narejene iz do-
mače zaseke, salame in kru-
ha, ter odpiranje soda piva 
sta dvajseti semenj spreme-
nila v res nekaj posebnega. 
Dogodek je financirala Ob-
čina Tržič.

Dvajsetletnica vaškega semnja
Minilo je že dvajset let, odkar so v Seničnem prvič praznovali vaški semenj, ki je posvečen sv. Jerneju, 
zaščitniku cerkve v vasi. Staro vaško jedro ob obzidju na ta dan oživi. 

Gregor, David in Rado so pripravljali pražen krompir. 
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Aleš Senožetnik

Mengeš – V soboto je Turi-
stično društvo Mengeš pri lo-
vski koči v Mengšu organizi-
ralo peto prireditev Mengeš 
iz preteklosti, v sedanjost in 
za prihodnost. Tokrat so se 
lotili zgodovine prafare Men-
geš, ki so jo odkrivali z gosto-
ma Štefanom Babičem, dol-
goletnim mengeškim župni-
kom, ter dr. Petrom Kreči-
čem, umetnostnim zgodovi-
narjem in likovnim kritikom. 

Skozi pogovor, ki ga je vodi-
la Nataša Vrhovnik Jerič, so 
obiskovalci izvedeli marsikaj 
zanimivega o mengeški pra-
fari, eni izmed štirih na Go-
renjskem, osnovane v začet-
ku 9. stoletja. V njeno zgodo-
vino in zgodovino Mengša se 
je poglobil župnik Štefan Ba-
bič. Peter Krečič pa je sprego-
voril o Jožetu Plečniku. Arhi-
tekt je namreč tudi v Mengšu 
in mengeški cerkvi pustil svoj 
pečat. Dogodek je popestril 
glasbeni program.

O mengeški prafari

Štefan Babič in dr. Peter Krečič v pogovoru z Natašo 
Vrhovnik Jerič / Foto: Franc Zabret

Snovik – Člani etnološke sekcije Turističnega društva Tuhinj-
ska dolina bodo ta konec tedna na prireditvenem prostoru ob 
Termah Snovik pripravili že 12. etnološko prireditev. Tridnevno 
dogajanje se bo začelo v petek, 25. avgusta, ob 19. uri s predsta-
vo dramske skupine Kulturno-umetniškega društva Ivana Can-
karja  iz Šmartnega v Tuhinju z naslovom Zadrega nad zadrego. 
Naslednji dan, 26. avgusta, bo na terasi term od 10. ure dalje 
tradicionalna etnološka tržnica z rokodelskimi delavnicami in 
kulturnim programom. Osrednja prireditev, katere rdeča nit je 
vsako leto ena tematika, pa bo v nedeljo, 27. avgusta, ob 15. uri. 
Letos bodo člani predstavili sadjarstvo v Tuhinjski dolini. Raz-
lične predstavitve sadjarskih opravil z glasbenim programom 
bodo trajale vse do večera.

Etnološka prireditev v znamenju sadjarstva
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    I  HIŠA KULTURE // ponedeljek, 28. avgusta 2017, ob 19. uri

»Odsevi«
Nina Pečar je študirala slikarstvo,  jazz violino in 
kompozicijo. V svetu likovne umetnosti se
večinoma začenja uveljavljati kot portretistka,
ozira pa se tudi v smer nadrealizma in ilustracije.
Likovno izražanje prepleta z glasbo, poezijo in
vsem, kjer lahko združi znanje z drugih področij.
Poleg slikarstva deluje kot violinistka in
multiinštrumentalistka v različnih glasbenih
sestavih ter kot aranžerka in skladateljica.

Pridite na Ninino odprtje slikarske razstave v
ponedeljek, 28. avgusta 2017, ob 19. uri v avlo
Gorenjskega glasa v Kranj.  Gost večera bo
celjski pesnik in igralec Kristian Koželj.

Vabljeni!
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Igor Kavčič

Kranj – V nežnem zatonu 
poletja je najmanjša galeri-
ja v mestu dovolj velika za 
več kot 1400 različnih malih 
nalepk, ki jih sicer najdemo 
na, kdo bi vedel po kakšnem 
ključu izbranih, nekaterih 
bananah, kadar si jih kupi-
mo v katerikoli trgovini s 
sadnim oddelkom. Pomen-
ljiv naslov razstave hkrati 
pa vprašanje njenega avtor-
ja se glasi Zbiraš nalepke od 
banan? Ko Jernej Kejžar od-
govori pritrdilno, ja, mu si-
cer nekoliko presenečeni, a 
v pozitivnem duhu, odgo-
vorimo: »Super!« In prav v 
velik napis Super je Jernej, 
vešč grafični oblikovalec, ki 
se je v preteklosti že dvakrat 

zmagal na natečajih Banke 
Slovenije za priložnostne 
kovance, z letošnjim letom 
pa je postal tudi asistent na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje v Ljublja-
ni, razstavil celotno njegovo 
zbirko nalepk. Razvrščal jih 
je po na njih prevladujočih 
barvnih odtenkih – od mod-
re in zelene do rdeče in bele.

Kje se razstava pravza-
prav začne? »Seveda se spo-
minjam prvih nalepk v zbir-
ki. Bilo je v mojih gimnazij-
skih letih, ko sem si prvih 
sedem nalepk zalepil v zve-
zek in je vsaka izmed njih 
bila drugačna. Še zdaj jih 
imam. Po letu, dveh, ne vem 
natančno, sem se v nekem 
trenutku odločil, da jih bom 
začel zbirati. Odlična ideja, 

zagotovo bom prvi na svetu, 
sem pomislil,« se spomi-
nja Jernej Kejžar, ki je kma-
lu ugotovil, da to seveda ne 
drži, saj je z nekaj kliki na 
internetu odkril celo skup-
nost zbiralcev nalepk od ba-
nan. »Na spletu sem našel 
sem nekega Nemca, ki je 
zbiratelj nalepk tako z ba-
nan kot drugega sadja in ze-
lenjave. Več kot šestdeset ti-
soč kosov jih ima. Javil sem 
se na kontakt in me sprva 
ni resno jemal, ko sem po-
vedal, da sem iz Sloveni-
je in začenjam z zbirko, pa 
mi je za začetek poslal dvaj-
set nalepk. Kasneje sva veli-
ko menjala, običajno mi je 
za mojih pet poslal dvajset 
svojih.« 

Kot je ob razstavi povedala 

vodja galerijske dejavnosti v 
Layerjevi hiši Zala Vidali, pri 
tem ne moremo mimo kul-
turnega fenomena zbiratelj-
stva, ki je sled neke dobe, ki 
je morda ni več. »Znamke, 
kovanci, prtički, starine, še 
posebej so cenjeni izdelki z 
napako, ki postanejo unika-
tni, vse to, se zdi, je v dana-
šnjem fragmentiranem sve-
tu odveč. Zbirateljstvo je ob-
sesija, je kopičenje in je ču-
daško. Tega nihče več ne 
počne! In prav zato je strast 
Jerneja Kejžarja toliko bolj 
eksotična, inovativna in za-
bavna. Kot oblikovalska dela 
pa so nalepke z banan pra-
va banalizacija visoko ce-
njene branže oblikovanja 
in uporabnih umetnosti.« 
Prav to je tisto, ker Kejžarja 
poleg vseh možnih barv in 
oblik pri nalepkah tudi naj-
bolj privlači. »Kot oblikova-
lec dobro poznam določe-
na pravila pri oblikovanju, 
zato hitro prepoznam slabe 
izdelke. Večina jih je slabo 
narejenih, nekatere so prav 
smešne, zato so mi še toli-
ko bolj zanimive,« pove ak-
tualni zbiralec, ki nima svo-
je najljubše nalepke, v zbir-
ko pa jih shranjuje podobno, 
kot se to počne z znamkami. 

»Preden gredo znamke v 
album, je načeloma pri vsa-
ki treba z bencinom odstra-
niti lepilo, da z leti papir ne 
bi porumenel. Potem jih v 
visoki resoluciji skeniram, 
obdelam z digitalnimi orod-
ji, primerno obrežem in uvr-
stim na spletno stran bana-
ne.si, ki sem jo pripravil prav 
za ta namen. Tu vodim skrb-
no evidenco, zapišem podje-
tje, državo, velikost nalepke, 
material, večina nalepk je iz 
papirja, nekatere so tudi pla-
stične.« Nalepke lahko po-
vedo različne podrobnosti 
od uvoznika, s katere države 
in farme so banane, do tega, 
kakšne vrste so, ali so eko-
loško pridelane in podob-
no. Najbolj znana blagovna 
znamka tudi pri nas je za-
gotovo Chiquita, velik no-
vodobni uvoznik, menda po 
velikosti tretji v Evropi pa je 
Izet Rastoder s svojo znam-
ko Derby – na razstavi zori 
tudi deset kilogramov nje-
govih banan. »Samo znam-
ke Chiquita imam vsaj tris-
to različnih nalepk. V Evro-
po največ banan pride iz 
Ekvadorja, med proizvajalci 
pa je ta šele peti. Daleč spre-
daj sta Indija in Kitajska. Za-
nimivo, da tam nalepk na 

bananah tako rekoč ni. Vse 
to so podatki, ki jih je Jer-
nej Kejžar dodal k razstavi, 
zamislil pa si je tudi video-
instalacijo, tako imenovano 
napredno 3D-animacijo, ki 
jo je izdelala Poljakinja Ani-
ka Dziewior Pavlin.

Z razstavo pa želi užitke 
zbiranja deliti tudi z obisko-
valci, k čemur nas spodbuja 
v Banana-zinu, nekakšnem 
razstavnem katalogu, kjer v 
stripu predstavi, kako je vi-
deti zbiranje nalepk z ba-
nan, in da navodila za pod-
pornike njegove zbirke. V 
nadaljevanju nam ponudi 
nekaj ugankarskih užitkov v 
iskanju razlik med podobni-
mi nalepkami, ne manjka pa 
tudi pobarvanka. Jernej zase 
pravi, da je še vedno bolj pa-
siven zbiratelj, nekateri pri-
jatelji pa že imajo v podza-
vesti, da v trgovini najprej 
pogledajo banane. Poleg 
njega sta menda še dva zbi-
ralca v Ljubljani. »Bolj kot 
močan je ta moj hobi iskren, 
saj ne gre za zbiranje neče-
sa, da bi s tem zaslužil. Mo-
goče je celotna zbirka vre-
dna kakih trideset evrov,« še 
doda Jernej Kejžar, ki nalep-
ke z banan zbira zato, ker je 
to – super!

Banane imajo tudi 
nalepko
Zbiraš nalepke od banan? Ne, to ni zgolj vprašanje, ampak je morda namig, 
zagotovo pa naslov nenavadne razstave, ki bo naslednjih štirinajst dni na 
ogled v galeriji Mahlerca v Layerjevi hiši. Na ogled je natanko 1432 nalepk z 
banan, ki jih je v osmih letih zbral grafični oblikovalec Jernej Kejžar iz Kranja.

Jernej Kejžar je iz zbirke nalepk z banan oblikoval zanimivo razstavo. / Foto: Igor Kavčič

V bogati in pisani zbirki nalepk si vsak lahko najde svojo najljubšo. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Še preden je letošnji 
Jazz kamp poslal prve glas-
bene vibracije s kranjske-
ga Pungerta, so že po tradi-
ciji odprli fotografsko razsta-
vo z motivi iz preteklih festi-
valov. Zadnjih nekaj let av-
gustovsko džezovsko doga-
janje v Kranju zvesto spre-
mljata fotografa Gorazd Ur-
šič in Zoran Kozina. Tokrat 
sta fotografije na ogled posta-
vila kar na treh razstaviščih, 
v galeriji Bala, v Cafe gale-
riji Pungert in v Otroškem 
stolpu Pungert. »Fotografi-
je vedno nekako pomešava, 

saj poskušava postaviti tiste, 
ki se nama zdijo najboljše in 
nama največ povedo, na naj-
bolj vidna mesta,« je o skup-
ni pripravi razstave obeh fo-
tografov povedal Gorazd Ur-
šič.

V galeriji Bala je tako na 
ogled retrospektiva fotogra-
fij od samega začetka prire-
janja razstav na džez kam-
pu do lanskega leta, in sicer 
po izboru Gregorja Graši-
ča, tudi skrbnika galerije, ki 
deluje v okviru JSKD. V ga-
leriji Pungert se oba avtor-
ja predstavljata s fotografija-
mi z zadnjega kampa, v otro-
škem stolpu Pungert pa je 

spet nekakšen pregled lan-
skoletnih in še nekaterih fo-
tografij iz prejšnjih let. Festi-
val je v petek odprla odlična 
avstrijska zasedba Bluesbre-
akers, po nedeljskem nasto-
pu Alenke Godec pa danes, 
v torek, na Pungert prihaja 
zanimiva slovenska skupina 
Papir, v sredo bosta tudi letos 
v Letnem gledališču Khisl-
stein nastopila mojstra kla-
virjev David Gazarov in Emil 
Spanyi, v četrtek sledi zased-
ba Manouche, nova poslasti-
ca pa nas čaka v petek, ko bo 
ob 70-letnici bobnarja Rat-
ka Divjaka ta zaigral skupaj z 
Big Bandom RTV Slovenija.

Jazz kamp na polno
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Jože Marinček

Kranj – V prvi slovenski no-
gometni ligi Telekom so no-
gometaši konec tedna odi-
grali tekme šestega kroga. 
Triglav je doma z 1 : 3 izgu-
bil z Gorico, Domžale pa so 
prav tako doma remizirale z 
Aluminijem (2 : 2). 

Gorica je Kranjčane po 
vodstvu Triglava z 1 : 0 pre-
magala z 1 : 3. Do preobra-
ta je prišlo v zadnjih minu-
tah tekme. Kranjčani so po-
vedli v 25. minuti, ko je naj-
strožjo kazen realiziral Ma-
tej Poplatnik in z vodstvom 
1 : 0 se je tudi končal prvi del 
sobotne tekme. Drugi del so 
Goričani začeli v spremenje-
ni postavi in prav novinec 
Matija Škarabot je bil asi-
stent pri zadetku za izenače-
nje ob veliki napaki obramb-
nega igralca Triglava. No-
gometaši Gorice so nato še 
dvakrat zadeli, in sicer v 84. 
in 86. minuti srečanja »To 
je prva liga, v kateri se vsa-
ka napaka kaznuje. Izenaču-
joči zadetek je zame nerazu-
mljiva napaka in neodgovor-
nost našega igralca. Takoj 
smo bili kaznovani. Napaka 
v obrambi je enaka kot tista, 
ko v fazi napada ne izkoris-
tiš priigranih priložnosti. Je 
pa težko pričakovati, da si jih 
bomo na vsaki tekmi priigra-
li toliko kot danes, a jih žal 
nismo izkoristili,« je po tek-
mi povedal trener Kranjča-
nov Anton Žlogar. 

Srečanje v Domžalah na 
nogometnem igrišču ob 
Kamniški Bistrici med no-
gometaši Domžal in Alumi-
nija se je končalo brez zma-
govalca (2 : 2) in z delitvijo 

točk. Za Domžale je oba za-
detka dosegel Alen Ožbolt, 
prvega v šesti in drugega v 
26. minuti. Vodi Olimpi-
ja s 16 točkami, Domžale 
so tretje (9 točk), Triglav pa 

predzadnji, deveti (4 točke). 
Nogometaši v drugi slo-

venski ligi so odigrali tekme 
tretjega kroga. V Radomljah 
so na tekmi Kalcer Radomlje 
– Zarica Kranj s 3 : 1 slavili 

domačini. Zarico Kranj je v 
vodstvo popeljal Blaž Polja-
nec v 32. minuti, nato pa so 
sledili zadetki domačinov. 
Marin Roglič je zadel v 34. 
minuti, Ernest Grvala v 36. 
minuti, končni rezultat 3 : 1 
pa je postavil Anel Hajrič v 
88. minuti. Nogometaši Rol-
teka Doba so gostovali v Bre-
žicah in tekmo z nogometaši 
Brežice Terme Čatež dobili s 
4 : 1. Dvakrat je zadel Martin 
Cesar, po enkrat pa še Senad 
Jarovič in Jernej Leskovar. 

Tekme prvega kroga so v 
soboto odigrali tudi nogo-
metaši v tretji slovenski no-
gometni ligi center, v kateri 
nastopa kar sedem klubov iz 
Gorenjske. Rezultati gorenj-
skih ekip: Bled – Bohinj 5 : 0, 
Šenčur – Komenda 1 : 1, Ru-
dar Trbovlje – SIJ Acroni Je-
senice 2 : 5 in Sava Kranj – 
Lesce 1 : 1.

Po vodstvu poraz z Gorico
Nogometaši Triglava so doma izgubili z Gorico po preobratu v zadnjem delu tekme. Remi Domžal.

Nogometaši Triglava (v temnejših dresih) so klonili proti Gorici. / Foto: Tina Dokl

Domžalski nogometaši so v četrtek v Stožicah odigrali 
prvo tekmo četrtega kroga kvalifikacij za evropsko 
ligo in poskrbeli za nov zgodovinski nogometni 
večer. Pred rekordnim številom gledalcev na domačih 
tekmah kluba, na tribunah jih je bilo kar 10.243, 
so z rezultatom 1 : 1 remizirali proti francoskemu 
Marseillu. Za Domžale je zadel Amedej Vetrih. 
Povratna tekma bo ta četrtek v Franciji. »Vemo, s 
kakšnim ciljem odhajamo v Francijo. Tam nas bo 
pričakal motiviran nasprotnik, ki nas sedaj zagotovo 
bolje pozna, ob tem pa bodo imeli Francozi tudi 
podporo svojih izjemnih navijačev. Vseeno pa se na 
povratni obračun podajamo z optimizmom, ki nam 
ga vliva predstava na prvi tekmi,« pravi trener Domžal 
Simon Rožman.

Jesenice – Za hokejisti Jesenic je konec tedna, v katerem so v 
manj kot enem dnevu odigrali kar dve pripravljalni tekmi. V 
soboto so z 1 : 2 izgubili pri Val Pusterii, v nedeljo pa so s 3 : 
4 klonili še pri drugi ekipi Celovca.

Dva poraza Jeseničanov

Jože Marinček

Kranj – V soboto je bil na bali-
nišču na Miljah odigran bali-
narski turnir, posvečen spo-
minu na Andreja Lapanja, 
ki je bil ustanovni član bali-
narskega društva Milje. Naj-
več je pokazala trojka Davor 
Janžič, Dejan Tonejc in Sil-
vo Korošak, ki je v finalu s 6 : 
1 premagala trojko BD Loga-
tec in zasluženo osvojila 14. 
Andrejev memorialni bali-
narski turnir.

Veliko presenečenje je 
pripravila trojka BD Huje v 
postavi Simon Novak, Dani-
el Rožman in Žare Berra, ki 
se ji je uspelo uvrstiti med 

osem najboljših trojk. Izpad-
li so šele v četrtfinalu, v kate-
rem jih je izločila trojka do-
mačinov Milje. Turnir je si-
cer po skrajšani verziji, igral-
ni čas je bil zaradi slabih vre-
menskih napovedi skrajšan 
na eno uro, potekal na bali-
niščih BD Milje, BD Center, 
BD Primskovo in BD Šenčur, 
kjer so se odvijala predtek-
movanja, osmina finala, če-
trtfinale, polfinale; finale pa 
se je odigral na balinišču BD 
Milje. Tretje mesto je osvojila 
trojka BD Trata v postavi Gre-
gor Moličnik, Uroš Vehar in 
Goran Vujanovič, ki je z 2 : 1 
v tekmi za tretje mesto pre-
magala domačo trojko Milje.

Balinarji na Miljah
Zmagala trojka Janžič-Tonejc-Korošak

V zmagovalni ekipi (v rdečih majicah) sta bila tudi Davor 
Janžič (levo) in Dejan Tonejc. / Foto: Tina Dokl

INTENZIVNE PRIPRAVE VSEH  
SELEKCIJ HKMK BLED

Igralci v vseh starostnih 
kategorijah, katere bodo 
zastopale HKMK Bled v 
prihajajočem državnem 
prvenstvu se že intenzivno 
pripravljajo na prve tekme. 
Globoko v fazi priprav 
je tudi članska ekipa, 
ki bo letos nastopala v 
razširjenem državnem 
prvenstvu, v katerem bodo 
poleg slovenskih ekip 
nastopale tudi tri hrvaške 
ekipe, Zagreb, Mladost in 
Medveščak, ter dve ekipi 
iz Srbije, Crvena Zvezda in 
Vojvodina. Članska ekipa 

se je za sezono 2017/18 
okrepila z nekaterimi 
izkušenimi slovenskimi 
igralci in je odlična 
kombinacija mladostne 
igrivosti in izkušenj. 
Obetamo si dobrih iger in 
rezultatov, zato ste vljudno 
vabljeni na brezplačen 
ogled tekem v Ledeni 
dvorani na Bledu.
Poleg članske ekipe pa bo 
HKMK Bled v državnem 
prvenstvu nastopil z dvema 
ekipama v kategoriji U12 ter 
po eno ekipo v kategorijah 
U14, U16 in U18. Aktivne priprave HKMK Bled / Foto: Valerij Šahraj

Grad – Gorski tekači so se v soboto za naslove državnih pr-
vakov v vzponu pomerili na teku na Krvavec. Nastopilo jih je 
75. Na trasi od spodnje postaje žičnice do vrha Zvoha sta v 
absolutni konkurenci prva pritekla Tina Klinar in Miran Cvet. 
Za Cvetom sta bila v cilju Timotej Bečan in Domen Potočnik 
(vsi KGT Papež), za Klinarjevo pa Mojca Koligar (KGT Papež) 
in Mihaela Tušar (ŠD Nanos Podnanos).

Klinarjeva in Cvet najhitreje na Zvohu

Maja Bertoncelj

Kranj – Kolesar Luka Mez-
gec, Kranjčan, ki živi v Ka-
mniku, je v petek zmagal na 
enodnevni dirki evropske 
serije na Nizozemskem. 

Na 195,8 kilometra dol-
gi preizkušnji v Veenendaa-
lu je v ciljnem sprintu prehi-
tel tri Nizozemce: Wouterja 
Wipperta, Morena Hoflanda 
in Larsa Booma. Za kolesarja 
ekipe Orica-Scott je bila to tre-
tja zmaga v sezoni. Prvo je do-
segel na dirki Po Sloveniji, ko 
je dobil drugo etapo s ciljem v 
Ljubljani, najboljši pa je bil še 
na državnem prvenstvu v ce-
stni vožnji v Kranju in okolici. 
»Ekipa je naredila zares dob-
ro delo. Samo čakal sem, pri 
oznaki dvesto metrov do cilja 

pa napadel. Morda je bilo celo 
malo prezgodaj, a na koncu je 
bilo dovolj. Sem v dobri for-
mi,« je bil po dirki vesel Luka 
Mezgec.

Pretekli konec tedna so se 
veselili tudi v KK Kranj. Vse 
njihove kategorije so nasto-
pile na 47. Memorialu Stje-
pana Grgaca v hrvaškem Iva-
nić Gradu. Izkazal se je Ta-
dej Logar, ki je pri članih os-
vojil zmago, šesto na tej dir-
ki za kolesarje kranjskega 
kluba. Pri dečkih C je bil tret-
ji Enej Božnar Prosen.

Oči svetovne kolesarske 
javnosti so sedaj usmerjenje 
v dirko po Španiji, ki se je za-
čela v Nimesu v Franciji. Na 
Vuelti nastopata tudi Gore-
njca Jan Polanc in Matej Mo-
horič (oba UAE Emirates). 

Mezgec do nove zmage
Slavil je na Nizozemskem. Zmaga tudi za  
KK Kranj. Polanc in Mohorič na Vuelti.

Kranj – Slovenska košarkarska reprezentanca se bo po prip-
ravljalnem turnirju v Tel Avivu zbrala v Ljubljani. V četrtek jih v 
Stožicah čaka obračun s Hrvati, s katerimi bodo v petek igrali 
še za zaprtimi vrati.

Košarkarji dvakrat s Hrvati
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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 (2. del)

Parni organ, ki skupaj z je-
tri pripada elementu lesa, je 
žolčnik. Skrbi za skladišče-
nje žolča iz jeter. Zadolžen 
je še za prebavo maščob. Po 
TKM žolčnik skrbi za našo 
sposobnost odločanja.

V čustveno stresnih si-
tuacijah nam žolčnik po-
maga k umirjanju. Če smo 
nagnjeni k pretirano im-
pulzivnemu ali neodloč-
nemu reagiranju, to lahko 
kaže na neravnovesje ener-
gije žolčnika. 
Presežek energije lesa se v fi-
zičnih simptomih kaže kot:
•  zakrčene, napete, nab-

rekle mišice, mišični 
krči (glava, vrat, ramena, 
boki, roke, noge, stopala)

•  migrena, bolečine in  
napetost v sencih

•  poškodbe ahilove tetive
•  išias
•  neredna menstruacija
•  vrtoglavica, lahko slabost
•  motnje vida

•  prebavne motnje (zgaga, 
vetrovi)

•  ciste, otekline, izrastki, 
nagrbančeni nohti

• rakasta obolenja jeter in 
prsi
Pomanjkanje energije lesa 
se fizično kaže kot:
•  motnje spanja, nespeč-

nost
•  kronična napetost v  

ramenih in vratu
•  alergije, seneni nahod, 

dermatološke alergije, 
preobčutljivost na hrano

•  mišični trzljaji, nemirne 
noge

•  predmenstrualni sin-
drom (PMS)

•  zaspanost, pomanjkanje 
energije

•  nihanja med visokim in 
nizkim krvnim tlakom

•  težave s prebavo (napih-
njenost, težko prebavlja-
nje mlečnih izdelkov)

•  srbečica (oči, sečevodi, 
zadnjik)

Presežek ali pomanjkanje 
energije lesa vpliva tudi na 
naše psihično, čustveno po-
čutje in ravnovesje. 
Presežek energije lesa se 
psihično odraža kot:
•  težko se sprostimo, smo 

pretirano resni
•  agresivnost, neobčutlji-

vost za čustva drugih
•  razdražljivost, preobčut-

ljivost, izbruhi jeze
•  nagnjenost k pretirava-

nju (deloholiki, »kontrol-
friki«, obsedenost z giba-
njem)

•  zvračanje krivde na druge
Psihični simptomi in obna-
šanje pri pomanjkanju ener-
gije lesa se kaže kot:
•  neodločnost, nemoč,  

brezup
•  občutki ujetosti, utesnje-

nosti
•  potreba po zunanjih sti-

mulansih (kava, cigarete, 
sladkor, alkohol, pomir-
jevala)

•  depresija, umik v samoto
•  anksioznost, razni  

strahovi
Uravnavanje energije lesa

Prijaznost najprej do sa-
mega sebe, potem še do 
vseh drugih je čarobna pali-
čica, ki osvobaja ujeto ener-
gijo lesa, jeter in žolčnika. 
Primerna za uravnavanje 
energije lesa je tudi ener-
gijska masaža (pri preniz-
ki energiji pomaga nežna 

masaža, na primer shiat-
su, pri presežku energije pa 
globoka masaža mišic in ve-
znih tkiv, ki sprošča napete 
mišice, na primer športna 
masaža.

Odlični sta tudi refleksna 
masaža stopal ali masaža 
glave, osnova pa je vsako-
dnevno redno sproščanje 
psihičnega stresa in ustre-
zna prehrana z rednim gi-
banjem.

Jelena Justin

Grintovec, najvišja gora 
Kamniško-Savinjskih Alp, 
je iz doline videti skoraj ne-
dostopen. No, če rečem ra-
hlo simbolično. Prek njego-
ve Strehe vodi do vrha mno-
žično obiskana, v kopnih 
razmerah dokaj enostavna 
pot, ki pozimi sicer lahko po-
kaže zobe. Tokratni poletni 
vzpon bomo na prvaka opra-
vili čez Dolge stene, prek ka-
terih je sicer nekoč potekala 
tudi markirana pot. Vzpon je 
bistveno zahtevnejši kot tis-
ti čez Streho, tako orientacij-
sko kot tehnično. Spodnji del 
je neoznačena pot, zgornji 
del je zelo zahtevno brezpo-
tje, ki mu pomagajo možici.

Izhodišče vzpona je kme-
tija Suhadolnik v Kokri. Do 
Kokrskega sedla oz. Cojzo-
ve koče se povzpnemo čez 
Taško. Čaka nas približno 
dve uri vzpona. S sedla na-
daljujemo proti Grintovcu, 
nato pa pri smerokazu skre-
nemo desno proti Skuti. Na-
daljujemo do t. i. Malih vra-
tc (1970 m). Tik pred predu-
hom zavijemo levo na ne-
označeno stezico, ki se zlož-
no vzpenja po travnatem po-
bočju. Sem in tja bomo mor-
da celo opazili kakšno oble-
delo markacijo izpred dav-
nih časov. Smer vzpona je v 
tem travnatem delu več kot 
očitna. Ko prehodimo prvi 
del Dolgih sten, se nam po-
kaže Grintovec, povsem 

drugačna podoba, kot smo 
je vajeni. Na desni se svet 
vertikalno spušča na Velike 
pode, pod katerimi opazimo 
Bivak pod Grintovcem. Vse 
bolj se približujemo vršne-
mu skalnatemu delu poti, ki 
je tehnično najzahtevnejši 
del poti. Čelada je obvezna, 
saj se bomo gibali po krušlji-
vem svetu, ravno tako trden 
korak. Začetni vstop je po ši-
roki, zagruščeni grapi, ki nas 
vodi proti grebenu. V spo-
dnjem delu se gibljemo po 
desni ob skalah, nato pa sledi 
del grušča, kjer je potrebna 
previdnost, zlasti če je kdo za 
nami. Zavijemo levo, še bolj 
proti grebenu in ta grapa nas 
pripelje na greben, kjer na-
letimo na možica. Od tukaj 
dalje sledimo možicem. Bolj 
se držimo strogega grebena, 
težji je vzpon, saj lahko na-
letimo tudi na alpinistično 
dvojko. Sledimo možicem 
in nekako ves čas napredu-
jemo rahlo levo od grebe-
na. Napredujemo s pomočjo 
rok, skala je odlična, svet, po 
katerem hodimo, pa zagru-
ščen in nevaren za zdrs. Z 
malce občutka za orientaci-
jo vidimo logično pot, ki nas 
vodi proti vrhu Strehe, kjer 
dosežemo markirano pot 
nekaj deset metrov pod vr-
hom Grintovca. 

Grintovec nagradi s ču-
dovitim razgledom v samo 
osrčje Kamniško-Savinjskih 
Alp; prek grebena Dolgega 

hrbta in prek Štruce pride-
mo do Skute, spodaj so Ve-
liki podi, apnenčasta gorska 
puščava, tik od Grintovcu je 
ranjena in krušljiva dama 
Kočna, pred nami na jugu pa 
Kalška gora s Kalškim grebe-
nom. Na zahodu je greben 
Košute in vsi ostali okoliški 
vrhovi. Veličasten vzpon na 

veličastno goro. Vzpon za 
trajen spomin!

Možnosti za sestop je več, a 
predlagam, da sestopimo kar 
čez Streho do Cojzove koče, 
od tam pa nazaj do Suhadol-
nika, kjer nas čaka jekleni ko-
njiček. Moram priznati, da 
sem pred časom prvič sesto-
pala po stari lovski poti, ki se 

izogne Taške. A tudi ta pot 
ni ravno povsem enostavna, 
zato previdno, predvsem ker 
je za nami že dolga tura in 
smo utrujeni.

Nadmorska višina: 2558 m
Višinska razlika: 1657 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Grintovec čez Dolge stene (2558 m)

V izogib običajni poti
»Skrita pot« na Grintovec v izogib Strehi in jeklenicam. Mogočnost gore 
doživimo z dotikom njegove gole skale.

Čez Dolge stene proti Grintovcu; zelena trava in skale / Foto Jelena Justin

Neoznačena pot, ponekod skoraj brezpotje / Foto Jelena Justin

Vrh Grintovca z Dolgim hrbtom, Štruco in Skuto v ozadju / Foto Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Ribčev Laz – Dvesto petin-
šestdeset tekačic in teka-
čev se je v soboto podalo na 
enajst kilometrov dolgo tra-
so Teka štirih srčnih mož 
okoli Bohinjskega jezera.
 

Okoli Bohinjskega jezera 
tekli dvajsetič

Letošnji tek je bil jubilejni, 
dvajseti. Start je bil na mostu 
v Ribčevem Lazu, cilj pa le-
tos ne na prireditvenem pro-
storu Pod skalco, temveč ne-
koliko višje v gozdu. Organi-
zatorji iz Športnega društva 
Avgust Gašperin Stara Fuži-
na so poleg teka okoli jeze-
ra pripravili še netekmoval-
ni tek za otroke, pred razgla-
sitvijo rezultatov pa krajši 
program. Okoli Bohinjske-
ga jezera sta letos najhitre-
je tekla Gorenjca. Prvič se je 
med zmagovalce v Bohinju 
vpisal Janez Mulej (AK Ra-
dovljica, 38:00), ki je v ab-
solutni moški konkurenci 
zmagal pred Petrom Kaste-
licem (GiBit, 39:46) in Uro-
šem Bertoncljem (Kondor 
- Koloka, 40:04). Pri žen-
skah so bile najhitrejše tri 
Petra Race (Taekwon-do 
Begunje, 48:54), Lea Ru-
žič (DZPSUZM, 49:03) in 
Monika Topolnik (ŠD Av-
gust Gašperin Stara Fužina, 
49:20). »Na tek okoli Bo-
hinjskega jezera sem prišel 
prvič. V tem terminu sem 
se vedno udeležil kakšnega 
drugega teka, običajno pol-
maratona v Celovcu. Letos 
sem se odločil, da pridem 
pogledat še sem. Bilo je pre-
senetljivo težko. Okoli jeze-
ra sem že šel, a peš in med 
hojo nikoli nisi tako pozo-
ren na traso, bolj gledaš je-
zero, gozd, naravo ... Med 
tekom se čez korenine, stru-
go in kamenje kar zakrčiš. V 

drugem delu proge, ko je te-
ren za tek lepši, postane pa 
že težko. Zmaga je bila ča-
sovno kar prepričljiva. Če 
pridem na tekaško priredi-
tev, tečem od starta do cilja 
po svojih najboljših močeh, 
ne glede na to, koliko je kdo 
za mano. Že od starta sem 
šel naprej in nihče mi ni sle-
dil. Občasno sem pogledal 
nazaj, za vsak primer. Pred-
nost je bila dovolj velika,« je 
povedal Janez Mulej z Blej-
ske Dobrave. Petra Race je v 
Bohinju vajena zmagovati: 
»To je bila moja tretja zapo-
redna zmaga, že od prej pa 
imam eno ali celo dve. Dobro 
tečem čez korenine, skačem 
čez kamenje. To je zame po-
čitek. Znam se zliti s tere-
nom. Tudi doma tečem na 
podobnih terenih. Pravim, 
da tečem divje krose. Ta je 
bil v prvem delu malce manj 
divji kros, ravnina na kon-
cu me je pa kar utrudila. Ne-
kaj pred ciljem sem po na-
vijanju ugotovila, da je dru-
ga ženska nedaleč za mano. 
Zadnjih štiristo metrov sem 

dala vse od sebe,« je pojasni-
la Racetova, Blejka iz Rado-
vljice.

Racetova ni le tekačica, 
trenira taekwon-do

Mulej in Racetova sta zna-
na gorenjska rekreativca, 
ki ju na tekaških priredi-
tvah pogosto videvamo tudi 
na najvišji stopnički. Njuni 
športni poti sta precej različ-
ni. Prej se je začela pri Ra-
cetovi. »Šport me je sprem-
ljal že v mlajših letih. Do 
dvajsetega leta sem trenira-
la tek na smučeh pri Vinku 
Poklukarju, potem deset let 
športno nisem bila popol-
noma nič aktivna, zadnjih 
dobrih deset let pa sem zno-
va v gibanju. Prej sem tek-
la vsak dan, sedaj pa morda 
vsak drugi dan,« pravi 42-le-
tna rekreativka, ki, zanimi-
vo, je teku dodala še trening 
taekwon-doja: »S septem-
brom bodo treningi trikrat 
do štirikrat tedensko. Am-
bicije imam, je pa vse pove-
zano z leti. Imam določene 
prednosti in tudi veliko sla-
bosti. Najbolj me mika špor-
tna borba. Nisem še tek-
movala in komaj čakam.« 
Še naprej jo bomo videvali 
tudi na tekaških prireditvah: 
»Kakšnih ciljev za zdaj ni-
mam, trenirala pa bom res-
no. Največ mi v teku pome-
nijo osebni rekordi na stezi, 
ki sem jih dosegla, ko sem 
pred leti trenirala pri Svetla-
nu Vujasinu. Popravila sem 
vse osebne rekorde na 3000 
m (10:17), 5000 m (18:12) in 
10 000 m (37:55).« Kot pra-
vi, ji rekreacija pomeni spro-
stitev. »Moram pa priznati, 
da se mi zadnje čase med te-
kom vedno manj uspe spro-
stiti, ker razmišljam tudi o 
drugih stvareh, ki se dogaja-
jo v življenju. Zato sem naš-
la taekwon-do, kjer moraš 

biti osredotočen, sploh pri 
formah, tako da pozabiš na 
druge stvari,« je še povedala.

Mulej teče sedem let

Janez Mulej v mladosti ni 
nikoli treniral kakšnega špor-
ta, so pa bili s prijatelji sko-
zi igro veliko v gibanju. »Te-
čem sedem let. Odločil sem 
se preizkusiti v posamičnem 
športu. Dobro mi je šlo in tis-
tega, kar ti gre, se človek drži. 
Rekreacija mi pomeni veliko. 
Veliko boljši občutek je, če 
se dan začne s tekom, sploh 
poleti, ko uživaš v sončnem 
vzhodu,« je pojasnil 36-letni 
tekač. Na teden preteče ok-
rog sto kilometrov. »Treni-
ram po programu. Naredim 
maksimalno, kar gre. Imam 
še službo, dve majhni hčerki, 
zato vedno ne gre. Lani jese-
ni sem bil poškodovan, tako 
da je letos cilj, da do tega ne 
pride. Nastopiti želim na Lju-
bljanskem maratonu in še na 
kakšnem maratonu v Italiji,« 
še pravi.

Po tekmi nahrbtnik na 
rame in na avtobus

Mulej in Racetova sta bila 
prvi imeni letošnjega teka 
okoli Bohinjskega jezera, 
kar nekaj pozornosti pa je 
bila deležna Summer Webb 
iz Kolorada v Združenih dr-
žavah Amerike. Tridnevne 
počitnice v Bohinju je za-
ključila z udeležbo na teku. 
»Veliko tečem tudi doma. 
Videla sem, da bo tek, in se 
prijavila. Tukaj je res lepo, 
poleg tega mi je všeč v te-
kaški druščini. Na razglasi-
tvi me ne bo, saj nimam več 
časa. Samo preoblečem se še 
in grem s prijateljico na av-
tobus za Ljubljano. Bili sva 
že na Hrvaškem in Madžar-
skem, sedaj pa še v Italijo in 
nato domov,« je pojasnila.

Nov zmagovalec v Bohinju
Gorenjca Janez Mulej in Petra Race sta bila najhitrejša na jubilejni, dvajseti izvedbi Teka štirih srčnih 
mož okoli Bohinjskega jezera. Posebne pozornosti je bila deležna tekačica iz Kolorada. 

Množica tekačev se je podala na pot okoli Bohinjskega jezera. Janez Mulej (številka 560)  
je vodil od starta do cilja. 

Summer Webb: zjutraj je pripravila nahrbtnik za na pot, 
nato odtekla 11 km, potem pa takoj na avtobus za Ljubljano.

Andraž Sodja

Jesenice – V soteski Kavčke 
pod hidroelektrarno in vi-
aduktom v Mostah je bila v 
nedeljo prav posebna tekma 
v sankanju na koleščkih. 

Sankanje, ki ga že več kot 
pol stoletja na Jesenicah goji 
Sankaški klub Jesenice, pri-
dobiva tudi poletno različi-
co, ki po besedah predsedni-
ka Sankaškega kluba Jese-
nice Klemna Reva združu-
je vso privlačnost zimske-
ga sankanja s prijetnejši-
mi temperaturami. Na 584 
metrov dolgi progi, ki so jo 
pripravili na servisni cesti 
Hidroelektrarne Moste, se 
je na šesti tekmi pokala Mu-
rauer pomerilo kar 45 sanka-
čev iz petih držav: Nemčije, 
Avstrije, Švice, Hrvaške in 
Slovenije. Slovenski tekmo-
valci so posegli tudi po naj-
višjih mestih. Žiga Kralj iz 

Športnega društva Podlju-
belj je zmagal v kategoriji šo-
larjev, Meta Mekina iz San-
kaškega kluba Jesenice je za-
sedla izvrstno četrto mesto v 
kategoriji deklic, Vid Kralj iz  
Športnega društva Podlju-
belj tretje v kategoriji deč-
kov, Klemen Rev iz Sanka-
škega kluba Jesenice pa je 
bil tretji med člani. Največ 
zmag so se veselili Avstrijci, 
tudi pri dvosedih, kjer je bila 
na startu le ena ekipa. 

Kot je povedal Klemen 
Rev, so s tekmovanjem izje-
mno zadovoljni, tako s števi-
lom tekmovalcev kot tudi gle-
dalcev, ki so spodbujali san-
kače. Kot še pravi Rev, je san-
kanje na koleščkih izvrsten 
trening za sankanje na na-
ravnih progah, ima pa svo-
je značilnosti, saj kolesca do-
puščajo več drsenja v zavojih 
in tako atraktivne vožnje tega 
zanimivega športa.

S sankami na koleščkih
V Kavčkah je potekala mednarodna tekma  
v sankanju na koleščkih.

Nastopilo je 45 sankačev iz petih držav.

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Na praznič-
ni torek, 15. avgusta, so se te-
kači zbrali v Kranjski Gori 
na Kranjskogorski 10ki. Tek 
ima že dolgo tradicijo in po-
teka v organizaciji Turistič-
nega društva Kranjska Gora. 
Letos je bil prvič del tekaške 
serije Gorenjska, moj pla-
net, kot šesti tek po vrsti.

Nastopilo je 145 tekmoval-
cev, ki so tekli vzdolž kolesar-
ske poti med Kranjsko Goro in 
Ratečami. Kra njskogorskih 

deset kilometrov sta najhitre-
je pretekla Miroslav Nikolič 
(Intersport, 33:57,6) pri moš-
kih in Maja Peperko (42:33,5) 
pri ženskah. Sledili so dru-
gouvrščena Davorin Cimer-
mančič (Adria Dom) in Maja 
Pivk ter tretjeuvrščena Ma-
tic Modic (TK Ljubljana) in 
Neža Žerjav (ND Rateče - Pla-
nica). 

V seriji Gorenjska, moj 
planet bosta še dva teka: Ve-
ronikih tek v Kamniku (7. ok-
tobra) in za konec Miklavžev 
tek v Snoviku (3. decembra).

Tekli tudi v Kranjski Gori
Kranjskogorska desetka je bila letos prvič del 
tekaške serije Gorenjska, moj planet.

Ambrož pod Krvavcem – V soboto, 26. avgusta, bo na Krvavcu 
tradicionalni, že 12. rekreativni kolesarski vzpon na Krvavec 
iz Cerkelj do Sončka. Merjenje časa bo potekalo do konca 
asfalta na Jezercih, zaključek kraljevskega vzpona pa bo po 
okrog dvokilometrskem makadamskem odseku pri brunari-
ci Sonček, kjer bosta okronana tudi kralj in kraljica Krvavca. 
Razglasitev rezultatov bo na prizorišču celodnevnega doga-
janja na Plaži na Krvavcu. V sklopu Kolesarskega festivala na 
Krvavcu v soboto v ŠD Bam.Bi organizirajo tudi pohod na 
Krvavec. Prijave bodo sprejemali od 8. ure do 9.30 v Piceriji 
pod Jenkovo lipo v Dvorjah. 

Za kralja in kraljico Krvavca
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
se že temeljito pripravljajo 
na začetek novega šolskega 
leta. Te dni predvsem preg-
ledujejo urejenost šolskih 
poti ter stanje prometne si-
gnalizacije na njih, o od-
kritih pomanjkljivostih pa 
sproti obveščajo vzdrževal-
ce cest, da jih bodo lahko 
odpravili še do prvega sep-
tembra, ko bodo otroci šol-
ske poti znova množično za-
čeli uporabljati. Policijske 
aktivnosti bodo še intenziv-
nejše prva dva tedna v sep-
tembru, ko bodo z radarski-
mi kontrolami prisotni v 
okolici šol, podrobneje pa 
bodo nadzirali tudi izvajal-
ce šolskih prevozov. »Kon-
trolo voznikov ter avtobusov 
in kombijev, ki se uporablja-
jo za šolske prevoze, bomo 
sicer redno izvajali vse šol-
sko leto. Preverjali bomo 
tako njihovo pravilno ozna-
čenost, ali otroci uporabljajo 
varnostne pasove, ali je števi-
lo spremljevalcev zadostno, 
pa tudi spoštovanje predpi-
sov glede uporabe tahogra-
fov in podobno,« je napo-
vedal Zoran Kužet, koman-
dir Postaje prometne polici-
je Kranj. 

V zadnjih letih število pro-
metnih nesreč z udeležbo ot-
rok ob začetku šolskega leta 
ne odstopa od preostalega 
leta, opažajo policisti. »To 

lahko pripišemo tudi vsako-
letnim opozorilom staršem 
in drugim voznikom, ki jih 
pred koncem poletnih poči-
tnic objavlja policija in dru-
ge organizacije, odgovorne 
za varnost cestnega prome-
ta. Predvsem se morajo vsi 
zavedati, da so otroci nepred-
vidljivi in energični. Tudi če 
otrok lepo hodi po pločniku, 
se lahko hitro zgodi, da se 
zamisli in zaigra ter pri tem 
stopi na cesto,« ugotavlja Ku-
žet. Voznikom je zaradi ne-
nehnih opozoril previdnost v 
prvih šolskih dneh nekako že 
prišla v kri, žal pa jim kasne-
je koncentracija še vedno ne-
koliko popusti, zato policisti 
tudi med letom varnost otrok 
na poti v šolo in domov zago-
tavljajo z rednimi radarski-
mi kontrolami. »Pri tem mo-
ram poudariti, da če jo drug-
je vozniki za manjše kršitve 
cestnoprometnih predpisov 
še lahko odnesejo le z opo-
zorilom, pa v okolici šol za 
prekrškarje ni in ne bo nobe-
ne tolerance, še zlasti to ve-
lja za prekoračitve hitrosti,« 
še opozarja. Letos se je sicer 
v nesrečah huje poškodovalo 
šest otrok (pešec in pet kole-
sarjev), starih do 14 let. 

Policisti priporočajo, da se 
starši še pred začetkom šole 
z otroki, zlasti iz začetnih ra-
zredov, sprehodijo po šolski 
poti, da se po poletnem pre-
moru spet seznanijo z naj-
večjimi nevarnostmi in tudi 

obnovijo znanje pravilne-
ga ravnanja v prometu. Za 
malčke, ki obiskujejo vrtce in 
prvi razred osnovne šole, je si-
cer obvezno, da jih na poti v 
šilo in iz nje spremlja polno-
letna oseba, kasneje so lahko 
spremljevalci tudi starejši ot-
roci, zakon pa za učence prve-
ga in drugega razreda predpi-
suje tudi uporabo odsevni-
ka in rumene rutice. »Ko ot-
roka spremljamo peš v šolo 
ali pa ga peljemo z avtomo-
bilom, je vedno priporočljivo, 
da jim med potjo redno razla-
gamo prometna pravila in jih 
seznanjamo z nevarnostmi v 
prometu, saj bo slej ko prej 
prišel dan, ko bodo morali 
sami iti v šolo. V vozilu je tre-
ba otroka obvezno pripenjati, 
ga na to vedno opozarjati in 

nikoli popuščati. Priporočlji-
vo je tudi, da tudi med vožnjo 
starši komentirajo obnaša-
nje drugih šolarjev, ki gredo 
peš v šolo, da svojemu otroku 
povedo, kaj je prav in kaj ni. 
Take stvari si otroci zagotovo 
najbolje zapomnijo,« svetuje 
Kužet. Ob tem dodaja, da se 
na Gorenjskem vsako leto iz-
boljšuje tudi varnost šolskih 
poti, trenutno pa je za šolar-
je najbolj nevarna pot za nek-
danjo Verigo v Lescah, ki je 
ozka, brez pločnika, na njej 
pa je veliko tovornega pro-
meta. 

Policisti bodo v prvih šol-
skih dneh tudi sami obisko-
vali vrtce in šole ter otroke 
seznanjali s cestnopromet-
nimi pravili in varno hojo ali 
vožnjo s kolesom po cesti. 

Brez tolerance za prekrškarje
V okolici šol za prekrškarje ni in ne bo nobene tolerance, še zlasti to velja za prekoračitve hitrosti, pred 
začetkom novega šolskega leta opozarja komandir Postaje prometne policije Kranj Zoran Kužet. 

Komandir prometne policije Zoran Kužet: »Otroci so  
v prometu nepredvidljivi.« / Foto: Simon Šubic

Domžale – V soboto dopoldne se je pri kraju Krašce v občini 
Domžale zgodila prometna nesreča, v kateri se je ena oseba 
huje poškodovala, ena pa lažje. Kot so ugotovili policisti, je 
voznik osebnega vozila znamke Honda Civic pri vožnji po regi-
onalni cesti iz smeri Moravč proti Krtini izven naselja Krašce iz 
rahlega desnega ovinka zapeljal na nasprotno smerno vozišče, 
kjer je trčil v voznico osebnega vozila znamke Renault Clio, 
ki je takrat pravilno pripeljala nasproti. Voznica je v nesreči 
utrpela hude telesne poškodbe, povzročitelj pa lažje.

Iz ovinka na nasprotni vozni pas

Velika planina – Kamniški policisti so pred dnevi prejeli prijavo 
o poškodovanju vozila na poti na Veliko planino. Prijavitelja 
sta pojasnila, da sta avtomobil parkirala ob poti na planino, 
ob vrnitvi pa je bila na njem vidna poškodba svetlečih napisov, 
zadnje registrske tablice in zadnjega brisalca. Z zbiranjem 
obvestil in ogledom so policisti ugotovili, da so vozilo poško-
dovale živali, torej krave, ki se pasejo na Veliki planini.

Kravam napoti avtomobil

Simon Šubic

Kranj – Policisti in nadzor-
niki Triglavskega narodne-
ga parka (TNP), ki so v petek 
v preventivni akciji na gor-
ski turi Planina Blato–Pla-
nina pri jezeru–Sedmera je-
zera–Komarča–Savica pozi-
vali planince k večji previd-
nosti v gorah, so predvsem 
na poti proti Komarči nale-
teli na približno štirideset 
planincev, zlasti tujcev, ki 
so bili neprimerno obuti in 
opremljeni, štirje so v špor-
tnih copatih načrtovali celo 
vzpon na Triglav. »Največ je 
bilo takih, ki so se vzpenjali v 
nizkih športnih čevljih. Ne-
kateri celo z gladkim podpla-
tom, ki je kvečjemu primer-
na za poletno hojo po mes-
tu, nikakor pa ne za gibanje 
po gorskih poteh, kjer taka 
podlaga ne zagotavlja ni-
kakršnega oprijema in je za 

poškodbe ali nesrečo dovolj 
že majhen zdrs,« so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 
Med preventivno akcijo na 
Sedmerih jezerih so na pre-
poved kopanja v TNP opozo-
rili deset kopalcev, na obmo-
čju Vrat pa tri osebe zaradi 
nedovoljenega kampiranja. 

Med planinci je bilo v pe-
tek tudi več takih, ki se na 
pot tudi drugače niso dobro 
pripravili, saj so se za pot v 
gore odločili po trenutnem 
navdihu. »Posledica so sla-
ba obutev, pomanjkanje te-
kočin, ideje, da se bodo npr. 
na Komarči osvežili v vodi, 

torbice namesto nahrbtni-
kov, majhni nahrbtniki brez 
opreme, rezervnih oblačil, 
nekateri so hodili brez ma-
jic. Mnogi tudi niso razmi-
šljali, po kateri poti se bodo 
vračali ali pa so se v gore po-
dali šele v popoldanskih urah 
in podobno. Tiste, ki so se z 
neprimerno obutvijo vzpe-
njali proti Komarči, sta po-
licist in nadzornik tudi na-
potila na uporabo manj zah-
tevne poti za spust. Štirje tuj-
ci so v športnih čevljih načr-
tovali celo vzpon na Triglav 
in prenočevanje pod goro,« 
je odkrite napake večinoma 
tujih planincev nanizal Bo-
jan Kos, predstavnik za od-
nose z javnostmi Policijske 
uprave Kranj. Kot je dodal, 
so bili izrazito nasprotje slo-
venski planinci, ki so bili po-
večini zelo dobro opremlje-
ni in bistveno bolje priprav-
ljeni od tujcev.

Predvsem tujci slabo opremljeni
Policisti so v petkovi gorski preventivni akciji ugotovili, da so predvsem tuji planinci neprimerno obuti 
in opremljeni, medtem ko je bila večina slovenskih planincev zelo dobro opremljena.

Dobra priprava na pot ter primerni obutev in oprema so 
osnovni pogoj, da se bomo z gora vrnili zdravi in celi (slika 
je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Domžale – Domžalski poli-
cisti so pred kratkim 32-le-
tni slovenski državljanki za-
segli kilogram heroina, ki ga 
je hranila kar v dveh plasten-
kah. Zaradi utemeljenega 
suma, da je storila kaznivo 

dejanje neupravičene proi-
zvodnje in prometa s prepo-
vedanimi drogami, so 32-le-
tnici odvzeli prostost, kasne-
je pa so jo s kazensko ovad-
bo privedli k preiskovalni 
sodnici Okrožnega sodišča v 
Ljubljani. Ta je zanjo odredi-
la pripor. 

Heroin kar v plastenkah

Kamnik – V trgovskem centru v Kamniku je pred dnevi var-
nostnik zalotil pijanega moškega, ki je v trgovini v nahrbtnik 
zložil šest steklenic različne alkoholne pijače, nato pa je na-
meraval trgovino zapustiti mimo blagajne. Policisti so zoper 
nepoštenega kupca ustrezno ukrepali.

Žejen, a ni imel denarja

Kamnik – V soboto zgodaj zjutraj, ko ta še ni obratoval, je v 
gostinski lokal v Kamniku vlomila neznana oseba in odtujila 
tablični računalnik Lenovo. Latnik je ocenil, da mu je vlomilec 
povzročil za 700 evrov gmotne škode. 

Potreboval je tablični računalnik

Begunje – Med hojo proti Roblekovemu domu se je v četrtek 
popoldne poškodoval planinec, ki je zdrsnil na leseni brvi čez 
grapo in padel vanjo. Po padcu je v njej obležal. Moškemu so 
pomagali planinci, ki so takrat prišli mimo in so nesrečo tudi 
prijavili. S helikopterjem so ga prepeljali jeseniško bolnišnico.

Padec videli drugi planinci

Simon Šubic

Kranj – Ta teden bodo poli-
cisti v Sloveniji in v večini 
evropskih držav ponovno iz-
vajali evropsko usklajen po-
ostren nadzor hitrosti, t. i. 
akcijo Speed (Hitrost). Na-
men nadzora, ki bo pote-
kal do nedelje, je spodbudi-
ti voznike, naj vozijo previ-
dno in varno. Neprilagojena 
hitrost je namreč na sloven-
skih cestah še vedno glavni 
razlog za prometne nesre-
če z najhujšimi posledica-
mi. Do 20. avgusta 2017 je 

na slovenskih cestah življe-
nje izgubilo 81 udeležencev, 
v enakem obdobju lanske-
ga leta 89 (devet odstotkov 
manj). Izmed vseh umrlih 
je kar 34 udeležencev (v ena-
kem obdobju lani 26) umrlo 
v prometnih nesrečah, ki so 
se zgodile zaradi neprilago-
jene hitrosti, kar predstavlja 
42 odstotkov vseh smrtnih 
žrtev, so sporočili s polici-
je. Policisti bodo poostreno 
nadzirali hitrost na vseh ce-
stah, kjer najpogosteje pri-
haja do kršitev in prometnih 
nesreč, in v bližini šol. 

Usklajen nadzor hitrosti

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v soboto iz prometa 
izločili dva voznika tovornih vozil, ki sta kršila predpise o de-
lovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev. Eden od 
njiju pri vožnji ni imel zadostnega tedenskega počitka, drugi 
pa je tovornjak vozil s kartico drugega voznika in tako prikri-
val dejansko število ur, ko je sam sedel za volanom. Oba so 
izločili iz prometa, za prekrška pa bodo poleg njiju kaznovali 
tudi odgovorne in pravne osebe njunih podjetij.

Tovornjakarja kršila predpise
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C
el svet pozna 
Grimmovo pra-
vljico o Janku in 
Metki, Slovenci 
pa imamo »pra-

vljično« zgodbo o Janezu 
in Meti za odrasle, splošno 
znano pod naslovom Cvet-
je v jeseni. Zakaj pravljično? 
Zato, ker je ostala v pravljici, 
zaradi smrti glavne junakin-
je se je končala v ljubezni in 
poetično in se ni nadaljevala 
v prozi vsakdanjega življen-
ja. Zacvetela je in nikoli ove-
nela. Zacvetela je, »kakor pri-
de včasih kako cvetje v pozni 
jeseni. Sadu ni rodila, kakor 
ga ne rodi jesenski cvet«. V 
intervjuju z dr. Miranom 
Hladnikom v teh Snovan-
jih in/ali iz njegove razprave 
na spletu pa izvemo, da smo 
si naslov te zgodbe ves čas 
napačno razlagali. Večinoma 
smo mislili, da izraža pozno 
oziroma jesensko cveten-
je glavnega junaka, ki naj bi 
bil za glavno junakinjo veliko 
prestar. Koliko pa je bil star 
ta Janez, ko se je hotel ženiti 
pri Meti? Kar ali le 38 (z bese-
do: osemintrideset) let. Mar-
sikateri junak(inja) danes pri 
teh letih živi še pri starših in 
o morebitni osamosvojitvi in 
poroki šele razmišlja. 

»Nenavadni zaključek 
povesti vzbuja v bralcu dvom 
glede razlogov, ki jih zanj 
navaja pripovedovalec. Z 
današnjega stališča bi bilo 
lahko moteče, da je nevesta 
njegova sorodnica, bratran-
čeva hči (mala nečakinja), 
vendar si ne ljubimca ne oko-
lica s tem ne belijo glave. Naj-
sumljivejše so junakove in 
pripovedovalčeve lamenta-
cije o preveliki starostni raz-
liki med ljubimcema, skra-
tka, da je ženin Janez pre-
star. Pa poglejmo: Meta jih 
ima 17, Janez pa 38. Dvajset 
let razlike res ni malo, ven-
dar nič posebnega za konec 
19. stoletja, ko se zgodba 
odvija. Ker je v povesti obilo 

avtobiografskega, je dovo-
ljena naslednja vzporedni-
ca. Tavčar, ki se je ženil leta 
1887, pri svojih 36 letih, je bil 
17 let starejši od neveste Fra-
nje Košenini, ki jih je tedaj 
štela 19 … Junakovih 38 let 
nikakor ni mogoče imeti za 
''jesen življenja'', ampak kve-
čjemu za njegov ''poldan'', 
in naslov povesti že ne more 
meriti nanje. Nad svojo sta-
rostjo sicer jamra Janez tako, 
kot je v njegovih letih jam-
ral Tavčar, a ni prav verjeti 
ne enemu ne drugemu, saj 
Janez vendar premaga mlaj-
še v košnji in pretepu, vital-
ni Tavčar pa je po poroki šele 
vstopil v svoje najbolj aktiv-
no obdobje. Junakove tožbe 
zaradi starosti so le kamu-
flaža (krinka, alibi, izgovor, 
sprenevedanje), ki prikriva 
pravi pomen naslovne meta-
fore ''cvetje v jeseni''.«

Kdo je torej cvetel v jeseni? 
»Na kaj bi lahko meril nas-
lov povesti, če ne na ljubezen 
v poznih letih? Preverimo, v 
kakšnih zvezah se pojavlja-
ta besedi cvetje in cveteti. 

Niz ''cvet'' zapiše Tavčar 
27-krat, konkretno govori o 
hudičelah (rododendronu), 
murkah, jagodovem cvetu, 
ženinčku (zvončku), zvez-
dicah (planikah), in Kristu-
sovih srajčkah; zadnje šti-
ri so bele barve in asociirajo 
na nedolžnost. Kako je izbi-
ral med cvetjem, da bi bolje 
ustrezalo simbolnemu spo-
ročilu, je videti iz sprememb 
v rokopisu. Nihal je med cve-
tjem rdečih jagod in Kristu-
sovih srajčk in se naposled 
odločil za slednje. Te naj-
de Meta pozno jeseni, ko ne 
cveti nobena druga roža več, 
na Blegošu, v trenutku, ko ji 
Janez razodene svoje načrte. 
Ker se Janez s temi rožami 
izrecno primerja, smemo 
trditi, da so naslovno ''cvet-
je v jeseni''' rože z imenom 
Kristusove srajčke.«

Kristusove srajčke? »Bota-
nično ime Kristusovih srajčk 
je močvirska samoperka ali 
močvirska mirta … Menda so 
jo študentje poklanjali svojim 
izvoljenkam, od tod nemški 
sinonim Studentenröschen. 

Latinsko se ji reče Parnassia 
palustra, ''močvirska parna-
sovka'', angleško pa grass of 
Parnassus. Roža ima en sam 
srčasto oblikovan stebelni 
list (zato še en nemški sino-
nim Sumpf-Herzblatt) in en 
sam bel cvet. Srčasti stebel-
ni list se povezuje z Metino 
srčno hibo, roža pa ustre-
za Meti tudi s svojim zdra-
vilnim učinkom, saj jo v tre-
nutku ljubezenskega raz-
burjenja pomiri. Še bolj ver-
jetno pa se zdi, da jo je Tav-
čar izbral zato, ker je s svo-
jim latinskim imenom in 
cvetenjem v jesenskem času 
simbolizirala njegovo poz-
no literarno dejavnost. Ker 
Parnassia palustra priziva v 
zavest grško goro pesnikov 
Parnas, imamo lahko Cvet-
je v jeseni za avtopoetski nas-
lov. Ne nanaša se torej na 38 
junakovih let, ampak na 66 
pisateljevih let. Naslov razo-
deva, da je Tavčar v ljube-
zensko zgodbo vpletel zgod-
bo svoje pisateljske ambici-
je, kar je v pogovoru z Izidor-
jem Cankarjem tudi priznal. 

V pozni ustvarjalni izbruh so 
ga ''prisilili več ali manj poli-
tični nagibi'', to je občutek, da 
so ga njegovi mlajši strankar-
ski kolegi zaradi starosti že 
odpisali, še bolj pa to, da pri 
Ljubljanskem zvonu ne raču-
najo več na njegovo literarno 
sodelovanje: ''Moja samolju-
bna zavest pa je, da take reči 
silno nerad poslušam. Zato-
rej sem napisal Cvetje v jese-
ni''. Tavčar je povest napisal, 
da bi dokazal svojo pisatelj-
sko kondicijo in vitalnost.«

Dr. Hladnik nam tako kot 
pronicljiv literarni preisko-
valec razloži, za kakšno ozi-
roma čigavo cvetje gre. Nje-
govo razlago navajamo za 
boljše razumevanje naslova 
in njegovega zgodovinskega 
ozadja. Zgodbe same, ki se 
dogaja na gorenjskem jugu 
in smo zato Gorenjci nanjo 
še posebno ponosni, to raz-
kritje nič ne spremeni. Kar 
najprej naj še cveti.

Vir: Miran Hladnik, Cvetje v 
jeseni, spletna objava: http://
lit.ijs.si/cvetje.html

Cvetje v jeseni ne neha cveteti in nič ne kaže, da bi kdaj ovenelo. Brali so ga že pred sto leti in ga še, videli  
smo ga na filmu in na gledališkem odru, zdaj se ponuja celo kot muzikal. Vse to je znano. Kakšno pa je ozadje  
te stoletne zgodbe?

Cvetje v jeseni cveti  
že sto let

Cvetje v jeseni: Kristusove srajčke ali močvirska samoperka (Parnassia palustris). To cvetje je metafora za pisateljevih  
66 in ne za Janezovih 38 let. / Foto: Wikipedija
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Z
a tiste, ki ste vse-
bino povesti že 
nekoliko poza-
bili, jo najprej 
čisto na kratko 

obnovimo. To storimo tako, 
da povzamemo lika glavnih 
junakov, Janeza in Mete. Ja, 
brez »Janka in Metke«, ki sta 
sicer Grimmova (»Hänsel 
und Gretel«), tudi v sloven-
skem pravljičarstvu ne gre. 

Janez in Meta

Janez je prileten ljubljan-
ski odvetnik, prvoosebni pri-
povedovalec. »Mestnim gos-
pem, Marici, Mici in Dinci, 
očita, da se mestna dekle-
ta možijo preračunljivo, ne 
vedoč nič o pravi ljubez-
ni. V poduk jim pripovedu-
je o viharni ljubezni svojega 
Življenja, ''ki je prišla pozno 
/…/ kakor pride včasih kako 
cvetje v pozni jeseni. Sadu 
ni rodila, kakor ga ne rodi 
jesenski cvet.'' Pri osemin-
tridesetih, na življenjski pre-
lomnici, se sit mestnih ženi-
tnih spletk ter željan oddiha 
v neokrnjeni naravi in med 
neponarejenimi ljudmi po 
nasvetu zdravnika rade vol-
je odzove vabilu sorodnika 
Boštjana Presečnika, kme-
ta na Jelovem brdu. Še ved-
no čil in kos kmečkemu delu 
je v veliko pomoč: v kozji rog 
užene tudi domačega hlap-
ca Daniela, v pretepu pa hit-
ro opravi z napihnjenimi 
Posavčevimi fanti. Nedolž-
no druženje z Meto, mlado 
Presečnikovo hčerjo, kmalu 

preraste v skrito medseboj-
no ljubezen. Nekoč, ko je 
Meta huda nanj, misleč, da 
se je spogledoval s krčmar-
jevo hčerko Katinko, celo 
vasuje pod njenim oknom. 
Delo ga kmalu pokliče v Lju-
bljano. V skrbeh, ali bi se 
Meta navadila na mestno 
življenje, pa tudi zaradi raz-
like v letih, se odloči poča-
kati z ljubezensko izpoved-
jo še leto dni. Toda tedaj pri-
deta v mesto Daniel in kmet 
Mlačan, ki želita po zaslu-
žek v Ameriko. Na prodaj 
ponudita Mlačanovo poses-
tvo in Janez po krajšem raz-
misleku (z Meto želi žive-
ti kot kmet) ponudbo sprej-
me. Vrne se na Jelovo brdo 
in tam za poroko dobi bla-
goslov staršev. Na samem 
spregovori z Meto: ta privo-
li, a ji od hudega vznemirje-
nja odpove srce. Potrti Janez 
ostane, zvest njenemu spo-
minu, samski.«

Meta je mlada hči kmeta 
Boštjana Presečnika na Jelo-
vem brdu. »Kljub prepričan-
ju njenega očeta, da še ne ve, 
''čemu smo moški na sve-
tu'', se zaljubi v mestnega 
sorodnika Janeza, priletne-
ga odvetnika, ki pride k Pre-
sečnikovim na daljši oddih. 
Razlika v letih je ne skr-
bi: listek s šaljivo pesmico, 
ki svari mlada dekleta pred 
možitvijo s starci, na mede-
nem srcu, Janezovem dari-
lu, odvrže. Ljubezni si, čep-
rav zanjo vedo že vsi, ne upa 
izpovedati: pokaže le ljubo-
sumnost (Janeza pride huda 
iskat v gostilno, ko se ta zadr-
ži v klepetu z gostilničarjevo 

hčerjo Katinko), Janezu pa 
zvito govori, da bi mu v mes-
tu lahko pomagala ''kakšna'' 
sorodnica. Ko mora Janez 
oditi v Ljubljano, se v slovo 
poljubita. Umre od sreče: ko 
se Janez predčasno vrne in 
jo zasnubi, ji od vznemirje-
nja odpove srce. Zdravnik 
pojasni, da je bil zaradi pri-
rojene srčne napake zanjo 
smrtno nevaren vsak stres.«

Cvetke iz Cvetja

Antološki je pisatel-
jev opis pokrajine, v kate-
ri se povest dogaja in v kate-
ri je tudi sam preživel svoje 
otroštvo. Jelovo brdo bi lah-
ko bili obe Žetini, Gorenja in 
Dolenja. »Jelovo brdo! Rav-
no pod Blegošem tiči mala ta 
vasica sredi rodovitne ravni-
ne, kjer prideluje prebivals-
tvo svoje življenjske potreb-
ščine. Češnja je glavno drevo 
in spomladi je krajina povi-
ta z belimi venci. Tudi oreh 
je tu domačin in sad njegov 
slovi po vsem pogorju. / V 
tem pogorju sem preživel 
otroška svoja leta, kakor živi 
mlada ptica v gnezdu. Žive-
li smo kakor kos narave, in 
še obleke nismo imeli. V tis-
ti dobi je v našem pogorju 
še cvetela navada, da otro-
čaj, dokler ga niso poklicali 
v šolo, ni dobil svojih hlačic. 
Nosili smo dolge, do peta 
segajoče srajce in, kjer smo 
se igrali, je bilo videti iz dal-
je, kakor bi se na kupu val-
jale umazane vreče. Če je 
sneg zapadel, so se valjale te 
vreče bose po snegu in tu in 
tam podrgnile s krvavo kožo 
po ledu. Ko je prišla rahla 

pomlad, staknili smo vsako 
ribo v vodi, in v gozdu ga sko-
raj ni bilo gnezda, da bi ga 
ne zasačilo naše oko, bodi-
si na zemlji pod grivo bodi-
si visoko na veji ob deblu. 
Pisani pinož, rumeni strnad 
in zlata taščica – pri nas pra-
vijo tej drobni živalci ''šmar-
nica'' – nobeden ni mogel 
skriti zakonske svoje poste-
ljice pred nami. Bili smo del 
narave in nehote smo obču-
tili, da pripadamo k zemlji, 
kakor pripada k tej zemlji 
jelka, ki zraste na slemenu 
Mladega vrha. Z naravo smo 
skupaj zrastli in eno smo se 
čutili z njo! Zatorej me sili 
vse nazaj v rojstni svet in tja 
me bo sililo, dokler me bodo 
noge nosile! Kadar zopet pri-
dem v rojstno krajino, me v 
hipu obdajo otroška leta. 
Niti najmanjši pripetljaj ni 
pozabljen in spominjam se 
vsakega kraja, kamor je nosi-
la ptica svoje gnezdo, kjer 
smo kurili krese, kjer smo 
lovili rake-koščake ali tolkli 
kozo ''pod novim cesarjem 
gor in dol''! / Vsi ti spomi-
ni ti mrgole pred dušo, tele-
su pa je, kakor bi se kopalo v 
bistri in okrepčevalni vodi.«

Klasičen je tudi Tavčar-
jev opis Blegoša, poljanske 
rodovne gore. »Med slo-
venskimi gorami naš Ble-
goš ni velikan! In ne obdaja 
ga veličastnost, katera obda-
ja naše snežnike in katere je 
že nekoliko deležen sosed 
Rakitovec. Obdaja ga samo 
ponižna lepota skromne 
slovenske planine, katera 
ne pozna večnega snega, ne 
neplodnih mlevov in ne div-
jih prepadov. Ali vzlic temu 

v svoji skromnosti stote-
ro poplača truda polno pot, 
katero si moral prehoditi do 
tratnate njegove strehe. To 
sva občutila z Meto, ko sva 
obstala na vrhu. Do svojega 
sedemnajstega leta je žive-
la v vznožju pod Blegošem, 
a do danes še ni bila na njem. 
Če bi po vaseh okoli Jelovega 
brda povpraševali, bi se takoj 
izkazalo, da vsaj dve tretji-
ni prebivalstva še nikdar ni 
bilo na Blegošu. Naši kmet-
je hodijo pač le tja, kamor jih 
vodi delo! / Meta se ni mogla 
oddahniti, tako so jo bili pre-
vzeli vtisi lepega razgleda. 
Nebo sicer ni bilo prav jas-
no in sapa je podila oblake 
nad vrhom, da so kakor ovce 
hiteli proti jugu. Gorenjski 
in kamniški snežniki so se 
kazali v vsej svoji čistoti. Od 
Triglava pa do Ojstrice sem 
ji moral našteti vse bele oča-
ke in navesti njihova imena. 
Odprl se je svet, o katerem se 
Meti do danes še sanjalo ni! / 
Pravijo, da se proti jugu vidi 
Jadransko morje. Bil sem 
mnogokrat na Blegošu, ali 
morja nisem nikdar ugledal. 
Danes se je daleč tam spo-
daj nekaj kadilo; vzlic temu 
je dekle trdovratno trdilo, 
da natančno razločuje mod-
ro morje. / Nato sva se ozr-
la k strani, kjer leži bela slo-
venska Ljubljana. Kdor ima 
dobro oko, lahko opazi Ljub-
ljanski grad, ali jaz ga nisem 
mogel nikdar opaziti. Mogo-
če pa je, da ga je Meta z bis-
trim očesom vendarle opa-
zila. Spregovorila je: ''Tam 
je torej Ljubljana, kjer ti sta-
nuješ.'' Zamislila se je in pri 
tem se je morda zavedala, da 

Ob stoletnici Cvetja v jeseni se spodobi, da iz njega tudi kaj preberemo. Izbrali smo nekaj odlomkov iz povesti in 
iz besedil, kjer se o Cvetju v jeseni govori. Uživajte v branju.

Cvetke iz Cvetja v jeseni 

Milena Zupančič kot Meta v filmu Cvetje v jeseni, 1973 / Foto: Promocijsko gradivo

Polde Bibič kot Janez v filmu Cvetje v jeseni,  
1973 / Foto: Promocijsko gradivo

»V Bologni je 
bilo, ko sem 

koprnel pred 
Rafaelovo 

podobo svete 
Cecilije! Naša 
Meta je imela 

obraz te 
svete Cecilije. 

Čarobni vtis pa 
so povečevali 

svetli, na rdeče 
spominjajoči 
lasje, ki so v 

debelih kitah 
težili sveto 
Cecilijo z 

Jelovega brda 
…« (I. Tavčar)
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Pregelj je trdil, 
da po 50. letu 
ni mogoče 
napisati nečesa 
vrhunskega. 
Tavčar mu 
je dejavno 
oporekal tako, 
da je v svojem 
66. letu objavil 
sveže napisano 
Cvetje, dve leti 
pozneje pa še 
Visoško kroniko. 
Književno je 
torej cvetel v 
jeseni …

v kratkem odidem.«
Nepozabne in za politično 

rabo večkrat (zlo)rabljene so 
hvalnice slovenskemu kme-
tu, kmetici in narodu. »Kmet 
je kralj. Če ima dobro in čed-
no napravo, če ima primer-
no zemljo, da jemlje iz nje 
življenje in davek, če nima 
dolgov, pač pa polne hleve, 
in če ima še kopico zdravih 
in pokornih otrok, je kmet 
kralj, neodvisen od vsega 
sveta.« / »Slovenska kmeti-
ca, še vedno te premalo spoš-
tujemo! Podobna si muli, ki 
ogarana in odrgnjena voza-
ri po andaluškem skalovju! 
Pridna si pri delu, vedno si v 
skrbeh, da bi se ne podrl kak 
vogel hiše, da bi mož preveč 
v pivnice ne znosil, da bi se 
otroci ne spridili. Malo imaš 
od življenja, uboga ti muče-
nica! A tvoja je vendar zaslu-
ga, da je tlačena in raztrga-
na slovenska domovina sku-
paj ostala! Te domovine prvi 
steber si ti, slovenska kmeti-
ca, ki spiš navadno na slami 
in pod raztrgano odejo ter 
ješ, kar možu in otroku osta-
ne!« / »Eno je glavno: Naša 
zemlja se nam ne sme vzeti 
in narod slovenski mora sta-
ti kot večno drevo, kateremu 
korenine nikdar ne usahne-
jo! V to moramo delati vsi, na 
to moramo misliti takoj, ko 
se zavedamo življenja, mis-
liti takrat, kadar se odločimo 
za poklic, in predvsem tedaj, 
kadar se ženimo! Kdor se 
ženi, naj se ženi tako, da mu 
bo zakon oklep, ki ga še bolj 
zveže z domovino, in otroke 
naj rodi, ki bodo pomnožili 
slovensko vojsko in armado 
slovenskih delavcev!«

Tavčar proti Preglju

Izidor Cankar je pred prvo 
knjižno izdajo svojih Obi-
skov v letu 1920 obiskal 
tudi Tavčarja. In ga vprašal: 
»Kako da ste jeli zadnji čas 
slovstveno zopet tako mno-
go delati?« Tavčar je odgo-
voril, kakor sledi. »Skoraj bi 
odgovoril, da so me k temu 
prisilili več ali manj politični 
nagibi. V stranki, kateri pri-
padam – tukaj pač ne izdam 
nikake tajnosti, ker je stvar 
notorična – se je ločitev ''sta-
rinov'' in ''mladinov'' izve-
dla tako ostro, kakor ne v 
nobeni drugi stranki. ''Sta-
ri'' prepočasi umiramo, 
''mladi'' pa prehitro raste-
jo. Ti zadnji so prepriča-
ni, da so ''starini'' samo še 
škodljivci in da je prva nalo-
ga stranke, da se iztrebijo iz 
nje. Tudi je razširjeno mne-
nje, da smo stari ljudje podo-
bni rastlini, ki se je posušila 
na pašniku, in sicer od kore-
nine do vršička. ''Starini'' 
pa zopet zastopamo mnen-
je, da ''mladini'' ničesar ne 
vedo, da se vtikajo v stvari, 
o katerih nimajo pojma, in 
da morajo stati pod gotovim 

nadzorstvom. Krivda bo 
brez dvojbe na obeh straneh, 
ali na obeh straneh se bodo 
prepričali, da bo treba kom-
promisa, ker nobena stran-
ka brez izkušenih starejših 
mož in brez ognjevite mla-
dosti obstajati ne more. Ali 
vse to ne spada sem, vendar 
pa ''mladinov'' in ''starinov'' 
tudi tukaj nisem mogel pre-
zreti. – Ko je prišel ''Ljub-
ljanski Zvon'' v druge roke, 
se mi je prineslo na uho, da 
na moje sodelovanje več ne 
računajo, ker sem v slovstvu 
popolnoma onemogel - to 
se pravi: še bolj kot v politi-
ki. Moja samoljubna zavest 
pa je, da take reči silno nerad 
poslušam. Zatorej sem spi-
sal ''Cvetje v jeseni'', sedaj 
pa pišem ''Visoško kroni-
ko''. Po ''Cvetju v jeseni'' 
sem nekaj počival, pa so me 
zopet razdražili. V tem pri-
meru ne politični moji somi-
šljeniki, temveč pripadnik 
Slovenske ljudske stranke. 
Nekaj mesecev je naše slov-
stvo posebno čvrsto pogan-
jalo tako imenovane ''mis-
li'', oziroma ''aforizme''. V 
'Domu in svetu' čitam neke-
ga dne aforizme g. dr. Pre-
glja, ki ga osebno ne poz-
nam. Priobčil je svoje ''mis-
li'' in med drugimi je priob-
čil tudi to ''misel'', da ''naj 
ga Bog obvaruje, če je enkrat 
dosegel petdeseto leto svoje-
ga življenja, da bi še kaj pisal 
ali pisaril.'' Ta ''misel'' me je 
zopet podkurila – in par dni 
pozneje sem že zadel pisati 
ali pisariti 'isoško kroniko. 
/ Z g. dr. Pregljem se mor-
da ne bova prepirala: če bo 
moj spis potrdil resnico nje-
gove slovstvene dogme, mu 
to gotovo ne bo v škodo; če 
ne, sodim o gospodu profe-
sorju, da zaradi tega tudi ne 
postane nesrečen, ker vsa-
ko pravilo dopušča to ali ono 
izjemo!«

Pisatelj Ivan Pregelj je 
torej zatrdil, da po 50. letu ni 
več mogoče napisati nečesa 
vrhunskega. Tavčar mu je 
dejavno oporekal tako, da je 
v svojem 66. letu objavil sve-
že napisano Cvetje, dve leti 
pozneje pa še Visoško kroni-
ko. Književno je torej cvetel 
v jeseni.

Meta, Tavčarjev  
lepotni ideal

Tavčarjeva dela so nabita z 
erotičnim vzdušjem. Temu 
bi težko kdo oporekal. Vpra-
šamo se raje, od kod ta ero-
tika izvira. »Erotika vzkali v 
Tavčarju že zelo zgodaj, in to 
iz religioznosti.« To je trdi-
tev Marje Boršnik. Kot je pri 
njej običajno, poišče avtori-
ca tudi tej domnevi potrdila 
v Tavčarjevih delih. Najprej 
v pismu, ki ga je 4. avgusta 
1886 pisal svoji izvoljenki iz 
(Rogaške) Slatine v Ljublja-
no. »Premila moja Franica! 

Obljubil sem Vam, pisati o 
ljubezni, pisati Vam o moji 
ljubezni … Povedati Vam 
hočem zgled svojega življe-
nja! Ko sem bil star 14 let, 
zahajal sem doma še v cer-
kev. Na desni strani v zidu 
napravili so bili tedaj novo 
mater Božjo. Imela je rožnat 
obrazek, a v beli roki držala 
je malo rudeče srce ter ga 
tiščala na svoje prsi. Okrog 
nje naslikane so bile palme 
in druga tropična drevesa s 
širokimi peresi. Tudi so pri-
žigali vsako nedeljo obilo 
lučic, da se je vse žarilo po 
steni. Vidite v to mater Božjo 
sem bil pol leta prav resno 
zaljubljen! Sanjal sem o nji, 
in gojil sem vročo željo, da 
bi vmerl, ter se tako združil 
ž njo, ki mi je bila tedaj vzor 
vse ženske lepote. Nekega 
dne pa sem se hipoma pre-
budil. Nekdo je namreč trdil, 
da je tista mati božja podob-
na Županovi Ančiki, dekle-
tu, ki ni bilo ne lepo ne grdo, 
a toliko leno, da ni bilo za 
drugega vporabiti, nego, 
da je pasla kokoši po vertu. 

V mojem srcu pa je slana 
pobrala ljubezen in bilo je 
nekaj časa prazno in nesre-
čno: poteptani so bili vzori, 
in na njihovem mestu sta-
la je lena Ančika, ki je bila v 
resnici podobna tisti mate-
ri Božji. Tako prebujenje je 
grozno, in komur je dano, si 
ga več nazaj ne želi.«

Enako trditev – da se mu 
je prva ljubezen prikazala v 
podobi Matere Božje – pono-
vi Tavčar tri desetletja poz-
neje, v Cvetju v jeseni. Tu je 
njegova junakinja Naša gos-
pa z Gore. »V zidu za oltar-
jem je bilo napravljeno okno 
iz rumenega stekla in, kadar 
je sonce zasijalo, je bilo vide-
ti Marijo, kakor bi se kopala v 
samem zlatu. Po moji takra-
tni sodbi se sploh ni moglo 
na svetu kaj lepšega nahajati. 
/ Ko je nato stopil pred oltar 
mašnik v srebrnem plašču, ko 
se je po božjem hramu kadi-
la vonjava in so na koru zape-
le pevke, sem bil trdno prep-
ričan, da prebiva v naši sre-
di Bog in da bo njegova mati 
zdaj in zdaj stopila s trona, ki 

je bil obdan z rumenimi son-
čnimi žarki …« Kakor se je v 
rani mladosti začelo, se je na 
starost ponovilo. Ko opisu-
je Metino lepoto, jo primerja 
s podobo svete Cecilije. »Na 
obraz ji je padala polna svet-
loba. Kako naj vam, ljube pri-
jateljice, popišem ta obraz? 
To je ravno: ne da se popisa-
ti! Pogledal sem jo, ali takoj je 
odmaknila oči ter jih je dvig-
nila proti stropu. Prešinila 
me je misel: ta obraz, nebeški 
Rafael, se je moral nekdaj že 
zibati pred tvojim duhom! In 
res, v Bologni je bilo, ko sem 
koprnel pred Rafaelovo podo-
bo svete Cecilije! Naša Meta 
je imela obraz te svete Cecili-
je. Čarobni vtis pa so poveče-
vali svetli, na rdeče spominja-
joči lasje, ki so v debelih kitah 
težili sveto Cecilijo z Jelovega 
brda …«

Meta je torej lepa kot sve-
tnica in že zato nekako ne 
sodi v zakon s priletnim in 
pomeščanjenim sorodni-
kom, ki bi rad v jeseni svoje-
ga življenja še malo cvetel …

Viri: Klemen Lah, Andre-
ja Inkret, Slovenski literarni 
junaki, Mali leksikon, Ljublja-
na, 2002. / Ivan Tavčar, Cve-
tje v jeseni, 1917: http://lit.ijs.
si/cvetjevj.html / Izidor Can-
kar, Obiski, Ljubljana, 1920

Poljane nad Škofjo Loko, nad njimi Blegoš; razglednica iz leta 1937. Takrat je na Visokem  
še živela Tavčarjeva družina. / Foto: Wikipedija

Ivan Tavčar v letih, ko je napisal Cvetje v jeseni; fotografija 
Avgusta Bertholda. / Vir: Album slovenskih književnikov, 1928

Ivan Tavčar v letih, ko 
je že nekoliko odcvetel; 
karikatura Hinka  
Smrekarja iz leta 1912. 

/ Vir: D. Globočnik, 12 jeznih mož, 1997
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T
avčarjevo Cvetje v 
jeseni, prvič nati-
snjeno spomla-
di 1917, je gotovo 
eno najbolj prilju-

bljenih slovenskih literarnih 
besedil. Kam bi ga uvrstili po 
žanru?

»Cvetje v jeseni je lepa 
kmečka povest, kakor jih je 
znal pisati Tavčar že v svo-
jih mladih letih. Če bi hoteli 
biti natančnejši, bi rekli, da 
je idilična kmečka povest. 
Ker se Janez in Meta v enem 
poglavju povzpneta na Ble-
goš, se spogleduje še z žan-
rom planinske povesti, zara-
di bobnečih patriotskih izjav 
pa tudi z žanrom domovin-
ske povesti.«

Leto 1917 je bilo zelo dra-
matično. Največja svetov-
na vojna dotlej je na vrhun-
cu, v Rusiji se zgodi revoluci-
ja, pri nas zmagoviti preboj 
»naših« pri Kobaridu … In 
sredi te norije Tavčar napi-
še in objavi idilično kmečko 
povest. Je to protislovno dej-
stvo zgolj naključje?

»Ne, idila sredi vojne ni 
naključje. V časih velikih 
zgodovinskih stisk je lite-
ratura poskušala delovati 
tolažilno, blažilno, bralca 
je trgala iz krute vsakdan-
josti in ga vabila v lepše fik-
tivne svetove, ponujala mu 
je podobe nekonfliktnih 
medčloveških odnosov in 
recepte za njihovo dosego. 
Predvsem med drugo sve-
tovno vojno je naraslo števi-
lo idiličnih kmečkih poves-
ti, ki so bile povrhu precej 
obsežnejše od predhodnih, 
kot da bi hotele vzpostavi-
ti vzporedni svet, v opozici-
ji in v ravnotežju z vojnimi 
grozotami. Tik pred zgodo-
vinskimi kataklizmami so 
povesti in romani s svoji-
mi tragičnimi konci svari-
li pred katastrofičnimi dru-
žbenimi razpleti in skuša-
li odvrniti od obnašanja, ki 
je vodilo v katastrofo. Ko so 
zagrmeli topovi, ko so zače-
la prihajati sporočila o mrt-
vih svojcih in ko je bilo vse 
v ruševinah, pa so romani 
in povesti opogumljali za 
obnovo in vzbujali socialna 
upanja.«

Prebral sem vaš odlični čla-
nek o Cvetju v jeseni na 
spletu, povezavo nanj doda-
jam na koncu tega pogovo-
ra in ga priporočam najinim 
bralcem v dopolnilno bran-
je. Najbolj lucidna se mi zdi 
vaša razlaga »enigmatične-
ga« naslova. Za čigavo ozi-
roma katero »cvetje« gre?

»Z naslovom Cvetje v jese-
ni v šoli običajno na hitro 
opravijo, češ da pomeni lju-
bezen na stara leta. Tavčar je 
k tej razlagi pomagal s stal-
nim spominjanjem na juna-
kova leta oziroma na veliko 
razliko v letih med zaljub-
ljencema. Zraven pa ta zal-
jubljeni ''starec'' Janez pre-
maga vrstnike v košnji, pre-
tepe tri mlajše fantine in 
zdravnik mu pove, da je pri 
svojih osemintridesetih pra-
vzaprav na višku moči, v naj-
boljših moških letih in nika-
kor še ne v ''jeseni življenja''. 
Zakaj bi svaril pred starost-
no nesimetričnimi zvezami, 
ko pa so bile tedaj običajne? 
Natančno branje razkrije, 
da ima naslovno cvetje čis-
to konkretno ime, to so Kris-
tusove srajčke, ki jih nabere 

Meta ob vrnitvi z Blegoša. 
Slovensko botanično ime te 
jesenske rože je močvirska 
samoperka ali močvirska 
mirta, latinsko pa Parnassia 
palustris ali, če bi ga dobe-
sedno prevedli, močvirska 
parnasovka. Parnas je grš-
ka gora pesnikov in parna-
sovka v naslovu ne more biti 
nikakršno naključje: cvetje v 
jeseni se nanaša bolj na Tav-
čarjevo pozno literarno deja-
vnost, na njegovo ustvarjal-
no pocvitanje, kot na ljube-
zen njegovega junaka Jane-
za. Ko je pisal Cvetje v jese-
ni, je štel 66 let in na vpraša-
nje, zakaj se je na stara leta 
lotil pisanja, je prostodušno 
priznal, da je hotel dokaza-
ti, kako še ni za v staro šaro.«

Zakaj se osrednja ljubezen-
ska zgodba med Janezom in 
Meto ne more (sme) srečno 
končati? Sprašujem z vašimi 
vprašanji: Zaradi sorodstve-
nega razmerja med ljubim-
cema? Zaradi ustanavljanja 
novega doma na račun izse-
ljencev? Zaradi prevelike sta-
rostne razlike med ljubim-
cema oz. prestarega ženina? 
Zato ker meščansko in kme-
čko pač ne gre skupaj?

»Vsak od naštetih razlo-
gov je bil v določeni meri uso-
den. Poroke med bratranci 
in sestričnami so bile sicer 
dovoljene, ampak dober 
kmet je nekoč vedel, da mora 
po semenski krompir čim 
dlje od doma. V slovenski 
kmečki povesti je ustanovi-
tev novega doma nekaj hudo 
tveganega in zato redkega; 
npr. nemška kmečka povest 
za razliko od slovenske s 
kolonizacijo novega ozem-
lja in gradnjo nove domači-
je nima težav. Ker je Janez 
kupil kmetijo od obuboža-
nega kmeta, ki je šel s tre-
buhom za kruhom v Ame-
riko, bi bila pridobitev obre-
menjena z moralno hipote-
ko. Janez res ni prestar za 
zakon (danes se pri njego-
vih letih sinovi šele zares 
odtrgajo od mater), vendar 
reprodukcijska logika žanra 
stavi na mlajše ženine, mla-
dost je pač najboljše jamstvo 

za obnovo rodu. Najusod-
nejša pa je po mojem mne-
nju nezapisana prepoved 
poročanja socialno različ-
nih. Med stotinami sloven-
skih kmečkih povesti najde-
mo komaj kakšno tako zve-
zo, pa še tista se nesrečno izi-
de. Pri vseh je bil on meščan, 
ki je odpeljal kmečko neves-
to k sebi v mesto. Tavčar se je 
lotil naravnost fantastičnega 
socialnega eksperimenta, ko 
je skušal pokmetiti mešča-
na. Eksperiment se je končal 
neuspešno, nevesta je umr-
la. Šele danes, sto let pozne-
je, so v razvitem svetu pogo-
ji za uresničenje Tavčarjeve-
ga poizkusa vrnitve mešča-
na na kmete, omogočajo jo 
internet, prometne zveze in 
potrebe po sonaravni kme-
tijski pridelavi.«

Ivan Tavčar, ta veliki povzpe-
tnik, se je v svojem življenju 
dvignil z dna kmečkega v vrh 
tedanjega meščanskega sve-
ta. Zdi se, da skuša v Cvetju 
oba svetova »spraviti«, a na 
koncu imamo občutek, da je 
kot pisatelj sam onemogočil 
takšno spravo …

»Socialni vzpon iz kmets-
tva v meščanstvo je bil pred-
viden v prvi vrsti za moške 
izobražence. Socialno pre-
preko so premagali šolani 
kmečki sinovi, z dobro poro-
ko z meščanskim dekletom 
pa niso prestopili samo sta-
novskega praga, ampak so 
lahko preskočili tudi več sto-
pnic na lestvici premožnos-
ti. Tavčar ne bil mogel kupi-
ti dvorca Visoko, če mu pri 
tem ne bi pomagala ženina 
dota. Zakaj si je sploh priza-
deval k združevanju kmeč-
kega in meščanskega? Ker 
si je edino iz pomiritve kon-
fliktnih napetosti med kme-
ti in meščani obetal preži-
vetje Slovencev. V stiski je 
bilo treba strniti vrste, poza-
biti na socialne razlike, slo-
venstvo je bilo treba socialno 
konsolidirati. Moralno pod-
lago naj bi za to čudno zvezo 
prispevali ''nepokvarjeni'' 
kmetje. Načrt je bil preveč 
utopičen, da bi se lahko sre-
čno izšel, celo v izmišljeni 

Kaj je pomenilo Tavčarjevo Cvetje v jeseni spomladi 1917, ko je bilo prvič objavljeno? In kaj nam pomeni sto 
let pozneje? Zakaj je še vedno tako priljubljeno? Kaj pomeni naslov te povesti? Na ta in še druga vprašanja 
odgovarja priznani slovenski literarni zgodovinar in gorenjski rojak.

Kdo je cvetel v jeseni – 
Janez ali Ivan?
Dr. Miran Hladnik, literarni zgodovinar, profesor slovenske književnosti  
na Filozofski fakulteti v Ljubljani

»Šele danes, 
sto let pozneje, 

so v razvitem 
svetu pogoji 

za uresničenje 
Tavčarjevega 

poizkusa 
vrnitve meščana 

na kmete, 
omogočajo 
jo internet, 

prometne zveze 
in potrebe po 

sonaravni 
kmetijski 

pridelavi.« 
(Miran 

Hladnik) Miran Hladnik v svojem prvem delovnem okolju – v domači knjižnici / Foto: Tina Dokl
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»Ironično je, 
da si sodobni 
konservativci 
(slovensko: 
nazadnjaki) 
sposojajo parole 
od prvega 
in najbolj 
trmastega 
slovenskega 
liberalca 
(slovensko: 
naprednjaka oz. 
narodnjaka). 
Res nimajo 
nobene svoje 
intelektualne 
veličine?«  
(M. Hladnik)

literarni romanci ne, zato je 
pisatelj namenil Meti (ne pa 
morebiti Janezu!) žalostno 
smrt zaradi srčne hibe. Čisto 
razočarati pa bralca vendar-
le ni hotel: v tolažbo mu je 
na koncu povedal, da priča-
kujejo zapoznelo potomstvo 
Metini starši, Janez sam pa 
na stara leta v Ljubljani naro-
ča mestnim fantom, naj ne 
odnehajo: če njemu ni uspe-
lo, bo pa mogoče njim.«

Cvetje je polno cvetk, ki so 
pred sto leti še imele svoj 
socialni fundament. Sto let 
pozneje so za del slovenske 
populacije še vedno blago-
glasne, čeprav svoje dejan-
ske družbene osnove skoraj-
da nimajo več. Na primer: 
»Kmet je kralj …« Hvalni-
ce slovenski zemlji, narodu, 
domovini, slovenski kmetici 
… Nad temi udarnimi stav-
ki se sodobni liberalci le še 
zmrdujejo, sodobni konser-
vativci pa se jih veselo poslu-
žujejo. Tudi tisti, deniva, ki 
zborujejo v Šenčurju proti 
beguncem, oboroženi s trak-
torji in domoljubnimi paro-
lami … Kako bi slovenist raz-
ložil ta fenomen?

»Patetične patriotske izja-
ve se zdijo nekako umetno 
prilepljene na zgodbo. Tako 
kot je v Prešernovem Krstu 
pri Savici programsko in brez 
prave zveze s pripovednim 
kontekstom prilepljeno ges-
lo ''Največ sveta otrokom sli-
ši Slave'' (mimogrede: sploh 
vemo, kaj pomeni?). Litera-
tura je pač služila tudi ideo-
logijam svojega časa. Učili 
smo se, da tendenca ne pris-
peva ravno k visokemu ume-
tniškemu statusu del, pa ven-
dar so prav gesla te vrste naj-
pogosteje recitirali na prosla-
vah in jih zapisovali na ban-
dera takih ali drugačnih dru-
žbenih prizadevanj. Literar-
ni zgodovinar parol seveda 
ne sme spregledati, težko pa 
se človek z njimi identificira, 

saj so že zdavnaj zastarele. 
Prisegati danes na nacionali-
stične ideale, ki so oblikova-
li narode v 19. stoletju, v 20. 
stoletju pa pripeljali do dveh 
strašnih vojn, bi bilo časovno 
neskladno. Kako lahko danes 
spodoben človek sledi Tav-
čarjevemu 'receptu' iz Viso-
ške kronike, naj se slovenski 
fantje poročajo z Nemkami, 
da ne bodo imele nemških 
otrok? Današnji sledilci takih 
idej zamujajo za sto let. Bog-
nedaj, da bi traktorska kultu-
ra določala slovensko daljo in 
nebeško stran (pa nimam nič 
proti traktorjem, celo sam ga 
uporabljam)! Ironično je, da 
si sodobni konservativci (slo-
vensko: nazadnjaki) sposo-
jajo parole od prvega in naj-
bolj trmastega slovenskega 
liberalca (slovensko: napre-
dnjaka oz. narodnjaka) – res 
nimajo nobene svoje intelek-
tualne veličine?«

Tavčarja še vedno slavimo 
kot pisatelja. V svojem času 
pa je bil še vse kaj druge-
ga. Kaj menite o tej njegovi 
»vsestranskosti«?

»V primerjavi z danes je 
bila družba nekoč manj dife-
rencirana in manj komplek-
sna in je bila odvisna od vodi-
teljev, ki so v eni osebi utele-
šali več družbenih ciljev. Tav-
čar je bil eden najsposobnej-
ših ljudi svojega časa. Bil je 
uspešen advokat, finančnik, 
posestnik, ljubljanski župan, 
liberalski politik, poslanec, 
član vlade, časnikar, družin-
ski oče in pisatelj. Marja Bor-
šnik je tožila, da ga je bilo ško-
da za vse te funkcije in da bi 
se moral posvetiti zgolj litera-
turi, ampak tako pričakovanje 
bi bilo nerealno. Literatura je 
pomembna simbolno, v prak-
si pa prej šteje vse drugo.«

Kako bi razložili nekdanjo in 
aktualno priljubljenost Cve-
tja v jeseni? Koliko je k njej 
prispeval legendarni film iz 

leta 1973? Zadnja leta smo 
priča ponovnemu cveten-
ju Cvetja v istoimenskem 
muzikalu …

»Povest Cvetje v jeseni 
nikoli ni izgubila priljublje-
nosti in vzbuja občutek, da 
zares obstaja nekaj, kar bi lah-
ko imenovali trdni, večni lite-
rarni kanon. Ljudje potrebu-
jemo trdne oporne točke v 
svoji kulturi in Cvetje v jeseni 
nam v tem smislu pride prav. 
S kulturo je tako, da se z rabo 
ne obrablja, ampak se naspro-
tno krepi: ekranizacija poves-
ti je prispevala k njeni prilju-
bljenosti, nezanemarljivo vlo-
go je igrala pri tem filmska 
glasba Urbana Kodra v izve-
dbi citrarskega mojstra Dov-
žana, zdaj bo svoje k priljub-
ljenosti dodala manija muzi-
kalov. Od kod naj pa zajema 
muzikal, če ne iz trdožive 
popularne literarne klasike.«

Pred leti ste predsedovali 
žiriji, ki vsako leto pred kre-
sno nočjo izbere najboljši 
slovenski roman prejšnje-
ga leta in mu podeli Delo-
vo nagrado kresnik. Po eni 

strani ste poznavalec sloven-
ske književnosti v minulem 
stoletju, po drugi v živo spre-
mljate sodobno. Kaj ugotav-
ljate v tej dvojni in primer-
jalni vlogi?

»Odkar nisem v vlogi 
žiranta, ki me je silila v branje 
ali vsaj v prelistavanje več kot 
sto novih slovenskih roma-
nov letno, sprotni romanes-
kni produkciji ne sledim več 
zavzeto. Literarna scena se 
je skozi čas zelo spreminja-
la. Slovenski pisatelji so naj-
prej pisali nemško in sčaso-
ma preklopili na slovenšči-
no, eminentno mesto objave 
so bile literarne revije, knji-
ge so doživljale številne časo-
pisne ocene. Danes pisate-
lja naredi šele knjiga, kriti-
ška spremljava knjig je prej 
izjema kot pravilo, literarne 
produkcije je neprimerljivo 
več, vendar je tudi več medij-
ske konkurence. Novo je, da 
med slovenske pisatelje pri-
števamo tudi avtorje, ki ne 
pišejo izvirno v slovenščini.«

Je sploh mogoče primerja-
ti Ivana Tavčarja in, deniva, 
Gorana Vojnovića?

»Tavčarja in Vojnovića 
druži to, da sta stremljiva pis-
ca in vendar priljubljena tudi 
med bralci popularne, nes-
tremljive književnosti. Vsak 
po svoje brišeta nepotrebno 
ločnico med trivialno in elit-
no literaturo, ki si jo je nekoč 
izmislila akademska literar-
na veda, da bi lažje obvladala 
svoj razraščajoči se predmet. 
O razlikah med njima pa ne 
bi, jih je preveč.«

Vroče poletje 2017 (in sicer) 
preživljate na Gorenjskem. 
Kaj ob branju in pisanju še 
počnete?

»Pravzaprav ne počnem 
nič drugega, kot berem in 
pišem. V zgodnjem polet-
ju na domačem vrtu berem 
maline in avgusta robide in 
iz njih kuham marmelado, 
potem pride na vrsto nabira-
nje gob, če je seveda sezona, 

pobiranje jabolk v sadovnja-
ku in stiskanje jabolčnika, 
septembra pa obiranje tiste-
ga, kar je ostalo na vejah. Od 
pisanja me zadnje čase oku-
pira izpisovanje lokalnozgo-
dovinskih dejstev iz časopis-
ja, ki ga je na zaslone pripel-
jala Digitalna knjižnica Slo-
venije. Nabralo se je za več 
sto strani strašno zanimi-
vih homatij, v katere so se 
nekoč zapletali rojaki, in jih 
pod naslovom Dobrave (tako 
se imenuje vas, kjer živim) 
počasi sestavljam v spletno 
Wikiknjigo. 

Drugi večji projekt je vpi-
sovanje partizanskih spome-
nikov v Geopedijo, slovenski 
spletni zemljevid. Zelo nena-
vadno je namreč, da ta drža-
va, ki ima izčrpne popise vse-
ga mogočega, tudi prikritih 
vojnih grobišč, sploh ne ve, 
koliko obeležij iz časa dru-
ge svetovne vojne obstaja na 
njenem ozemlju. Ne zaveda-
mo se, kako velika kulturna 
specifika Slovenije so parti-
zanski spomeniki, zanimi-
va tudi za turiste, saj drugje 
po svetu tako obsežnega upo-
ra proti fašističnemu okupa-
torju ni bilo, po Balkanu, kjer 
je upor bil, pa so uničeni ali 
zanemarjeni. Pri popisovan-
ju sodelujejo žena, prijatelji 
in študenti. Več kot dva tisoč 
smo jih že fotografirali in opi-
sali in smo nekje na polovi-
ci zastavljenega cilja. Pretre-
sljive zgodbe spremljajo vsa-
kega od njih … Kaj povezu-
je spomenike z mojo stroko 
literarno zgodovino? Vanje 
vklesani verzi, tako kot npr. 
Župančičevi na sveže posta-
vljenem spornem spomeni-
ku sredi Ljubljane – primer-
no izhodišče za razmislek o 
rabah in zlorabah literarnih 
del skozi zgodovino …«

Spoštovani profesor in rojak, 
najlepša hvala za izčrpno in 
duhovito razlago Tavčarjeve-
ga Cvetja v jeseni. Na koncu 
tega pogovora pa imava tudi 
iztočnico za naslednjega …

Miran Hladnik v svojem drugem delovnem okolju – v domačem sadovnjaku na Srednji 
Dobravi / Foto: Tina Dokl

Slika iz Loškega pogorja: Mladi vrh, Stari vrh in Lubnik, v ospredju vasici Gorenja in 
Dolenja Žetina, »modela« za Jelovo brdo v Cvetju. / Foto: Miran Hladnik
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Dober občutek, mar ne, ko 
se Cvetje v jeseni lahko bere 
tudi v poljanskem narečju? 
Bi lahko rekli, da gre za zad-
nji del knjižne trilogije Tav-
čarjevih literarnih del v pol-
janskem narečju?

»Najboljši občutek, ki 
ga doživiš z novo knjigo, je 
takrat, ko jo primeš v roke 
in začneš obračati liste. To 
je trenutek, ko se zgodi tisto 
najlepše. Preden je šla knji-
ga v tisk, sem šel na raču-
nalniku seveda nemalokrat 
skozi, ampak klasična knji-
ga je nekaj drugega, saj ob 
njej ljudje uporabljamo tudi 
druga čutila. Ko poleg vida 
vključiš še otip, se ti zgodi 
tisto veselje, ko se zavedaš, 
da je ves trud, ki si ga vložil 
v knjigo, z izidom poplačan. 
Najbrž bomo tako čutili vsi, 
ki smo pri njej sodelovali. V 
nastajanje knjige smo vloži-
li veliko energije in smo jo 
včasih tudi s težavo rojevali. 
Če gre pri rojevanju težko, 
je veselje ob rojstvu še toli-
ko večje.«

V tem vam kot zdravniku ne 
gre oporekati ...

»No, to velja tudi sicer. 
Vse, kar težko pridobiš, ima 
še večjo vrednost. Pravzap-
rav gre res za knjižno trilogi-
jo. Novela Šarucova sliva je 
bil tudi nekakšen poskus, ali 
lahko sami pripravimo tako 
knjigo in kako bi se Tavčar-
ja bralo v poljanskem nareč-
ju. Potem sem sledil stolet-
nici rojstva Igorja Torkarja, 
soseda iz Hotovlje, ko smo 

leta 2013 izdali knjigo Rau-
barski cesar, zdaj ob stolet-
nici izida pa je tu še povest 
Cvetje v jeseni.«

V vseh treh primerih gre za 
dramatizacije predstav, ki 
so se v preteklosti igrale na 
poljanskem ljubiteljskem 
odru?

»Tako je. Šarucovo slivo 
sva leta 1981 dramatizirala 
skupaj z Borisom Pintarjem. 
Vsak od naju je opravil nekaj 
dela, bila pa sva še zelo mla-
da, on komaj osemnajst, jaz 
dve leti starejši, tako da niti 
ne veva več natančno, kaj je 
kdo napisal. Sam sem potem 
v Poljanah tudi režiral pred-
stavo. Raubarski cesar pa je 
bila Torkarjeva dramatizaci-
ja iz leta 1973, v kateri je zdru-
žil več Tavčarjevih zgodb, 
nekaj iz knjige Med gorami, 
nekaj iz drugih pisateljevih 
motivov. Predstavo so takrat 
pripravili za tisočletnico Ško-
fje Loke in je bila s tem naslo-
vom kot igra na prostem pos-
neta tudi za televizijo. Leta 
1977 sem se igralski skupini 
pridružil tudi jaz in se spom-
nim, da smo jo ponovno igra-
li v Šentjakobskem gledališ-
ču v Ljubljani. Cvetje v jese-
ni pa je zapisana dramatiza-
cija Mirana Herzoga iz leta 
1991.« 

Za kakšno poljanščino pravza-
prav gre v vseh treh knjigah?

»Pri Šarucovi slivi smo 
nekako naredili okvir naše-
ga zapisa poljanskega nare-
čja, ki smo ga uporabili tudi 
pri obeh naslednjih knji-
gah. Naj opozorim, da to 

ni strokovni zapis, kot bi 
ga opravili strokovnjaki za 
narečja, ampak zapis za pot-
rebe predstav, v katerih smo 
govorili po naše, poljansko. 
Seveda pa so vse tri knji-
ge nastale ob pomoči sveto-
valke za poljansko narečje 
Francke Benedik. Spomnim 
se, ko sva se prvič srečala, mi 
je rekla: ''Ti pa nis' Polan'c.'' 
Pa sem odvrnil: ''Kok de ne, 
dama sn s Hotovle?'' Da ima 
vsaka družina nekoliko dru-
gačno izgovarjavo, meni pa 
se pozna, da je mama bila 
iz Velikih Lašč. Benediko-
va je res dobra poznavalka, 
da je zaznala razliko. Hvale-
žen sem ji, da sva se poeno-
tila tudi, da je besedni zapis 
enak v vseh treh knjigah. Na 
primer brieza (breza) je ved-
no zapisano brieza, čeprav 
mogoče v kakšni stavčni zve-
zi zveni drugače. Moja želja 
je bila, da pišemo le z obsto-
ječimi črkami, ne z dodatni-
mi znaki, kot bi jih v zapisu 
uporabila stroka.«

Ob sebi ste v vseh treh izda-
jah zbrali tudi isto ekipo 
sodelavcev, vseh po rodu 
Poljancev, kar vse skupaj še 
bolj dela za poljansko.

»Slikarka Maja Šubic je 
bila vsekakor logična izbira. 
Moj oče in njen oče Ive Šubic 
sta bila bratranca. Maja je pri 
vseh knjigah opravila izjem-
no delo, že pri Šarucovi slivi, 
kjer so bile ilustracije pred-
vsem kot del gledališke pre-
dloge, tokrat pa je pripravi-
la kar 22 odličnih ilustracij: 
pred vsakim od dvanajst-
ih prizorov eno in potem še 

deset ilustracij za original-
no besedilo, ki sledi v dru-
gem delu knjige. Zanjo bi 
rekel, da je umetnik razis-
kovalec. Pri delu se je poglo-
bila v povest in je v naslika-
nih motivih šla v detajle, na 
katere v povesti sam nisem 
bil pozoren. Njena sestra 
Nives Lunder je za vse knji-
ge pripravila prelom in s tem 
knjigi dala svoj pečat. Sode-
lovali sta slavistki Vladka Jan 
kot lektorica in Milena Sitar, 
ki je tudi zapisovala prve še 
starejše prevode v poljan-
ščino. Še kako pomemben 
delež pa je tudi rojaka Bra-
nimirja Nešovića in njegove 
založbe Modrijan, ki nam je 
vedno znova omogočil knji-
žno izdajo. S svojim znan-
jem in umirjenostjo nam je 
tudi znal v pravem trenut-
ku dati pravi nasvet. Imam 
pa občutek, da je na zadnjo 
knjigo Cvetje v jeseni veliko 
bolj čustveno navezan kot na 
prvi dve, pri katerih je ven-
darle imel nekaj dvoma in 
nam je v poljanskem kultur-
nem društvu predvsem ugo-
dil z izdajo. Je pa tudi res, da 
sta obe knjigi razprodani.« 

 
Imam občutek, da ima pri 
nastanku knjižne izdaje 
Cvetja v jeseni v poljanskem 
narečju svojo vlogo tudi Klo-
pčičev film iz leta 1972/73. V 
vaši spremni besedi h knji-
gi berem: »Film je uporabil 
vse, kar je Poljanska dolina 
ponujala. Prizore so snema-
li v naših hišah, na naših tra-
vnikih, senožetih, gozdovih, 
hribčkih in cerkvicah, kjer se 
je zgodba dogajala, vse se je 
lepo skladalo, samo uporab-
ljeni jezik je kot tujek zasekal 
v to idilično sožitje narave in 
ljudi. Poljanci se nismo dali 
in svojo zgodbo smo ponov-
no povedali na svoj način.« 

»Cvetje v jeseni so v diale-
ktu v Poljanah igrali že veli-
ko pred filmom. Starih dra-
matizacij sicer ne pozna-
mo oziroma so se porazgu-
bile, našel pa sem časopis-
ni izrezek, v katerem piše, 
da so poljanski gledališčniki 
že v petdesetih letih s to igro 
gostovali v Mestnem gleda-
lišču ljubljanskem – seve-
da v poljanskem narečju. Iz 
tega izhajajo tudi pisatelje-
ve novele in povesti, poveza-
ne s temi kraji. Razen narod-
nobuditeljskih delov v bese-
dilih, kot so umetelne bese-
dne zveze, na primer ''kmet 

je kralj'' ali pa ''slovenska 
kmetica podpira štiri vogale 
pri hiši'', ki so težko preved-
ljive, je Tavčar dialoge pisal 
v sintaksi in melodiji poljan-
skega narečja. Pri oblikova-
nju knjige me je tudi vodil 
Tavčarjev zapis: ''Kar napi-
šem, gladim in gladim, koli-
kor mi je mogoče. Pri tem se 
ne oziram niti na slovnico 
niti na germanizme, pač pa 
glasno prečitam vsak stavek 
in poslušam, kako vpliva na 
moje uho. Končno ostajam 
vsakdar pri tisti melodiciji, 
ki ugaja mojemu posluhu.'' 
In današnji Poljanci smo 
direktni govoreči potomci 
tega jezika. Poljanci govo-
rimo jezik, kot ga je zapisal 
Ivan Tavčar. 

Film je v to, lahko bi rekel 
poljansko idilo, priletel z 
vsemi svojimi atributi, odli-
čnimi posnetki, prekrasno 
naravo, ki je delovala v sožit-
ju z ljudmi v teh krajih. Ime-
li so sicer tudi omejitve. Ker 
ni bilo elektrike v cerkvi na 
Malenskem vrhu, so nekaj 
kadrov morali posneti v Crn-
grobu, kjer pa so izostale 
čudovite panorame poljan-
skega hribovja. Vse to so ime-
li, niso pa obdržali original-
nega narečja. Sam menim, 
da zato, ker niso imeli oziro-
ma sploh niso iskali dobrih 
svetovalcev za narečje, ime-
li pa so tudi filmsko ekipo, 
v kateri glavna igralka že v 
osnovi zna narečje iz Zgor-
nje Gorenjske. Zupančičeva 
je tako še bolj suvereno nas-
topila v vlogi Mete.

Ampak če bi danes vpra-
šali ljudi iz Zgornje Gorenj-
ske, ali je dialekt v celotnem 
filmu vseskozi tak, kot mora 
biti, bi to najbrž zanikali. 
Sam sem velikokrat pogle-
dal film, pa se mi zdi, da vsak 
malo drugače govori. Ene 
besede so v knjižni sloven-
ščini, druge v narečju. Zato 
mislim, da bi prav tako lahko 
film posneli v poljanskem 
narečju. Težko pa rečem, 
da bi bil film tudi tako uspe-
šen, kot je bil. Na predstavi-
tvi knjige v četrtek bomo v 
filmskem kolažu lepo poka-
zali razliko med filmsko raz-
ličico in tisto, ki smo jo igrali 
v Poljanah leta 1991 in je bila 
prav tako posneta za televi-
zijo.«

Film je uspel tudi zato, ker 
ga nosi zgodba, ki je tako 
zelo slovenska – z nesrečno 

Andrej Šubic, po rodu iz Hotovlje, je v poklicu splošni zdravnik, po duši tudi ljubitelj kulture in umetnosti, od 
mladih let zavezan ljubiteljskemu gledališču. Uredil je knjižno izdajo Cvetja v jeseni v poljanskem narečju. 

Govorimo, kot je pisal Tavčar 
Andrej Šubic, zdravnik in kulturnik

Andrej Šubic si je na svojem domu v Škofji Loki uredil Poljansko sobo. / Foto: Tina Dokl

»S kultnimi 
stvarmi je težko 
polemizirati, ne 
moremo vedeti, 

kaj bi se zgodilo, 
če bi v film s 
poljanskim 

narečjem dodal 
še poljansko 

dušo. Vedeti pa 
morate, da se 

je ta zgodba, to 
življenje zgodilo 

v teh hribih in 
nikjer drugje.«
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narodovo dušo, težkim živ-
ljenjem, polnim trpljenja 
in odpovedovanja, hkrati pa 
preprostim kmečkim člove-
kom, ki kljub temu zna naj-
ti pot do majhnih trenutkov 
sreče. Menite, da je bilo v fil-
mu zgodbi skupaj z nareč-
jem vzeto tudi nekaj poljan-
ske duše?

»S kultnimi stvarmi je tež-
ko polemizirati, ne moremo 
vedeti, kaj bi se zgodilo, če 
bi v film s poljanskim nareč-
jem dodal še poljansko dušo. 
Vedeti pa morate, da se je ta 
zgodba, to življenje zgodilo 
v teh hribih in nikjer drug-
je, Tavčar je življenje tam 
zgoraj pod Blegošem oku-
sil v prvih petnajstih letih 
življenja. V svojih novelah 
je zapisoval tako krutost kot 
lepoto tamkajšnjega življen-
ja. Ker je povest pisal v času 
prve svetovne vojne, še pre-
den je nastala Jugoslavija, je 
v njem slovenski narod spo-
dbujal tudi k samozavesti in 
graditvi lastne identitete.« 

V čem je bil narodnobudi-
teljski?

»Predvsem v zavedan-
ju slovenskega kmečkega 
gospodarstva. Čeprav je bil 
liberalec, se je zavedal, da 
obstanek Slovencev temel-
ji na kmetu in podeželju. Ta 
nasvet bi marsikdaj veljalo 
upoštevati tudi danes. Pode-
želsko prebivalstvo se zane-
se samo nase. Poleg ljube-
zenske zgodbe, ki je v ospre-
dju, Tavčar Slovencem spo-
roča tudi to.«

Poučen bi bil tudi del zgo-
dbe, ko se Skalar in Kalar 
spravita. Prvi je mnogo let 
po krivici sedel v zaporu, 
ker naj bi ubil brata druge-
ga, a si po mnogo letih ven-
darle podata roki. Za današ-
nji čas skorajda nekaj nemo-
gočega?

»Tavčar je ta motiv najbrž 
zavestno vključil v zgodbo. 
Lahko, da so se takrat v doli-
ni dogajale tudi take stva-
ri. Ampak ljudje so vedeli, 
da morajo držati skupaj, če 
hočejo preživeti. Mogoče je 
na pisatelja vplival čas prve 
svetovne vojne pa tudi okolje 
samo. Ne vem, ali smo Slo-
venci danes tega sposobni. 
Sta pa omenjena lika v pove-
sti lep primer, da je mogo-
če.«

Vaša želja je bila torej tudi 
poljansko govorico v Tavčar-
jevih delih spet postaviti na 
svoje mesto, kjer biva v soži-
tju z zgodbami, ki jih pisatelj 
pripoveduje?

»Tako. To je bil zagotovo 
eden pomembnih vzgibov 
za vse tri knjige. Te zgodbe 
smo želeli tako povedati kot 
zapisati. Glavni motiv pa je 
bil, da se ohranijo dramati-
zacije naših predstav. Gleda-
lišče je minljiva umetnost, 

odigraš predstavo in je ni 
več, knjiga pa ostane, ker je 
trajni zapis.« 

Se spomnite leta, ko so v 
Poljanski dolini snemali 
film, takrat ste bili namreč 
še otrok?

»Star sem bil dobrih deset 
let. Spomnim se le, da se je 
takrat veliko govorilo o fil-
mu, so mi pa kasneje starej-
ši pripovedovali, da je bila to 
velika reč za dolino: velika 
filmska ekipa, v naših krajih 
so prebili veliko časa, pustili 
veliko denarja … Mislim, da 
je snemanje filma zelo poži-
vilo takratni življenjski utrip 
v dolini. Domačine so pred-
vsem kot tršate kmečke lju-
di postavili za kuliso v večjih 
prizorih. Takrat najboljšega 
poljanskega igralca Frenka 
Terpina so žal porabili le za 
vaškega pijančka, pa bi jim 
dal lahko precej več. 

Snemali so na lokacijah, 
ki so najbrž resnične tudi po 
Tavčarjevi zgodbi. Jelovo brdo 
iz Cvetja v jeseni je dejansko 
Gorenja Žetina. Tudi relaci-
je do Malenskega vrha in Ble-
goša so od tod primerne. Kot 
so ugotovili iz krstnih knjig, 
je na eni izmed domačij v tis-
tih letih živela tudi Marjeta 
podobnih let kot Meta iz Cve-
tja v jeseni. Sicer ne vem, ali je 
zgodba iz filma približek tudi 
kakšne pisateljeve izkušnje, 
med ljudmi pa se je obdržalo 
vedenje, da je imel več Met po 
različnih vaseh.«

Pa vendarle, če bi bil film 
posnet v poljanščini, mar 
ne bi bil prezahteven za pre-
ostale Slovence? Bi potem 
sploh šlo brez podnapisov?

»Zakaj? Poljanski dialekt, če 
le ne bi govorili preveč arhaič-
no, bi bil bližji Tavčarjevemu 
besedilu. Res pa je, da smo 
prežeti s filmom, in ko se na 
primer pojavi Danijel (igra ga 
Dare Ulaga), že vnaprej vemo, 
kaj bo spregovoril, in pri tem 
dialekt sploh ni več pomem-
ben. Pa ravno pri njem je v 
povesti tako zelo izrazit. Sam 
sem prepričan, da bi v poljan-
ščini dobro zvenelo.« 

Že dolgo živite in delate v 
Škofji Loki. Kakšno poljan-
ščino govorite zdaj in tudi 
kakšno živelj v Poljanah?

»Danes najbrž govori-
mo popolno mešanico vse-
ga s poljanskim ''prigla-
som'. Beseda priglas se mi 
zdi v tem kontekstu kar pri-
merna. Lahko pa rečem, da 
še vedno slišim tudi od mlaj-
ših prav lepo poljanščino, kar 
me veseli. Sicer pa na dialekt 
vpliva tudi množična kul-
tura, ki je ne moreš ustavi-
ti, ljudem pa tudi ne moreš 
zapovedati, kako naj govori-
jo. Dialekt je živa stvar.«

Meta v knjižni slovenščini je 
poljanska Mieta?

»Zato ker Polanci zapo-
jemo in se potem sliši tisti 
dodatni i.«

»Kako sta lepa,« reče proda-
jalka lectovih src, ko opazuje 
Janeza in Meto, ki plešeta ...

»''Kuk sta liepa …'' sko-
raj zapoje. In ''Hudo lepo je 
bvo.'' slišimo v filmu, Tav-
čar pa je po poljansko zapi-
sal ''Hod lep je bel.'' Polanci 
imamo pač pojoče narečje.«

 Kateri del povesti je vam 
najbolj všeč, kje se najbolje 
bere?

»Čudovito je že Presečni-
kovo pismo, ki ga Janez dobi 
v Ljubljano, tako je namreč 
v predstavi, ko bere, da so 
črke na papirju kot en raz-
metan plot, ki ga je pomla-
di strela razmetala. To pis-
mo je ključno, da se Janez 
po petih letih spet vrne na 
Jelovo brdo. Lepi so prizori 
s Presečnikovo gospodinjo, 
ki je prava slovenska kmeti-
ca, steber družine, saj vedno 
ona odloči. Tudi glede Mete 
– ve, kaj pomeni, če je člo-
vek zaljubljen, zato je hče-
ri treba pustiti, da izživi lju-
bezen. Meti pusti biti z Jane-
zom, medtem ko oče deluje 
razumsko in pravi, ni dobro, 
če že pametni ljudje pamet 
pod klop mečejo. Oče pravi: 
''Velik duote nam mougu 
dat''. Presečnica pa ''Gnoj-
nice nauš briedu, ke bo šla 
hči pred oltar.'' Danijel in 
Liza pišeta zgodbo, ki kaže 
vso to življenjsko tragiko 
naših krajev. In prizori Jane-
za in Mete so seveda čudovi-
ti. V nedeljo bomo nekaj pri-
zorov odigrali na pohodu iz 
Poljan na Blegoš, in to v kra-
jih, kjer naj bi se ti resnič-
no dogajali, v Poljanah, na 
Lovskem brdu, Malenskem 
vrhu, Gorenji Žetini, Kalu, 
Blegošu ...«

Z gledališčem se ukvarjate 
že vse od študentskih let. V 
poklicu ste splošni zdravnik, 
odrske deske pa so bile vse-
skozi vaša stalnica in zlasti 
zadnja leta Tavčarjeva dela 
tudi nekakšna rdeča nit ...

»Igral sem že v gimnaziji, 
potem pa me je Torkar zas-
trupil z gledališčem. Je rekel, 
da kdor stopi na oder, ne sto-
pi več dol. Tako sem igral pri 
njem v Raubarskem cesarju. 
Leta 1981 sem v tednu praz-
novanj ob 130. obletnici Tav-
čarjevega rojstva dramati-
ziral in režiral dve predsta-
vi. V Visoški kroniki v Šen-
tjakobskem gledališču sem 
igral Jurija. Med študijem in 
na začetku poklicne kariere 
sem igranje nekoliko opus-
til. Prišla je družina, časa za 
gledališče je primanjkova-
lo, a po slabih dvajsetih letih 
sem se vrnil. Ob obletnicah, 
povezanih s pisateljem, v 
društvu vedno kaj pripravi-
mo na to temo, saj se čutimo 

dediče oziroma potomce 
Tavčarjevega ustvarjanja – 
najbrž zato, ker gledamo iste 
hribe, srečujemo iste ljudi in 
tudi ta poljanski melos nam 
je v krvi.« 

Ko ste se odločali za študij 
in poklic zdravnika, je očit-
no prevladoval oče in njegov 
racionalni pogled na svet, in 
ne mamin pogled, ko gre za 
ljubezen do igralstva? Nana-
šam se na vaše gornje bese-
de o Presečnikovih starših v 
Cvetju v jeseni.

»Sploh ne bi vedel, kako 
je bilo v tistih letih. Oba sta 
imela nekaj ustvarjalne žili-
ce, ata kot čevljar, ki se je 
zelo dobro razumel z umet-
niki, mama je bila notoričen 
bralec. Doma je čuvala osem 
otrok. Jaz, kot ''tamal'' se ne 
spomnim, da bi mi kdo kdaj 
kaj svetoval za karkoli. Niti 
ni bilo pohvale niti graje. Če 
pa sem kdaj po vasi slišal, da 
se je ata pohvalil z menoj, pa 
se mi je vseeno dobro zde-
lo. Kar se medicine tiče, sem 
od nekdaj imel afiniteto do 
zdravniškega poklica in mi 
je bil tako študij kot zdaj delo 
zdravnika v veselje.«

 Ste kdaj v zadnjih letih, ko 
vam spet vztrajno pod kožo 
leze kultura nasploh, predv-
sem pa gledališče, pomisli-
li, da bi se pred mnogo leti 
mogoče odločili drugače?

»Niti ne. Sicer pa kot 
''dohtar'' tudi še marsi-
kaj tavčarjanskega vidim in 
spoznam. Imam ambulanto 
v Škofji Loki, moji pacienti 
pa so tako Ločani kot ljudje 

iz doline. Ko grem kot zdra-
vnik po hišnih obiskih, se 
še vedno srečujem s situa-
cijami in življenjem, kot jih 
v svojih literarnih delih opi-
suje Tavčar.«

Vam gre še vedno dobro od 
jezika »po polansk'« ali ste 
se tudi za potrebe predstav 
morali kaj nazaj učiti?

»Gotovo se mi pozna, da 
sem nekaj časa živel v Ljub-
ljani in da zdaj živim v Škofji 
Loki. Ampak tako kot se raz-
vija dialekt, se razvija tudi 
moj jezik. Seveda bi bilo dru-
gače, če bi živel med Poljan-
ci, ampak moram priznati, 
da še vedno dobro ''tolčem 
po polansk'''. Sicer pa grem 
tudi pogosto gor v Poljane.«

Kaj reče Poljanec na koncu, 
ko se vse uredi in dobro kon-
ča?

»Jade, jade.«

Kaj to pomeni? Ja, da je v 
redu?

»Beseda ima pritrdilen 
pomen, ki pa je zelo širok. 
''Ta prav Polan'c'' malo 
govori in z jade lahko pove 
marsikaj. Jade je lahko tako 
klic k ljubezni kot potrditev 
namesto običajnega ja, ja ali 
pa na primer ''brez skrbi, bo 
že''. Je pa jade ena od besed, 
ki se je v današnjem času 
bolj kot ne izgubila. Najbrž 
so jo že nadomestili izrazi 
kot v redu, pri mladih pa še 
bolj itak in ok.«

Če ti Polan'c po kakšni deba-
ti reče jade, torej pomeni, da 
si dobro »skoz' pršu«?

»Vzel te je za svojega.«

Ilustracija Maje Šubic v uvod v peti prizor Cvetja v jeseni.

»Sicer pa kot 
''dohtar'' tudi 
še marsikaj 
tavčarjanskega 
vidim in 
spoznam. 
Ko grem kot 
zdravnik po 
hišnih obiskih, se 
še vedno srečujem 
s situacijami in 
življenjem, kot jih 
v svojih literarnih 
delih opisuje 
Tavčar.«
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Igor Kavčič

Ko je govora o priljubljeni 
Tavčarjevi povesti Cvetje v 
jeseni, kam takrat običajno 
odpotujejo vaše misli?

»Spomnim se na svojo 
mladost, na prvo resno vlogo 
in prve prave izkušnje na gle-
dališkem odru, ko sem leta 
1962 v Cvetju v jeseni igra-
la lik Mete. Dve leti kasneje 
smo jo v režiji Igorja Torkar-
ja spet igrali in smo se pred-
stavili celo v Mestnem gleda-
lišču ljubljanskem. Sicer pa 
smo igrali v dvorani kultur-
nega doma v Poljanah, na 
dvorišču gostilne Na Vidmu 
pa na prostem v Puštalskem 
gradu v Škofji Loki, na Tra-
ti, precej smo tudi gostovali 
po vaseh … 

Uprizarjanje Cvetja v jeseni 
pa je bilo tudi že pred tem v 
Poljanah stalnica ...

»Igra je bila v Poljanah tra-
dicija. Vsake toliko let so jo 
igrali. Velikokrat se je uprizar-
jala že v petdesetih letih, ko je 
še režiral moj oče Jože Terpin, 
ki je tudi igral, kasneje pa ga je 
nadomestil sin in moj starejši 
brat Franc. O, takrat sem nas-
topala še kot otrok in smo bili 
bolj ''za dren'' kot se reče. Še 
danes znam na pamet pesem 
Češčena si, Marija, je angel-
ski glas …, ki smo jo otroci peli 
izza kulise.« 

Vse predstave so bile v pol-
janskem narečju?

»Seveda, saj se Poljanci 
nismo mogli drugače nauči-
ti. Spomnim se kasneje, ko je 
režiser iz Kranja pri nas delal 
Cankarjeve Hlapce. Joj, kako 
se je mučil, da bi nas odvadil 
narečja. Prav tako smo igra-
li Raubarskega cesarja in 
kasneje s Hercogom Cvetje 
v jeseni.« 

Pri njem ste iz Mete posta-
li Liza ...

»Seveda, saj sem že bila 
nekaj let prestara za Meto. 
Morda je kdo mislil, da me je 
to ujezilo, a vam povem, da niti 
najmanj. Saj ni pomembno, 
koga igraš, pomembno je, da 
se v vlogi, ki ti je namenjena, 

čim bolj izkažeš. Sicer pa je 
Liza prav simpatičen lik, čisto 
moj temperament.«

Je ob številnih vlogah, ki ste 
jih odigrali v vaši 55 let dol-
gi gledališki karieri, igran-
je v Cvetju v jeseni vendarle 
nekaj posebnega?

»Zame je predvsem lažje, 
ker je v mojem narečju. To ti 
enostavno zleze pod kožo.«

Še vedno ste igralsko aktiv-
ni kot stalna članica Loškega 
odra, na pomoč pa radi pris-
kočite tudi na drugih odrih ...

»V nedeljo bom na poho-
du iz Poljan na Blegoš v nekaj 
odlomkih spet igrala Lizo. 
Sicer pa sploh ne razmišljam 
o tem, da je za menoj že tako 
dolga igralska doba. Z leti se 
ne obremenjujem. Če sem pri 
zdravju, za vsako novo pred-
stavo z veseljem pridem zra-
ven. Mogoče tudi zato, ker se 
z mladimi dobro razumem in 
mi nikoli ne dajejo občutka, da 
že tako dolgo igram. Kdaj mi 
gre kakšen stavek težko v glavo, 
pa kakšno besedo po polansk' 
usekam, zagotovo pa se vsake 
nove vloge lotim z vso resnos-
tjo. To se od nas, ljubiteljskih 
igralcev, tudi pričakuje.«

V Cvetju v jeseni, ki ga je leta 1991 v Poljanah režiral Miran Herzog, je Juša Berce igrala lik Lize, v mlajših letih pa 
dvakrat tudi Mete. Letos bo praznovala petinpetdeset let gledališkega ustvarjanja – v novi predstavi Loškega odra.

V Cvetju od Mete do Lize
Juša Berce, ljubiteljska igralka

Juša Berce je v bogati ljubiteljski igralski karieri igrala tudi  
v različnih uprizoritvah Cvetja v jeseni. / Foto: Tina Dokl

»Igranje 
Cvetja v jeseni 
je v Poljanah 

dolgoletna 
tradicija. Sprva 

sem igrala Meto, 
v kasnejših letih 

pa vlogo Lize. 
Ta je čisto moj 

temperament.«

Igor Kavčič

Kaj vas je pred tremi leti »spe-
ljalo« na avdicijo za muzikal 
Cvetje v jeseni? Ste si po veli-
ki filmski uspešnici, ki jo gre 
šteti med deset kultnih slo-
venskih filmov, sploh lahko 
predstavljali muzikal?

»Če sem povsem iskren, 
sploh nisem bil na avdiciji. K 
sodelovanju so me povabili 
po tem, ko sem igral v uspe-
šnem, a premalokrat odigra-
nem muzikalu Uscana vas. 
To je kontroverzni muzikal, 
ki smo ga na oder postavili 
v Šentjakobskem gledališ-
ču. V tej predstavi sem igral 
glavnega negativca Frayerja. 
Pri tem muzikalu sem prvič 
sodeloval z odličnim diri-
gentom Simonom Dvorža-
kom, ki je dirigentsko palico 
prevzel tudi v predstavi Cve-
tje v jeseni.«

Vaš lik moža srednjih let z 
bradico je kot nalašč bodi-
si za urejenega meščana 
bodisi za nekoliko robatega 

gruntarja iz Poljanskih hri-
bov?

»K predstavi sem bil pova-
bljen za vlogo očeta Boštjana 
kot alternacija (vse večje vloge 
so bile postavljene v alternaci-
ji) z Marjanom Buničem. Bra-
da, kakršno nosim, je res bolj 
podobna tisti, ki jo ima v filmu 
Janez (Polde Bibič), vendar je 
bila bolj kot brada za vlogo 
Janeza v muzikalu pomem-
bna pevska prezenca, ha, ha.« 

Kako se kot Metin oče Boš-
tjan spominjate snovanja 
muzikala? Sta bili veličina in 
prepoznavnost zgodbe med 
Slovenci za nastopajoče bre-
me ali prednost?

»Zagotovo smo vsi, ki smo 
se projekta lotili, to naredili 
z velikim spoštovanjem do 
literarnega dela. Cvetje v 
jeseni ni le izvrstno literar-
no delo, pač pa tudi kultni 

film in kot tak poustvarjal-
cem nalaga ogromno odgo-
vornost. Zato pa je bil obču-
tek ponosa po prvih uspeš-
nih nastopih toliko slajši.«

Gre za mešano ekipo pevcev 
in igralcev. Sami ste v prvi 
vrsti igralec, čeprav vam tudi 
glas dobro služi. Je to, da Boš-
tjan poje nekaj manj, vendar-
le olajševalna okoliščina?

»Vloga Boštjana je mor-
da na videz res bolj igralska 
kot pevska, pa vseeno zah-
teva precej pevskega znan-
ja, ki sem ga v času postav-
ljanja predstave pilil pri odli-
čni učiteljici petja in operni 
pevki Željki Predojević. Ona 
je bdela nad vsemi igralci 
ves čas nastajanja muzika-
la. Boštjan je baritonska vlo-
ga in sam sem imel na zače-
tku s tem kar nekaj težav, saj 
običajno pojem tenor. Seve-
da pa v predstavi ne pojem 
le Boštjanovih solističnih 
part, pač pa vsi igralci poje-
mo tudi zborovske dele. Pet-
ja je torej kar precej.«

Sami ste tudi sicer velik lju-
bitelj gledališča, v Kranju 
tako rekoč ne zamudite pre-
miere v Prešernovem gleda-
lišču, prav tako v Ljubljanski 
drami SNG. Igrate v gledali-
ških igrah, za vami je zago-
tovo vaša najbolj prepozna-
vna vloga gospoda Smitha v 
nadaljevanki TV Dober dan 
... Kako je tako resen igral-
ski angažma lahko zdravni-
ku psihiatru zgolj hobi? 

»Gledališče imam v krvi. 
Igram, kar pomnim, od 
osnovne šole dalje prek Gle-
dališča čez cesto, gledališ-
ča Ante portas, zadnja leta 
pa Šentjakobskega gledališ-
ča in tudi v več samostojnih 
projektih. Ob tolikih pred-
stavah, ki jih igram, je že 
težko govoriti o hobiju. Je pa 
res, da mi oder predstavlja 
odličen način sprostitve in 
nekakšen filter, ki ga ob kar 
zahtevnem poklicu še kako 
potrebujem. Še dobro, da 
lahko ti dve področji uskla-
dim. Le prostega časa za kaj 
drugega ostane bolj malo.«

Po knjigi in filmu je Cvetje v jeseni postalo uspešnica še v obliki muzikala. V odličnem igralsko-pevskem 
ansamblu Metinega očeta Boštjana igra Kranjčan Damijan Perne.

Podoben Janezu, igra Boštjana
Damijan Perne, psihiater in ljubiteljski igralec

Damijan Perne je velik ljubitelj gledališča – kot gledalec in 
ljubiteljski igralec. / Foto: Tina Dokl

»Brada, kakršno 
nosim, je res 

bolj podobna 
tisti, ki jo ima 
v filmu Janez 
(Polde Bibič), 
vendar je bila 
bolj kot brada 

za vlogo Janeza 
v muzikalu 
pomembna 

pevska 
prezenca,  

ha, ha.«



Aleš Senožetnik

P
rihajajoči konec te
dna bo do jaso na 
Javoršici pri Morav
čah ponovno napol
nili ljubitelji zabav

ne glasbe, dobre hrane in pija
če ter zanimivih iger in tek
movanj. Prihaja namreč tret
ji festival Špas na vas. Dogaja
nje se bo začelo že v petek, ko 
bodo na svoj račun prišli ljubi
telji rokerskih ritmov. Vrhu
nec večera bo gotovo nastop 
skupine Big Foot Mama.

A glavni del festivalskega 
dogajanja se bo odvil v sobo
to in nedeljo, ko bodo nasto
pili številni narodnozabav
ni ansambli. Med nastopa
jočimi bodo tudi Ansambel 
Jureta Zajca, skupina Joker, 
Ansambel Viharnik, Peklen
ski muzikanti, Gorenjski 
kvintet, Ansambel Mladi upi 
in številni drugi.

Še posebno unikaten pa je 
festival zaradi zabavnih iger, 
ki se jih lahko udeležujejo 
obiskovalci. Po hribu se lahko 
spustijo z otroškimi vozili, se 
preizkusijo v hitrostnem pit
ju in žretju ali pa demonstri
rajo najbolj eleganten, najbolj 

smešen ali najbolj atraktiven 
skok v blato. Poskrbljeno pa je 
tudi za otroški program.

Na svoj račun bodo priš
li tudi tekači, ki se bodo lah
ko preizkusili v šestkilome
trskem teku po travnikih in 
gozdu, za ekstremiste pa bo 
na voljo tudi peturna »ultra« 
preizkušnja. Najboljši bodo 
prejeli denarne nagrade, sicer 
pa bo celoten izkupiček star
tnin namenjen v dobrodelne 
namene.

»Želeli smo, da bi bil fes
tival drugačen. Takšen, kot 
ga ni nikjer na svetu. Zasno
van je tako, da tudi če nisi lju
bitelj narodnozabavne glas
be ali se ne želiš izpostavljati 
v igrah pred občinstvom, pri
deš na svoj račun. Čez dan se 
toliko dogaja, da obiskovalcu 
tudi za trenutek ni dolgčas,« 
pravi vodja organizatorjev 
Sebastijan Kovačič, ki je nav
dih za organizacijo dobil med 
obiskom podobnih festivalov 
v tujini. 

Že v prvih dveh letih je orga
nizatorjem uspelo ustvari
ti prepoznaven festival, ki na 
Javoršico privabi vedno več
je število ljudi. Veliko zaba
ve željnih obiskovalcev pa se 
nadejajo tudi tokrat.

ZABAVEN KONEC 
TEDNA NA JAVORŠICI
Konec tedna se na Javoršici pri Moravčah obeta  
že tretji festival glasbe, kulinarike in »špasnih« 
iger Špas na vas.

Tako imenovanega hitrostnega žretja se je lani udeležilo 
tudi nekaj deklet. Se bodo opogumila tudi letos?

Milena Miklavčič

Z
a Bernikove iz 
Žabnice in Tri
llerjeve z Grenca 
je bil to prav pose
ben dan, saj so se 

srečali s skupnimi kanadski
mi sorodniki – družina Ber
nik iz Kanade namreč po oče
tovi strani izhaja iz Žabnice, 
po materini z Grenca.

Snidenje, ki so ga organi
zirali John in Rajko Bernik 
ter Marija Štrekelj, je poteka
lo v sproščenem, zelo prija
teljskem ozračju, saj so sku
pni spomini med starejšimi 
in mlajšimi rodovi ponujali 
veliko priložnosti za pogo
vore. Glasbeni trio Ana Juli
ja Mlejnik (violina), Mojca 

Trilar (violina) in Jaka Tri
lar (violončelo) so zaigra
li nekaj narodnih in Avse
nikovih pesmi, ki so že na 
samem začetku ogrele srca. 
Za nadaljevanje glasbene
ga programa so poskrbeli 
domači harmonikarji.

Antonija Bernik je še edi
na živa od petih Bernikovih 
otrok, dveh deklet in treh fan
tov. Živeli so na kmetiji v Žab
nici. Lačni niso bili, je dejala, 
delati pa je bilo treba! Fantje 
so šli k vojakom, Antonija in 
sestra Minka pa sta morali še 
namesto njih zavihati rokave. 

»Spominjam se, kot bi 
bilo včeraj, ko smo se pos
lovili od brata Vinka. Bolj 
malo smo mu lahko stis
nili v dlan, preden je šel na 
pot. Pred odhodom smo ga 

šle z mamo in sestro obiskat 
v Avstrijo. Slovo je bilo tež
ko, a smo verjele, da mu bo v 
življenju uspelo. V Kanado, 
kamor se je namenil, je pri
šel praktično brez vsega,« je 
povedala Antonija. 

Vinko Bernik in Anč
ka Triller, ki sta domovino 
zapustila po drugi svetov
ni vojni, sta v Kanadi ime
la pet otrok: Johna, Marka, 
MaryAnn, Georga in Joan
no. Vinko je bil zelo priden 
in spoštovan. Ančka je skr
bela za dom, saj so imeli veli
ko hišo, v kateri so tudi odda
jali sobe. Starši so poudarja
li pomen znanja, izobrazbe. 

Njun prvorojenec John je 
Slovenijo obiskal že večkrat. 
Pa ne zato, ker zelo rad potu
je, temveč zato, ker jo ima rad.

»Ko je naša mama pred dve
ma letoma umrla, nam je polo
žila na srce, da moramo osta
ti prijatelji, se imeti radi. Že 
od mladih nog smo v družini 
zelo povezani med seboj. Brat
je in sestre se, če ne prej, sreča
mo avgusta. Lani smo bili sku
paj na Floridi in tam smo skle
nili, da letos obiščemo domo
vino svojih staršev. Predvsem 
pa smo želeli, da se srečamo s 
sorodniki, ki živijo v Sloveniji. 
Iz Kanade nas je priletelo dvaj
set, sicer pa je kanadskih Ber
nikov 32.«

Slovenijo so si ogleda
li po dolgem in počez. Joh
nu je bilo zelo ljubo, ko so 
mu mladi povedali, da tako 
lepih krajev, kot so jih videli 
v domovini starih staršev, ni 
nikjer drugje na svetu.

DRUŽINSKO SREČANJE 
BERNIKOVIH IN TRILLERJEVIH  
Na Križni gori nad Škofjo Loko sta se v petek, enajstega avgusta, zbrali družini Bernik in Triller  
iz Kanade in Slovenije.

Skupinski posnetek pod cerkvijo na Križni gori

Zadnji avgustovski petkov večer bo dolino Kamniške Bis-
trice preplavil zvok najlepših dalmatinskih pesmi, ki jih 
bo Pod žičnico prepevala kamniška Klapa Mali grad. Prvi 
tenor klape Roman Zorman je tudi kuhar v gostišču Zeleni 
rob, a tokrat bo njegova prva naloga petje. Vseeno pa bo 
na poletni večer izpod rok prisotnega kuharskega mojstra 
žara zadišalo po morskih dobrotah. Ob dobrem vinu in 
živi glasbi se boste lahko tako od 19. ure dalje zabavali 
na letnem vrtu gostilne Pod žičnico, na spodnji postaji 
nihalke na Veliko planino.

Dalmatinski večer s klapo Mali Grad
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PESMI MLADIH

Mojca Logar

P
oleti sva z Jane-
zom potovala po 
Islandiji. Po dolgih 
letih zopet sama, z 
nahrbtniki, v last-

ni organizaciji. Obvozila sva 
jo, preizkusila sva se tudi v 
trekingu. Na Islandiji se v 
pokrajini neposredno pre-
pletata ogenj in led in v tem 
pogledu je dežela unikatna 
in neponovljiva. Vulkansko 
in potresno delovanje povz-
roča lega med dvema tekton-
skima ploščama (ameriško 
in evrazijsko), ki se neneh-
no premikata. V zadnji lede-
ni dobi je bila celotna Islan-
dija pod ledenim pokrovom. 
Ko se je led topil, je gore zni-
žal in jim naredil ravne vrho-
ve. Ledeniki segajo prav do 
morja, čeprav je snega pozi-
mi prav ob morju zaradi 
toplega severnoatlantskega 
toka malo. Na severu deže-
le so smučišča in domačini 
so povedali, da je s snegom v 
zadnjih letih muhasto. Tudi 

tam morajo smučišča ime-
ti urejeno umetno zasneže-
vanje. Tu je največji evrop-
ski ledenik Vatnajökull, ki je 
v celoti razglašen za narod-
ni park. Najbolj znan ognje-
nik je v zadnjih letih Eyjafjal-
lajökull (1666 m), ki je naza-
dnje bruhal aprila leta 2010 
in spravil na kolena celot-
no Severno Evropo. Vulkan-
ski prah se zajeda v motorje 
letal in tako so ljudje in tovor 
prešli z zračnega na kopen-
ski promet. Svet in Evropo 

so objadrale čudovite foto-
grafije Islandije, tudi bruha-
nje vulkana. Ognjenik leži 
na jugu dežele in ves prah 
je veter odnesel na mor-
je – proti Norveški, Angli-
ji, Danski. Kmetija, ki stoji 
takoj pod vulkansko goro, je 
bila na debelo prekrita z vul-
kanskim prahom. Odstra-
nili so ga in praktično takoj 
začeli kmetovati naprej. V 
baraki so uredili muzej o 
izbruhu ognjenika in živ-
ljenju kmetije pod njim. 

Celotni deželi je izbruh vul-
kana močno povečal pre-
poznavnost. Kmetija pod 
ognjenikom pa je iz narav-
ne nesreče naredila posel. 
Ni kaj, občudovanja vred-
na podjetnost. Vestmanski 
otoki so v celoti vulkanske-
ga izvora in tam je leta 1963 
vulkan bruhal kar iz morja 
ven in ustvaril novo kopno. 
Deželo čez in čez preraščajo 
modre rože Lupinus peren-
nis, na prvi pogled bi človek 
mislil, da je sivka.

Islandija (1)

OGNJENA IN LEDENA ZEMLJA 

Lupinus perennis

Črna plaža v Viku Skala v Osarju

Roži metulj

Bila pomlad je,
ko metulje si mamila,
vsa vitka opojna
nektar si trosila.

Bila res cvet si,
vrh poletja hodila
in s strelami
metuljem krila ti lomila.

V jeseni so metulji
vse bolj leni,
daj umiri se
in stisni k meni.

Prepozno je –
kar strelic nisi izrabila,
ne tarnaj mila,
tudi zate pride zima.     

Ado

Resnično se vam zahvaljujem, da ste se odločili, da deli-
te pesmi z nami. Potrdili ste moje mnenje in najbrž tudi 
mnenje večine: vse enkrat mine, a vsa naša čustva in doži-
vljanje življenja pa za vedno ostanejo, ko to spremenimo 
v pesem. Hvala. Metka

Mateja Rant

V 
Športnem par-
ku Zminec bodo 
v soboto pripra-
vili prireditev za 
otroke Živ Žav, 

v okviru katere se bo mogoče 
preizkusiti tudi na zabavnem 

oviratlonu. Prvič so ga prip-
ravili že lani, letos pa ga bodo 
še nadgradili, poudarja-
jo v Športnem društvu (ŠD) 
Utrip. Dodali so kup zanimi-
vih postaj, ki so jih poimeno-
vali speča kača, skok v brez-
no, pustolovščina med duho-
vi in še vrsto drugih, ki obeta-
jo nepozabno doživetje.

Dogajanju se bo mogo-
če pridružiti od 10. ure dalje. 
Najprej bo na vrsti oviratlon, 
ki bo letos tudi dobrodelen. 
Zbrane prostovoljne prispev-
ke bodo namreč namenili za 
šolski sklad OŠ Škofja Loka - 
Mesto. Z izkupičkom iz prija-
vnin na otroški oviratlon bodo 
tako pomagali družinam pri 

nakupu šolskih potrebščin. 
»Glede na to, da je dogodek tik 
pred začetkom šolskega leta, 
verjamemo, da bodo sreds-
tva, zbrana iz prostovoljnih 
prispevkov, prav prišla mar-
sikateri družini,« so prepriča-
ni v ŠD Utrip. Celoten dogo-
dek bo tudi letos srednjeveško 
obarvan, pri pripravi delavnic 
in različnih dogodivščin pa 
bodo letos sodelovali še škof-
jeloški jamarji, gasilci s Trate 
in člani ŠD Partizan.

ŽIV ŽAV Z OVIRATLONOM

Mateja Rant

Z
a prijetno slo-
vo od počitnic, 
ki se počasi izte-
kajo, so v Žireh 
preteklo soboto 

poskrbeli dobračevski gasil-
ci. Otroci so lahko preizku-
sili svoje spretnosti na gasil-
skem poligonu ali se prepu-
stili spretnim rokam mas-
kerke, ki jih je s pomočjo 
barv v trenutku spremenila 

v princese, zmaje, pošas-
ti in druga pravljična bit-
ja. Otroci niso mogli skriti 

presenečenja in navdušen-
ja obenem, ko so se po nekaj 
potezah s čopičem po obrazu 

pogledali v ogledalo. Dekli-
ce so naenkrat postale ljub-
ke princeske, fantje pa groz-
ljive pošasti. To sta bili nam-
reč tisti dan najbolj priljub-
ljeni poslikavi obraza. Otro-
ci so se sicer lahko spremeni-
li tudi v pikapolonice, cvetli-
čne vile, metulje, pajke, pira-
te ... Vsi ti pravljični junaki 
so se potem preizkusili na 
gasilskem poligonu, kjer so 
morali premagati različne 
ovire, na koncu pa jih je čaka-
lo še ciljanje v tarčo z vedro-
vko. »Otroci so lahko spoz-
nali, kaj delamo na vajah pri 
gasilcih. Obenem pa je bila to 
priložnost, da jih povabimo, 
da se nam tudi v prihodnje 
pridružijo na naših vajah, s 
katerimi začnemo v torek, 5. 
septembra,« je razložila Ana 
Kopač iz PGD Dobračeva. 

MLADI KOT GASILCI
V sklopu praznovanja stopetnajstletnice Prostovoljnega gasilskega društva 
Dobračeva so pripravili tudi prireditev za najmlajše z naslovom Adijo počitnice.

Deklice so se s pomočjo čopiča in barv spremenile v ljubke 
princeske.

Otroci so svoje spretnosti lahko preizkusili na gasilskem 
poligonu.
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Petek, 25. avgusta
17.00 Sejem domačih dobrot
19.30  Odprtje dopolnjenih zbirk s 

knjižnico
21.00 Muzikal Cvetje v jeseni
Pisatelju Ivanu Tavčarju se bomo 
poklonili tudi s predstavitvijo 
njegove povesti Cvetje v jeseni v 
poljanskem narečju. Knjigo je uredil 
Andrej Šubic.

Sobota, 26. avgust
9.00   Odprtje Teniškega igrišča na 

travi
10.00 Tenis v belem
Popoldan praznovanje ob  
120-letnici Tavčarjevega teniškega 
igrišča in 30-letnici TK Gorenja vas.

Nedelja, 27. avgust
8.00  Odprtje Pohodne poti 

Cvetje v jeseni, ki se začne v 
Poljanah in vodi na Blegoš

8.30  Začetek pohoda po poti, kot  
jo je opisal Ivan Tavčar v povesti

18.00 Zaključek pohoda
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OBČINA  
GORENJA VAS - POLJANE

V letošnjem letu mineva sto let, odkar je Tavčarjeva povest  
Cvetje v jeseni v nadaljevanjih začela izhajati v podlistku  
Ljubljanskega zvona. Občina Gorenja vas - Poljane in  
Loški muzej Škofja Loka bomo to častitljivo obletnico obeležili  
s serijo dogodkov na Visoški domačiji v Poljanski dolini, 
ki bodo potekali od 25. do 27. avgusta 2017.   
                                                                                   Vljudno vabljeni!

STO LET POVESTI

Medijski pokrovitelj

Maša Likosar

N
a kranjskem 
bazenu so se 
v petek že tret-
je leto zapored 
odvijale mes-

tne vodne igre, nasledni-
ce nekoč priljubljenih Iger 
brez meja – City Games, kot 
so jih poimenovali organi-
zatorji. V Kranju se je tako v 
nacionalnem finalu pomeri-
lo šest najboljših slovenskih 
ekip, zanesljivo zmago pa je 
na domov odnesla ekipa Šta-
jerskih vijolic iz Maribora, 
ki je osvojila 65 točk. Drugo 
mesto so osvojili Velenjčani 
s 46 točkami, tretja pa je bila 
ekipa iz Kranja ZS Gladia-
torji z 31 točkami.

Tisočglava množica je eki-
pe z različnih koncev Slo-
venije spodbujala v šestih 
tradicionalnih igrah, preo-
blečenih v moderno razli-
čico. Pomerili so se v lete-
čem vaterpolu, reševanju 

turistke, tekmi sodov, vodni 
alki, mošarki in veslu. Tek-
movalce in publiko je poz-
dravil tudi kranjski župan 
Boštjan Trilar, odličja najbo-
ljšim trem pa je podelil pod-
župan Boris Vehovec.

FINALE MESTNIH IGER 
V KRANJU

Tekmovalci so se pomerili v različnih vodnih igrah. / Foto: Tina Dokl

Mariborčani so zmagali v vseh igrah. / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

K
ot zagotavljajo šte-
vilni aktivni orga-
nizatorji festiva-
la, bo Pisala Loka 
tudi letos deset dni 

poživljala staro mestno jed-
ro. Obeta se pester glasbeni, 
kulturno-izobraževalni pa 
tudi športni program, name-
njen vsem generacijam.

Odprtje festivala bo pripa-
dlo Severi Gjurin in Deja-
nu Lapanji, ki bosta na tera-
si loške knjižnice poskrbe-
la za čaroben glasbeni večer. 
Če bo uvodni koncert goto-
vo močno obarvan s čustvi in 
intimo, pa se prava eksplozi-
ja glasbene energije obeta na 
velikem koncertu na škofje-
loškem gradu, kjer bodo v 
četrtek, 31. avgusta, nasto-
pili srbska skupina S.A.R.S. 
ter priljubljeni pevec Hamo 
z zasedbo Tribute 2 Love – 
koncerti obeh zasedb veljajo 

za pravo poslastico. Koncer-
tni večer bodo odprli doma-
čini Monsun, ki so opozorili 
nase na letošnjem tekmova-
nju Volkswagen Rocks.

Dan prej, v sredo, 30. 
avgusta, pa bo Sokolski dom 
gostil dogodek Gib slike in 
glasbe, svojevrsten projekt, 

zasnovan na združevanju 
glasbene, slikarske in ple-
sne umetnosti. Rdečo nit 
predstavlja prav njihovo 
medsebojno dopolnjevanje, 
ki dopušča veliko mero svo-
bode, obenem pa na čudo-
vite načine spodbuja pos-
lušalčev miselni tok. Pri 

projektu bodo poleg glasbe-
nikov orkestra Amadeo, ki 
ga vodi Tilen Draksler, har-
fistke Urše Rihtaršič, sli-
kark Agate Pavlovec, Barba-
re Demšar, Barbare Kastelec 
in Martine Štirn sodelovala 
tudi profesionalna plesalka 
Claire Huber.

Sklepni konec tedna bo 
Pisana Loka potekala v vro-
čih ritmih latina z nasto-
pi učencev Glasbene šole, 
Dueta Accordon, skupino 
Cubaneros, učenjem salse 
in kulinaričnih dobrot ter 
koktajlov. Pisana Loka pa bo 
poleg živahnega koncertne-
ga dogajanja ponudila tudi 
kopico ostalih kulturno-dru-
žabnih prireditev, od gleda-
liških predstav, ustvarjalnih 
delavnic za otroke, v petek, 
1. septembra, pa se bo Mes-
tni trg prelevil v pravi skej-
tpark, kjer bo Društvo pov-
prečnega rolkanja Kesa pri-
bližalo svoje delovanje širši 
javnosti. 

DESET PISANIH DNI
V petek se s koncertom Severe Gjurin in Dejana Lapanje začenja festival Pisana Loka. V ritmih festivala 
bo Škofja Loka utripala vse do tretjega septembra.

Pisano Loko bo s koncertom na terasi knjižnice v petek, 
25. avgusta, ob 20. uri odprla pevka Severa Gjurin ob 
spremljavi kitarista Dejana Lapanje. / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)

Kranj – V soboto, 26. avgusta, se bo od 13. ure po kranj-
skih ulicah v svojem značilnem retro kalifornijskem stilu 
že šestič zapeljal festival Rolka. Tekmovalni spored štirih 
disciplin bosta povezovala Dalaj Eegol in Toni Cahunek, 
manjkala ne bo niti tombola, zaključni večerni koncert pa 
bo na terasi Klubara pripadel zasedbi Koala Voice.

Rolka na kranjskih ulicah

Energijo bodo Rolki dali tudi Koala Voice. 

Fo
to

: a
rh

iv
 G

G
 (

M
at

ic
 Z

or
m

an
)

Zbilje – V soboto, 26. avgusta, bo od 20. ure dalje ob Zbilj-
skem jezeru potekala tradicionalna prireditev Zbiljska 
noč. Glasbeni program bodo sestavljali Jelena Rozga, Jan 
Plestenjak, Mambo Kings Slo, Karma in DJ Ney. 

Bliža se Zbiljska noč

Na letošnjo Zbiljsko noč prihaja večni romantik Jan 
Plestenjak. / Foto: arhiv GG (Primož Pičulin)

Kranj – Pred vrati je že četrti festival neodvisnega filma 
Filmmixer, ki bo potekal od 24. do 27. avgusta. Festival 
tokrat prebuja filmsko komedijo – mednarodni filmi neo-
dvisne produkcije bodo prikazani po kratkih filmih mla-
dih domačih ustvarjalcev. V četrtek, 24. avgusta, bo ob 
20. uri na Vovkovem vrtu projekcija odličnega filma Toni 
Erdmann, v naslednjih dneh pa bodo v Layerjevi hiši ter 
Stolpu Škrlovec na ogled filmi Jogi in škatla, Lov na divja-
ka, Seat, Mirni zaliv, Slastni gnus in Maggie ima načrt.

Filmski festival v Layerjevi hiši

Domžale – V petek, 25. 
avgusta, in v soboto, 
26. avgusta, bo na glav-
ni ploščadi pred Vele v 
Domžalah potekal tra-
dicionalni, že enaindvaj-
seti Etno rock festival. 
V petek bodo od 18. ure 
naprej nastopili Družina 
Juvan, Tzigano Brutallo, 
Jeanette in Kontrabant, v 
soboto pa  Andrej Omejc 
in Teja Komar ter skupi-
ne Sod diha, Same babe 
in Neozbiljni pesimisti. 
Vstopnine ni.

Etno rock festival
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Uroš Mrak iz Tržiča (na fotografiji) je avgusta praznoval 
trideseti rojstni dan. Sicer se je s prijateljicami dogovo-
ril za kraj in uro, kjer naj bi proslavili trojko pred ničlo, a 
ni pričakoval, da se bodo dekleta spomnila še sladkega 
(navihanega) presenečenja, ki je pospremilo rojstnodne-
vna voščila, že ko je stopil na parkirišču iz avtomobila – in 
v dobro voljo spravilo vse prisotne.

Sladko presenečenje za trideseti rojstni dan

Manca Perdan

O
tilijo in Marija 
Pičulin sta se 
prvič videla v 
Kinu Stražišče. 
»Po pre  dstavi 

sem jo pospremil domov k 
teti, da je ne bi kdo drug odpe-
ljal pred mano,« je o njunem 
prvem srečanju povedal Otili-
jo, Marija pa je dodala, da sta 
se spoznala tako, kot se danes 
spoznavajo mladi, da ni bilo 
takrat nič drugače. V zakon 
je takrat dvajsetletno Marijo 
in 24-letnega Otilija 16. avgu-
sta leta 1947 v Kranju pove-
zal takratni okrajni funkcio-
nar Bruno Kobal – očitno je 
uporabil dobro dreto in lepi-
lo, da zakon drži že sedemde-
set let. Do sedaj sta praznovala 
vse obletnice porok: srebrno, 
zlato, biserno in diamantno; 
v soboto pa sta v krogu dru-
žine in prijateljev v Gostilni 
Benedik v domačem Straži-
šču tako praznovala še žele-
zno poroko. Kljub temu, da 
sta poročne zaobljube vedno 
obnavljala, sta se letos odlo-
čila, da zaradi starosti tega 
ne bosta naredila. »Od zače-
tka najine skupne poti se ni 
veliko spremenilo, samo sta-
rejša sva postala,« je o dol-
goletnem zakonu povedala 
Marija.

Marija Pičulin, rojena Po-
gačnik se je kot 19-letnica iz 
Stare vasi pri Krškem pre-
selila k svoji teti. Tu se je 
nato zaposlila v Iskri, kjer 
je delala do upokojitve. Oti-
lijo Pičulin, rojen v Bukovi-
ci pri Gorici v takratni Ita-
liji, pa je skupaj z družino 
od tam emigriral leta 1928 
in se nastanil v Vodicah pri 
Ljubljani. Do mobilizacije 
je kot strojnik delal v očeto-
vi opekarni, kamor se je po 
vojni tudi vrnil in do nacio-
nalizacije tam nadaljeval z 
delom. Nato se je zaposlil v 
Iskri, kasneje na Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje in 
se potem spet vrnil v Iskro, 
kjer je postal vodja oddel-
ka za družbene dejavnosti, 
pozneje pa je prevzel vode-
nje restavracije Iskra, ki je 
bila takrat največji gostinski 
obrat na Gorenjskem. 

V času skupnega življen-
ja sta morala zakonca prema-
gati kar nekaj težav, od udar-
niških ur za pridobitev stano-
vanja do gradnje lastnega sta-
novanja in obnove hiše. Tež-
ko je bilo tudi zaradi kratkega 
porodniškega dopusta, vrtcev 
takrat še ni bilo, delalo pa se je 
vse dni v tednu.

»Skupaj naju drži zvesto-
ba,« sta povedala zakonca 
Pičulin. Najlepše v njunem 
zakonu je bilo rojstvo njunih 
dveh sinov, Boruta in Mirana, 
ki sta poskrbela, da se je rod 
Pičulinovih nadaljeval. Otili-
jo in Marija imata tako danes 
tri vnuke – Sergeja, Nives in 
Uroša, ter štiri pravnuke – 
Manco, Erika, Sando in Niki. 

»Bilo je lepo, včasih malo 
težko, tako kot v vsakem 
zakonu. Fino je bilo, ker sva 
imela otroke čisto blizu. Če 
je bilo treba, so nama poma-
gali, midva pa njim,« sta še 
dodala zakonca.

SEDEMDESET LET SKUPNEGA 
ŽIVLJENJA OTILIJA IN MARIJE
Otilijo in Marija Pičulin sta 16. avgusta letos praznovala zavidljivo sedemdesetletnico zakona. Pravita,  
da ju skupaj drži zvestoba.

Marija in Otilijo z belim šopkom; prav takšne barve je bil tudi poročni

»Neva«
Sem vaša redna bralka. Zani-
ma me za službo in finance. 
Kako bo v prihodnosti? 
Na področju službe se velike 
spremembe kažejo v začetku 
naslednjega leta. Našli boste 
delo, ki vam ustreza, in tudi 
s plačilom boste zadovoljni. 
Videti je stalnost, kar pome-
ni, da bo to služba za dolgo 
obdobje, če boste vi to želeli. 
Naložba, v katero vlagate, 
raste – in še naprej bo tako. 
Do želenega cilja boste prišli 
prej, kot načrtujete. Jeseni 
naslednje leto lahko pričaku-
jete dobro poslovno prilož-
nost, ki vam lahko prinese 
pozitivne spremembe na 
področju financ. Konec leta 
ni najboljše obdobje za raz-
lične naložbe. Svetujem vam 
tudi, da v tem času ne igrate 
dobrotnika in ne posojate 

denarja, saj se lahko zgodi, 
da vam oseba denarja nikoli 
ne bo vrnila. Srečno.

»Raztresena«
Na vas se obračam s prošnjo, 
da mi pogledate, kaj mi pri-
naša prihodnost. Zanima me 
glede selitve in sina. Bom še 
ostala na trenutnem delovnem 
mestu? Hvala vam iz srca.
Prišli ste do obdobja, ko ste 
se začeli spraševati, kaj si ven-
darle želite, kako zaživeti dru-
gače. Zaželeli ste si korenito 
spremeniti življenje, kar ste 
kar v naglici tudi storili. Začu-
tili ste sebe in pogum vam je 
stal ob strani. Ker po navadi 
ne sprejemate odločitev tako 
hitro, ste zdaj v dvomih, ali ste 
sploh ravnali prav. Odgovor 
je naslednji: Nekaj stvari je 
bilo nujno treba spremeniti, 
saj ste le tako lahko prišli do 

dobrega čustvenega počutja. 
To je največ, kar ste si želeli. 
Situacija je vsekakor za sabo 
potegnila tudi nekatere druge 
odločitve. Še vedno imate čas, 
da si uredite življenje. Živite 
sproti, nikar ne planirajte pre-
več vnaprej. Vsak dan je pose-
ben, dan novih doživetij, sanj 
in odločitev. Nikamor se vam 
ne mudi, zato hitite počasi. 
Nič vam nikamor ne bo ušlo 
in na koncu bo vse tako, da 
bo prav. Ne obremenjujte se 
z okolico, nikomur vam ni 
treba polagati računov. Niti 
slučajno ni pomembno, kaj 
si mislijo drugi, pomembno 
je samo, da se v svoji koži 
počutite najboljše, kar se 
lahko. Do prijateljev ste bili 
iskreni in pošteni, taki, kot 
ste tudi sicer vedno bili. Čas 
bo pokazal tudi, kateri so 
resnično tisti pravi. Nekatere 

ljudi spoznamo v določenem 
obdobju, a gredo kasneje 
svojo pot. Obstajajo pa tudi 
ljudje, ki za vedno ostanejo 
v naših življenjih in so del 
verige, ki tvori mozaik uso-
de. Prepustite se ljubezni, 
po kateri ste tako dolgo hre-
peneli. Selitev se vam kaže v 
roku dveh let in poleg tega 
se vam odpira karta samo-
stojnosti. To pomeni, da ne 
boste potrebovali nobene 
pomoči od tretje osebe, kot 
sprašujete. Sin je uspešen 
pri športu, a šole ne jemlje 
dovolj resno. Potreben bo 
trud, da jo dokonča. Zanima-
nje zanjo bo pokazal kasneje, 
ko se bo učil za želeni poklic. 
Delovno mesto ostaja vam, 
možne pa so nove zadolžitve 
in naloge, ki jih boste sprejeli 
z odprtimi rokami. Želim vam 
vse lepo.

Kar nekaj vaše pošte se je 
nabralo, se pravi, da pridno 
vedežujete in se učite. Danes 
bomo pogledali izbrane kar-
te bralke pod šifro Vrtnica, 
sama si je naredila vpogled, 
ampak jo najbolj motita dve 
karti, ki si jih ne zna razlo-
žiti. Zanima jo, kaj ji prina-
ša prihodnost in ali je prav, 
da naredi tisto, za kar se je 
odločila, ali pa je bolje, da 
ne in počaka. Karte so Božje 
oko, Obisk, Denar, Upanje, 
Otrok, Nekaj denarja in Sre-
ča. Njeno zanimanje je bolj 
čustvene, ljubezenske nara-
ve, zato ji ni jasno, kakšen 
pomen imajo karte Denar, 
Nekaj denarja in Obisk. Kot 
vemo, karta Denar pomeni 
tudi splošno revnost v duho-
vnem smislu, se pravi, da se 
oseba počuti prazno, izžeto, 
brez energije – ali nasprotno. 
Obisk med drugim pomeni 
spravo, da se dve osebi, ki 
se ne počutita enakopravno 
v odnosu, pa ni pomembno, 
kakšnem, na neki točki poi-
ščeta in izravnata energije. 
Karta Nekaj denarja prika-
zuje malenkosti, ki jih sicer 

ne vidimo, a so lahko zelo 
pomembna dejstva. V njej se 
skriva tudi informacija vide-
ti se z nekom, ki nam veliko 
pomeni, oziroma srečanje. 
Ostale karte so tako in tako 
vse čustveno obarvanje, zato 
jih ni težko razložiti. Vrtnico 
čaka lepo srečanje z ljublje-
no osebo, še v času poletja. 
Izpolni se tudi dolgo priča-
kovana želja. Vsekakor je 
pred njo nov začetek z veli-
kim zaupanjem v pozitivno 
in vse, kar pač sodi zraven. 
Karta Sreča samo še doda 
piko na i, da bo vse dobro. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.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

V soboto, 12. avgusta 2017, sta v Preddvoru zakonsko zve-
zo sklenila Tanja Urbanec in Štefan Valjavec, na Brdu pri 
Kranju sta se poročila Petra Štrukelj in Aleš Kogovšek, na 
Zgornjem Brniku Nina Pihlar in Dejan Mesec, na Jese-
nicah Taqi Hamide in Elvir Imamović, v Škofji Loki Ines 
Perger in Gašper Trampuš, na Bledu pa Nataša Potočnik 
in Goran Pušnik ter Klara Pečnik in Robert Biderman.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 50 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 12 dečkov in 14 deklic. 
Najtežja je bila deklica s 4680 grami, najlažji deček pa je 
tehtal 2535 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 17 deklic in 7 
dečkov. Najtežja deklica je tehtala 4010 gramov, najlažja 
deklica pa 2430 gramov.

Novorojenčki
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Emisije CO2: 164−116 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,3−5,9 l/100 km. Emisijska stopnja: 
EURO 6. Emisije NOx: 0,01620−0,06300 g/km. Število delcev: 0,00900−0,00173 x 1011. Ogljikov 
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.

www.volkswagen.si

Novi Arteon.
Novi Arteon, najnovejša umetnina iz Wolfsburga, navduši že na prvi 
pogled. Za prostorsko udobje na vseh sedežih poskrbi dolga medosna 
razdalja. Za vrhunsko dinamiko je poleg ostalih različic na voljo tudi biturbo 
motor z močjo 240 KM in prvak med bencinskimi motorji s kar 280 KM. 
Skupaj z najnovejšimi asistenčnimi sistemi ni nič prepuščeno naključju.  
 
Uresničujemo prihodnost.

Vtisne se v spomin 
in prevzame srce.

VWoglasDealer_Arteon_137x198.indd   1 11/08/2017   12:30

1.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF 

2.  nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW POLO 

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas 

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenihpolj invpisanovkupon izkrižanke
pošljitedopetka,1.septembra2017,naGorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve
lahkooddatetudivnabiralnikGorenjskegaglasa
predposlovnostavbonaBleiweisovicesti4.

Avtohiša Vrtač, d. o. o., Kranj
Delavskacesta4,4000KranjITel.:042700200
www.avtohisavrtac.si
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Igralec Tom Cruise (55) si je med snema-
njem Misije nemogoče 6 zvil gleženj. 
»Med snemanjem kaskaderskega prizo-
ra si je zvil gleženj, tako da je snemanje 
do njegovega okrevanja odloženo. Kljub 
vsemu načrtujemo premiero filma 27. 
julija prihodnje leto,« so v izjavi za jav-

nost zapisali v studiu Paramount Pictures. Igralec se je 
svojim oboževalcem že zahvalil za vso podporo in pozi-
tivne misli.

Tom se je poškodoval na snemanju

Zvezdnica filma Dežela La la Emma Sto-
ne je letos postala največja zaslužkarica v 
Hollywoodu. V zadnjem letu je zaslužila 
kar 26 milijonov dolarjev. Največ zasluž-
ka ji je prinesel omenjeni film, ki je bla-
gajne obogatil za 445 milijonov dolarjev 
in za katerega je prejela oskarja za naj-

boljšo igralko. Na drugem mestu je pristala Jennifer Ani-
ston, na tretjem pa Jennifer Lawrence. Sledita še Melissa 
McCarthy in Mila Kunis.

Najbolje plačana je Emma Stone

Zaradi srčnega infarkta je umrl 39-letni 
Robert Yancy, sin pokojne legendarne 
pevke Natalie Cole. Kot je potrdil mrli-
ški oglednik za ET, je bila njegova smrt 
naravna. Da nikoli ni zlorabljal drog, so 
potrdili tudi njegovi družinski člani. Sicer 
pa je njegov oče Marvin Yancy prav tako 

umrl zaradi infarkta, njegova mama pa zaradi dolgolet-
ne odvisnosti od drog. Robert je bil zaposlen v glasbeni 
industriji.

Umrl sin pevke Natalie Cole

Po 16 letih skupnega življenja sta se 
razšla igralka Helen Hunt (54) in produ-
cent Matthew Carnahan (56). Kot je potr-
dil vir blizu družini, se je par že v preteklo-
sti večkrat razšel. Imata 13-letno hčerko 
Makeno Lei. Zvezdnica filmov Twister in 
Bolje ne bo nikoli je bila pred tem poroče-

na z igralcem Hankom Azario, Carnahan, ki še ni bil poro-
čen, pa ima iz prejšnje zveze še 20-letnega sina Emmetta.

Helen Hunt je ponovno samska

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
ravzaprav se je za 
vaške fante vse zače-
lo že v petek zvečer. 
Najprej so Jane-
zu Barletu, do ma s 

turistične kmetije Majerček, 
za trideseti rojstni dan pos-
tavili mlaj. In ker slavljenec 
večino časa preživi v avtome-
hanični delavnici, vaščane z 
vrha mlaja pozdravlja motor 
– no, en del, ki pripoveduje, 
da je bil nekoč del motorja.

Sobotni večer je bil v Baš-
lju tokrat namenjen zabavi 
s priljubljeno skupino Caly-
pso in kljub vetru z dežjem 
obiskovalcem ni zmanjkalo 

dobre volje. Za kakšno uro je 
glasba utihnila, ker je zma-
njkalo elektrike, a ko se je 
vrnila, se je zabava nadalje-
vala. Nedelja je bila ponovno 
obarvana kulturno in etno-
grafsko, za glasbeni del pa je 
skrbel Ansambel Zupan. 

Prisluhnili smo tudi pes-
mi odraslih in otrok, naj-
mlajšim in starejšim s har-
moniko. Prišli so prijatel-
ji TD Bašelj iz italijanske-
ga mesta Isola Vicentina, 
ponovno so se oglasili iz Klu-
ba starodobnikov Voklo. Ob 
pogledu na traktorje iz pre-
teklosti so se vnele prave 
moške debate.

Nedeljsko vreme je šlo 
organizatorjem na roko.

Precej je bilo obiskovalcev, 
ki se v Bašelj vračajo vsako 
leto in z veseljem posežejo 
po okusnih dobrotah kmeč-
ke kuhinje domačih gospo-
dinj, ki pa so jim tokrat pri 
pripravi in prodaji pomaga-
li tudi možje in otroci. Med 
sladkimi dobrotami so šli v 
slast tako štruklji kot ocvr-
ti flancati, za katere so letos 
potrebovali kar 210 jajc in 45 
kilogramov moke. Ni manj-
kala tudi okusna posmodul-
ja, ki po videzu spominja na 
manjšo pico. Za mesoljub-
ce je skrbel Šime s pečeni-
mi rebri in odojkom; poma-
gal pa mu je Edo Snedec, ki 
ga večina pozna bolj z naro-
dno-zabavnih odrov. Smeje 

nam je zaupal, da je še »pri-
pravnik«.

Obiskovalci so se lahko 
pomerili v kegljanju za jarca, 
kupili srečko ali ugibali težo 
cajne z domačimi dobrota-
mi. Ugibanja sta zapisovala 
Rado in Marijan Roblek, ki 
prave teže nista vedela, saj so 
okusni paket stehtali kasne-
je. Ob našem popoldanskem 
obisku jih je največ menilo, 
da je njegova teža med petimi 
in sedmimi kilogrami. 

Kmečki praznik je tokrat 
potekal na temo žganjeku-
he in sadjarstva, celotni pro-
gram in med zanimivimi 
prikazi pa sta z besedo zgo-
dnje popoldne prekrmarila 
Rok in Eva Roblek.

PRAZNIK POD STORŽIČEM
Tradicionalni Kmečki praznik pod Storžičem je konec tedna kljub vetrovni in deževni soboti v Bašelj 
privabil lepo število ljudi. Skupina Calypso je očitno pravi recept, da pred glasbeni oder pritegneš 
obiskovalce – pa če z neba letijo »ošpičene prekle«. 

... za katere so poskrbeli oziroma so jih zaigrali domačini.Zanimivi so bili prizori žganjekuhe, ...

Za dobrote iz kmečke kuhinje so bašljanskim gospodinjam 
na pomoč priskočili tudi otroci in možje.

Šime je glavni mojster peke na kmečkem prazniku. Tokrat 
si je omislil vajenca ...

Prijateljici Marinko in Sonjo Roblek smo lahko videli 
v Pop TV-jevem Dnevu najlepših sanj. Tokrat v družbi 
predsednice TD Bašelj Jane Smolej.

Pice in dve vrsti posmodulj – z zaseko in čebulo ter s kislo 
smetano in drobnjakom – je pekel Sandi Zaplotnik. In to  
v zanimivi krušni peči.

Marija Kožlakar iz Tuhinja je študentka babištva, letos 
pavzira. Poleti dela v Termah Snovik kot snažilka na baze-
nu ali v apartmajih. Najraje gre na kavo s prijatelji in pre-
bere dobro knjigo. Obožuje nogomet, zato redno gleda 
tekme. Pogosto čuva majhne otroke in se s tem uri za 
študij. / Foto: Maša Likosar
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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

Orada s špinačo in krompirjem
Po prehranskih priporoči-

lih bi morali uživati ribe vsaj 
enkrat na teden, saj imajo 
ugodno maščobnokislinsko 
sestavo in so pomemben vir 
tistih maščob, ki jih naše telo 
nujno potrebuje za preživet-
je. Ribe so pogosto prema-
lokrat na jedilniku, zato je 
namen naslednjega recepta 
pokazati, da so ribe še kako 
okusne, priprava pa popol-
noma preprosta. 

Za pripravo orade potre-
bujemo: 1 manjšo orado, 2 
stroka česna, 1 vejico rožma-
rina, sol, pol limone, 1 žlico 
olivnega olja.

Orado očistimo in jo osu-
šimo. Rahlo jo posolimo z 

notranje in zunanje stra-
ni. Česen narežemo na li-
stiče. Limono dobro ope-
remo in jo narežemo na 
kolesca. V notranjost ora-
de damo narezan česen, 
dve kolesci limone in veji-
co rožmarina. V ponvi se-
grejemo olivno olje in na 
njem spečemo orado. Pe-
čemo 10 minut na vsaki 
strani oziroma čas peke 
prilagodimo debelini nje-
nega hrbta. Postrežemo s 
špinačo in krompirjem. 

Nasvet: Količine so nave-
dene za eno osebo. Če ni-
mamo na voljo svežega ro-
žmarina, ga nadomestimo 
s suhim.

Za pripravo špinače s 
krompirjem potrebuje-
mo: 500 g špinače, 800 g 

krompirja, 5 strokov česna, 
20 g masla, sol, 2 ščepca 
muškatnega oreščka.

Krompir olupimo ter ga 
zrežemo na kocke ali četrti-
ne. Skuhamo ga v rahlo oso-
ljeni vodi in odcedimo. 

Špinačo položimo v po-
sodo ter jo zalijemo z vrelo 
vodo. Posodo pokrijemo in 
pustimo stati 5 minut. Špi-
načo odcedimo in jo na gro-
bo narežemo. Česen olu-
pimo in nasekljamo. V po-
sodi raztopimo maslo ter 
na njem na hitro prepraži-
mo česen. Malce posolimo 
in potresemo z muškatnim 
oreščkom. Dodamo kuhan 
krompir in vse skupaj dob-
ro premešamo.

Nasvet: Špinačo lahko na-
domestimo z blitvo.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, svinjske zarebrnice na 
žaru, pečen krompir, kumarična solata, torta z nektarinami; 
večerja: bučke s paradižnikom, francoska štruca, jogurt
Ponedeljek – kosilo: krompirjev golaž, popečena govedina iz 
juhe, stročji fižol v solati, nektarine; večerja: ajdov kruh z orehi 
z maslom in medom, sadni čaj
Torek – kosilo: telečja rižota z grahom, rdeča pesa v solati, 
lubenica, ovseni piškoti; večerja: pisana solata z bučkami in 
piščančjim mesom, drobno pecivo, sadni sok
Sreda – kosilo: zelenjavna kremna juha z bučkami, pečena 
piščančja bedra z origanom, endivija s krompirjem v solati; 
večerja: marelični skutni cmoki, kompot
Četrtek – kosilo: vampi v paradižnikovi omaki, polenta s par-
mezanom, mešana solata, sadna kupa s sladoledom; večerja: 
na čebuli popečena polenta, kislo mleko
Petek – kosilo: cvetačna juha, jajčevci s parmezanom, lepinje, 
nektarine; večerja: ocvrte sardelice, krompirjeva solata z oljč-
nim oljem, čebulo in česnom, kruh
Sobota – kosilo: goveji golaž, dušen krompir, zeljnata solata 
z jajci in paradižnikom; večerja: krompirjeva solata z rakci in 
majonezo, toast, breskve v belem vinu

Torta z nektarinami 

Potrebujemo: 1 kg nektarin, 125 g masla, 125 g sladkorja, 125 g 
moke, pol žličke pecilnega praška, 1 zavitek vaniljevega slad-
korja, sol, 2 jajci, 50 g mletih mandljev, po želji 1 do 2 žlici 
ruma, 50 g na lističe narezanih mandljev, 1 žlico sladkorja v 
prahu; maščobo za model.

Nektarine operemo, prepolovimo in odstranimo koščice. Vsa-
ko polovico narežemo na tri krhlje. Pečico ogrejemo na 175 
stopinj. Namastimo model za pogače s premerom 30 centi-
metrov. Penasto umešamo maslo, sladkor, vaniljev sladkor, 
sol in jajci. Moko presejemo s pecilnim praškom vred, prime-
šamo tudi mlete mandlje ter vse skupaj stresemo na masleno 
zmes. Po želji dodamo rum. Premešamo, pripravimo testo in 
ga poravnamo v model. Na testo naložimo krhlje nektarin, da 
se na pol prekrivajo kot strešniki. Tako pripravljeno sladico 
postavimo v ogreto pečico in na 175 stopinjah pečemo 40 
minut. Mandljeve lističe pomešamo s sladkorjem v prahu in 
jih po 20 minutah peke potresemo po torti, po 30 minutah pa 
sladico pokrijemo z aluminijasto folijo, da se ne zapeče preveč.
Torto ponudimo s stepeno smetano ali vaniljevim sladole-
dom, naj pa bo še malce topla, ker je takšna najboljša. Na-
mesto nektarin lahko uporabimo tudi breskve.

Bučke s paradižnikom

Potrebujemo: 1 kg bučk, 25 dag paradižnika, 2 žlici kisle sme-
tane, 5 strokov česna, sol, poper, peteršilj, malo bazilike in 
origana.

Bučke olupimo (po potrebi) in narežemo na tanke kolobarje. 
Paradižnik narežemo na koščke. Oboje dušimo na vročem 
oljčnem olju in zalijemo z nekaj žlicami vode. Po okusu do-
damo začimbe, tik preden je kuhano pa še kislo smetano.

Mojca Logar

Pred dnevi sta bila na obi-
sku belgijska kolega učitelja, 
ki sta kolesarila po Sloveniji. 
Pripeljala sta se do Trente, 
tam pustila avto in kolesari-
la do Trsta in nazaj v Trento. 
Sredi našega dopusta v Izoli 
pokličeta, da sta na poti od 
Trsta do Škofje Loke in ali se 
lahko kaj vidimo. Seveda je 
možno, se takoj razveselim 
in ju povabim kar k nam do-
mov. Lahko prespita in imeli 
bomo dovolj časa, da kakšno 
rečemo. Večkrat sta že bila 
v Sloveniji, očitno jima je 
všeč. Na poti čez Kras (pri 
vasi Renče) je enemu od 
kolegov postalo slabo (bil je 
višek vročine in tam je zelo 
strm klanec). Prosila sta za 
pomoč in tamkajšnji doma-
čini so ju povabili domov, da 
si malo odpočijeta, si opomo-
reta, se napijeta. Nista mog-
la prehvaliti gostoljubnosti 
popolnih neznancev. Potem 
sta se potikala po gozdovih 
okrog Logatca in mimo Go-
renje vasi do Škofje Loke. Na 
kopališču v Puštalu sta kar 
obnemela, tako jima je bilo 
všeč, domačin pa jima je do-
volil postaviti šotor kar na 
domačem vrtu. Od Trente do 
Kranja sta potem potovala z 
avtom in med tem obiska-
la Kranjsko Goro, Vintgar, 
Bled. Tukaj je bilo pa za po-
potniška kolesarja že preveč 
ljudi in gneče. Pridružila 
sem nam je še sodelavka, ki 
se je vrnila iz Španije, kjer 
je srečala kolegico, s katero 
smo vse tri šole sodelovale v 
projektu. Spekli smo ribe iz 
Kokre pa zelenjavo z vrta in 
pito iz domačih sliv. Nič se 
nista branila nazdravljati 
z refoškom. Ko se tako pro-
ti koncu večerje slikamo za 

spomin, pravi Janez: »Pog-
lej, poglej – to so porabniki 
evropskega denarja.« Prav 
res – in bolj ko bodo službeni 
projekti postali osebne zgod-
be, trajnejše bodo vezi in 
bolj trdna bo Evropa. Nista 
se se mogla načuditi življe-
nju pri nas. Zelena dežela, 
travniki in gozdovi ob hišah, 
lastna zelenjava na vrtu. V 
soboto dopoldan smo ju pe-
ljali v Kranj. Zgolj po mestu 
smo se sprehodili, pokukali v 
atrije in dvorišča, si ogledali 
razstavo o »žehti«. Tudi tam 
so prali na enak način. Na 
Brionih imajo odlične torti-
ce. Po kosilu sem ju peljala še 
na Brdo. Ker je eden do uči-
teljev tudi politik, je bil nav-
dušen nad protokolarnim 
objektom. Ravno so priprav-
ljali za poroko in seveda člo-
vek onemi, tako je lepo, dra-
go pa tudi. Zakaj ima park 
vstopnino in ni namenjen re-
kreaciji? Kaj pa vem, dovolj 
je zelenih površin, kjer lahko 
hodijo vsi, ta je pač protoko-
laren, tako se ognemo nepri-
dipravom. Govorimo o šolah 
in otrocih, tujcih in težavah 
z njimi. Eden od njiju je bil 
ravnatelj okrožja 17 šol. Tudi 
tam podeželske šole zaradi 
premajhnega števila otrok 
zapirajo. Ponekod je več kot 
sedemdeset in več odstotkov 
tujih otrok, ki jih premeščajo 
enkrat sem, drugič tja. Rav-
no ko se privadijo f lamskega 
jezika (nizozemščina v di-
alektu), pa ga premestijo v 
valonsko šolo, kjer govorijo 
francoski jezik. Strpnost in 
še enkrat strpnost in sočut-
nost. Edino tako bomo lahko 
zdržali skupaj.

Kolesarja na obisku
Janez Logar

To je ena izmed štirih naj-
bolj pogostih tem, o katerih 
se zakonci prepiramo. Dru-
ge tri so še otroci, spolnost in 
denar. Torej, kakšno mesto 
v najinih pogovorih in pre-
pirih naj zavzamejo misli 
in besede o najinih starših. 
Zlato pravilo je, da o tastu 
in tašči nikoli ne govorimo 
ničesar slabega. Še višji nivo 
je, da o njih niti ne razmi-
šljamo slabo. Moja edina 
dolžnost do njiju je, da sem 
z njima prijazen. Vse drugo 
do njiju naj uredi moj mož 
oziroma moja žena. Ja, tako 
preprosto je to. »Svojega tas-
ta in tašče nisem poznala, 
dokler nisem spoznala svo-
jega moža. Vendar pa sta 
zanj to najbolj pomembni 
osebi. In s tem spoštova-
njem bom pristopila do teh 
dveh odraslih oseb. Onadva 
sta dala življenje mojemu 
možu, ki ga imam rada. 
On sam bo uredil odnose z 
njima.« Nujno je vedeti, da 
moj zakonec nikoli ne bo po-
zitivno sprejel kritike svojih 
staršev. Zakaj ne? Zato, ker 
je moja žena zrasla iz njune 
združitve. To sta njena star-
ša, zanjo sta ikoni, carja, 
nenadomestljiva sta in njo 
bo vedno bolelo, kadar bom 
kritiziral njeno mamo ali 
njenega očeta. Vedno. Niti 
nimam pravice komentirati 
in kritizirati dejanj svojega 
tasta ali tašče. Zakoncu je 
že tako ali tako hudo, ka-
dar njegova starša ne znata 
poskrbeti zase, kadar si ne 
znata urediti lepega odnosa 
na starost, kadar nadaljuje-
ta z medsebojnimi obtožba-
mi … Otroku tega nikoli ni 
prijetno gledati, zato ne po-
večujmo trpljenja svoje žene 

še s tem, da jo kritiziramo 
in jo primerjamo z njenimi 
starši.

Pa vendar pogosto kriti-
ziramo moževe ali ženine 
starše. To delamo v škodo 
svojega zakona. »Tako se 
obnašaš kot tvoja mama, 
oblačiš se kot tvoj oče, niti 
ti niti on ne vesta, kaj so to 
osnove mode, cinična si, kot 
so te doma naučili, tvoja pa-
met ni prerasla tvoje mame, 
tako si neodločen kot tvoj 
oče, površna je bila že tvoja 
mati in ti si ista …« Zakaj 
potem to delamo? Zakaj 
škodujemo lastnemu zako-
nu? Pozor! Ker je lažje kri-
tizirati karkoli, še posebno 
primarne družine, kot pa 
sprejeti lastno razbolelost 
v najinem odnosu. Tako so 
pogovori – natančneje na-
pisano prepiri – o otrocih, 
denarju, spolnosti in starših 
precej lažji kot pa lastna 
ranljivost. Ljudje preživijo 
ves svoj zakon v teh prepirih, 
samo da ne bi česa povedali 
o sebi. Kritike tasta in tašče 
večinoma privrejo iz nas v 
navalu jeze in včasih pra-
vega besa. Zato je mnogo 
bolj koristno za najin odnos 
(in za mojo srečo), da jaz 
pričnem govoriti, misliti in 
čutiti svojo jezo, kot pa da 
takrat privlečem na plano 
»tvoje starše, ki so te vzgo-
jili tako in tako …«. Naj še 
enkrat ponovim zlato pravi-
lo: o tastu in tašči nikoli nič 
slabega, z njima bom vedno 
prijazen.

Pogovori o starših

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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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 okrepčali s samo-
postrežno 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 aperi-
tivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju ne-
retvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito nara-
vo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi 
specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od prijaznih gosti-
teljev 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 turistič-
nim avtobusom po programu, dva polpenzio-
na v dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum 
(4*), obiranje mandarin, tri kilograme mandarin 
na osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, od-
lično kosilo z neretvanskimi specialitetami, zaba-
vo in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelje-
šac 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

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

desetdnevna vremenska napoved
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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, 23. 8.
18.40, 20.45 ATOMSKA BLONDINKA
20.10 PARIZ LAHKO POČAKA
16.30 FILM O EMOJIJIH
21.50 ANNABELLE: STVARJENJE
18.10 BISER BOJANE
21.20 DUNKIRK
19.40 JAZ, BARABA 3
15.20, 16.20, 17.00, 18.00 
JAZ, BARABA 3, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 23. 8.
21.00 VOZNIK
18.10, 20.20 ATOMSKA BLONDINKA
17.00, 19.00 FILM O EMOJIJIH
16.00, 20.00 ANNABELLE: STVARJENJE

15.20, 20.30 TEMNI STOLP
17.20 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV
21.10 DUNKIRK 
19.20 JAZ, BARABA 3
16.30, 18.30 JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.30, 17.30 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 25. 8.
21.00 MIRNI ZALIV (letni kino)

Sobota, 26. 8., in nedelja, 27. 8.
18.00 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro. 
(v nedeljo 3D)
20.00 VOZNIK

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

KINOSPORED

22. 8. tor. Timotej  6.10 19.59

23. 8. sre. Filip 6.11 19.57

24. 8. čet. Jernej 6.13 19.55

25. 8. pet. Ludvik 6.14 19.53

26. 8. sob. Viktor 6.15 19.51

27. 8. ned. Jože 6.16 19.50

28. 8. pon. Avguštin 6.18 19.48

Jože Košnjek

Brezje, Višarje – Program 
četrtkovega izleta Gorenj-
skega glasa je bil času pri-
meren. Ker je bil dva dni 
pred njim veliki šmaren, 8. 
septembra pa bo mali šma-
ren, so izletniki obiskali 
dve Slovencem zelo ljubi 
Marijini romarski središči: 
Brezje in Svete Višarje. 

Na Brezjah sta nam izrek-
la dobrodošlico gvardijan 
frančiškanskega samosta-
na in rektor bazilike pater 
dr. Robert Bahčič in vodja 
Romarskega urada dr. An-
dreja Eržen Firšt in nam 
čudovito predstavila Brez-
je, podobo Marije Poma-
gaj in njuno povezanost s 
slovenskim narodom. Na s 
soncem obsijanih Višarjah 

smo imeli čast, da nam je 
maševal upokojeni lju-
bljanski nadškof Alojz 
Uran, ki so mu Svete Višar-
je prirasle k srcu. Nam in 
izletnikom iz Smlednika, 
ki so bili v četrtek prav tako 
na Svetih Višarjah, je iz-
rekel posebno dobrodošli-
co. Pri maši je pel smleški 
pevski zbor Smleški žarek, 
na orgle pa je igrala »naša« 

Marija Jamnik iz Žabnice. 
Tudi za branje berila smo 
poskrbeli sami. Po kosi-
lu pri Juretu, Jure izhaja iz 
slovenske družine Preše-
ren iz Trbiža, smo se vrni-
li v dolino in med potjo do-
mov obiskali še Belopeška 
oziroma Mangartska jeze-
ra. V petek, 1. septembra, 
bomo izlet z enakim pro-
gramom ponovili.

Izletniki z Brezij na Svete Višarje
Izletniki Gorenjskega glasa so v četrtek potovali po Marijini poti od Brezij na Svete Višarje. V petek, 
prvega septembra, jo bomo ponovili.

Izletniki Gorenjskega glasa pred kipom papeža Janeza Pavla II. na Brezjah / Foto: Grega Flajnik

Moravče – Razvojni center Srca Slovenije, ki v sodelovanju 
z občinami in lokalnimi turističnimi organizacijami že tretje 
leto zapored pripravlja t. i. Vikende odprtih vrat, bo ta konec 
tedna – med 25. in 27. avgustom, združil lokalne turistične 
ponudnike v občini Moravče. Obiskovalcem bodo na voljo 
različna kulinarična, rekreativna, sprostitvena in ustvarjalna 
doživetja in posebne akcije, ki jih pripravljajo posamezni po-
nudniki. Med 1. in 3. septembrom sledi še Vikend odprtih vrat 
v občini Lukovica.

Vikend odprtih vrat v občini Moravče

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

Vrzdenec – Tokrat smo se 
na izlet odpravili na drugo 
stran Polhograjskih dolomi-
tov. Pot nas je vodila čez To-
pol in potem proti Horjulu 
v vas Vrzdenec, kjer je ZOO 
park Rožman. 

»Začelo se je tako ... Tukaj 
je bil dolga leta drugi dom za 
poškodovane, bolne in osi-
rotele živali. Največkrat smo 
pomagali mladičkom srne, 
ki so bili najdeni ali poško-
dovani ob košnji ali v pro-
metnih nesrečah. Imeli smo 
divje prašičke, dva medved-
ja mladiča ter številne druge 
živali. V letu 2003 je Slove-
nija prevzela evropsko zako-
nodajo. Takrat se je za nas in 
naše živali začela nova pot, 
saj nam nova zakonodaja 
ni več dovoljevala pomagati 

pomoči potrebnim živalim. 
Storili smo vse, da so živali 
ostale žive. V letu 2007 smo 
pridobili dovoljenje za žival-
skemu vrtu podoben pros-
tor. Postali smo večji in leta 
2013 pridobili status žival-
skega vrta, ta pa nam omo-
goča nove možnosti. Večina 
pri nas živečih živali nosi s 
seboj žalostno zgodbo, zato 
se trudimo in skušamo nudi-
ti dobro oskrbo, dobro poču-
tje živalim in dobro predsta-
vitev obiskovalcem. Trudili 
se bomo tudi v prihodnje.« 
Tako je zapisano na predsta-
vitveni tabli na začetku poti 
po parku. Še preden smo jo 
do konca prebrali, smo sre-
čali lastnika. Jože Rožmanec 
je tisti, ki vodi park in nas je 
seznanil z vsemi podrob-
nostmi. Z živalmi diha prak-
tično dan in noč, njegova 

ljubezen do njih je preras-
la ljubiteljstvo in ga tudi ve-
liko stane. Za ogled parka 
ni vstopnine, zaželeni pa so 
prostovoljni prispevki. »Tu-
kaj je dom za zavržene in za-
puščene živali, za tiste, ki ga 
nimajo nikjer več drugje,« je 
poudaril Rožmanec, ki je do-
mačin z Vrzdenca: »Doma 
sem na kmetiji, del katere se 
je spremenil v živalski vrt. Z 
živalmi se ukvarjam od otro-
štva, sedaj samo še z njimi, 
kmetijo pa vodi sin.«

Jože Rožmanec skrbi za 
okrog dvesto živali, upošte-
vajoč tudi manjše, ki niso 
zunaj. Od najdlje je k njim 
prišla kamela – izza Kavka-
za, najstarejši pa je z več kot 
tridesetimi leti konj, ki je bil 
v času našega obiska na paši. 
»Že zdavnaj bi se ga vsi zne-
bili. Ni več lep, upada – kot 

star človek. Ni pa bolan, rad 
živi in naj kar živi,« pove Ro-
žmanec. Ena izmed zanimi-
vosti je zagotovo medved, ki 
ima posebno zgodbo. »Med-
ved je že 15 let pri hiši. Nje-
gova zgodba je žalostna – kot 
od večine živali v našem par-
ku. Kot štirimesečni mladič 
je bil prodan Italijanu, da 
bi mu krasil pisalno mizo. 
Pred dvema letoma pa je bil 

ponoči v kletki iz neposre-
dne bližine ustreljen v hrbet 
(storilca še niso našli), tako 
da je že dvakrat ušel gotovi 
smrti. Očitno ima rad svoje 
življenje, kot mi vsi,« smo iz-
vedeli.

In kakšni so njegovi načr-
ti za prihodnost? »Stvar je 
prerasla okvirje tistega, da 
bi lahko rekel, da je park za 
mojo dušo, treba je iz tega 

nekaj narediti. Ko sem ugo-
tovil, koliko mladih živali 
zaključi svojo pot v živalskih 
vrtovih, sem začel iskati tudi 
mlade živali, ki jim bom sku-
šal omogočiti normalno živ-
ljenje, ki bi ga sicer ne imele. 
Doslej sem menil, da so za 
k nam dobre tiste, ki so sta-
re ali jih že pol manjka,« je 
še povedal, potem pa odšel 
naprej skrbet za živali.

Doma ima živalski vrt
Bili smo na izletu v ZOO parku Rožman, kjer imajo dom za zapuščene in 
zavržene živali, vsaka s svojo večinoma žalostno zgodbo. Med njimi je tudi 
medved, ki je že dvakrat ušel zanesljivi smrti.

Jože Rožmanec pri medvedu, ki je pri njih že petnajst let

Maja Bertoncelj

Spodnja Senica – Barbara 
Poljanec s Spodnje Senice 
pri Medvodah nam je pos-
lala fotografijo paradižni-
ka, ki mu je tehtnica poka-
zala točno en kilogram. Kot 
je pojasnila, je zrasel na 
domači sadiki, ki so jo po-
sadili na njivo, pognojili s 
hlevskim gnojem in za zas-
tirko prekrili s slamo. Po-
tem pa samo zalivali. »Oči-
tno so letos vremenske raz-
mere za paradižnik ugodne, 
saj so tudi drugi veliki kot že 
dolgo ne,« je še dodala.

Pridelali kilogramski 
paradižnik

Maša Likosar

Bled – Na Avtobusni postaji 
Ljubljana so spoznali, da vse 
več turistov povprašuje, kaj 
naj si ogledajo v kraju, kamor 
se odpravljajo z njihovim av-
tobusom. Da bi jim omogo-
čili celovito izkušnjo določe-
nega kraja, so leta 2015 ponu-
dili prvi turistični paket, ki je 
vključeval prevoz z avtobu-
som iz Ljubljane na Bled in 
ogled Blejskega gradu. Pov-
praševanje je bilo presenet-
ljivo veliko, že v prvem tednu 
so prodali sto paketov, zato 
so ponudbo postopoma širi-
li. S tem delajo tudi v dobro 

turizma, ob tem, ko to zanje 
predstavlja pomemben vir 
prihodka, zaslužijo tudi turi-
stični ponudniki. Poleg Ble-
da si je tako mogoče ogleda-
ti v Radovljici Mestni in Če-
belarski muzej ter Linharto-
vo hišo in v Škofji Loki mu-
zej in grad, v Bohinju got-
sko cerkev ter se peljati z ele-
ktričnim čolnom in se pov-
zeti z nihalko na Vogel, pa-
ket Brezje pa vključuje ogled 
muzeja jaslic in bazilike Ma-
rije Pomagaj. Na mesec pro-
dajo več kot tisoč tovrstnih 
paketov. Avtobus iz Ljublja-
ne vozi vsako uro, novost je 
spletna prodajo paketov. 

Za turiste najbolj zani-
miva destinacija je še ved-
no Bled. Matija Jeras, vod-
ja marketinga in odnosa z 
javnostmi pravi, da pole-
ti na Bled pripeljejo več kot 
deset tisoč potnikov na me-
sec. Na voljo je poseben pa-
ket, ki vsebuje ogled Blejske-
ga gradu in vožnjo z električ-
nim čolnom na otok. Popot-
niki lahko izkusijo tudi po-
sebna blejska doživetja, kot 
so zipline oziroma spust po 
jeklenici, rafting in celo skok 
s padalom. Električni čoln 
vozi na otok po voznem redu 
iz pristanišča pod kavarno 
Park. Župnik na Bledu Ja-
nez Ferkolj je nadvse zado-
voljen z obiskanostjo otoka 
in cerkve. Letošnja novost so 
redne maše, ki potekajo vsak 
ponedeljek v mesecu, tedaj 
je prevoz na otok brezplačen.

Turistki Nadia Ait in Cari-
ne Huon iz Francije sta vi-
deli dokumentarec o Slove-
niji in zdela se jima je zelo 
lepa. Babica Crine prihaja 
iz Slovenije, zato sta žele-
li obiskati njeno rodno de-
želo. Z avtobusom sta priš-
li na Bled, izkoristili paket 
in se sprehodili okoli jezera. 
Ellen Rowatt iz Avstralije pa 
je prišla iz Ljubljane na Bled 
za tri dni. Navdušena je nad 
naravo in čistostjo, v jezeru 
se namerava tudi kopati. 

Iz Ljubljane na ogled 
gorenjskih znamenitosti
Avtobusna postaja Ljubljana ponuja turistične pakete, ki poleg avtobusne 
vozovnice vsebujejo še vstopnico za ogled krajevnih znamenitosti. Turisti 
obiskujejo predvsem Bled, Blejski otok in grad.

Turisti množično prihajajo na Bled z avtobusom iz 
Ljubljane. / Foto: Maša Likosar
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Picopek m/ž (Ljubljana)
Opis delovnega mesta: priprava in peka raznovrstnih pic za prodajo na toplem ko-
tičku, strežba strankam na toplem kotičku, skrb za čistočo na delovnem mestu. 
Dekra zaposlitev, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
28. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Burger mojster m/ž (Kamnik)
Ponujamo delovno mesto kuharja-burger mojstra v enoti 7 Burger Kamnik. Zapo-
slitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, redno plačilo in ure-
jene delovne razmere, stimulacije, možnost takojšnjega začetka dela, 8-urni delav-
nik, proste nedelje. Smart 7, d. o. o., Toma Brejca 2, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 
20. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog procesne kontrole m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe tehniške smeri, aktivno znanje angleškega jezi-
ka, poznavanje standarda ISO 9001, vsaj 3 leta delovnih izkušenj na razpisanem po-
dročju. Sibo G, d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 
8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične sme-
ri, osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o.,  
Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 8. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

Prodajni inženir m/ž (Kranj, teren po Sloveniji)
Naloge: skrb za obstoječe kupce in pridobivanje novih kupcev, kontaktiranje, obi-
skovanje ter tehnično svetovanje kupcem, sodelovanje pri pripravi ponudb in 

pogodb, finančna in tehnična realizacija pogodb, analiza trga in konkurence ter 
prepoznavanje novih tržnih priložnosti, doseganje planiranih poslovnih rezulta-
tov. KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 30. 8. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec m/ž (Ljubljana)
Če vas zanima delo in ustvarjanje največjega spletnega mesta v Sloveniji in ste želj-
ni postati del ekipe mednarodnega podjetja, ste morda pravi za nas. V oddelku teh-
nološkega razvoja podjetja Styria digital marketplaces, ki skrbi za razvoj novih teh-
nologij blagovnih znamk Bolha.com in MojeDelo.com, iščemo razvijalce. Styria di-
gital marketplaces, d. o. o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
9. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni tehnik v obratu vzdrževanja m/ž (Jesenice)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: izvajanje, vodenje preventivnih, kurativ-
nih, intervencijskih in remontnih pregledov in popravil opreme in naprav, nadzor 
nad delovanjem delovne opreme, naprav in ukrepanje, sodelovanje pri projektih 
in novih investicijah, sodelovanje z drugimi izvajalci in proizvodnjo ... SIJ Acroni, d. 
o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 17. 9. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Zidar m/ž (Jesenice)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo:izvajanje obzidav in popravil, kontro-
la stanja ponovc in ostalih naprav, prevzem, skladiščenje in distribucija ognjev-
zdržnih materialov, kontrola in vzdrževanje obzidave livnih ponovc, drsnih zapiral 
in sistema za premešavanje, rušenje obzidave livnih ponovc (ročno in strojno) ... SIJ 
Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 17. 9. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo)
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov. Merkur trgovina, d. d., Cesta na okroglo 
7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 3. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser m/ž (Idrija in okolica)
Naloge na delovnem mestu obsegajo: redna periodična vzdrževanja ter popravila 
strojev, diagnosticiranje in odpravljanje napak na strojih in sistemih, naročanje na-
domestnih delov in ustrezno vodenje zalog ... Jungheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, 
1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 20. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Asistent v marketingu – študentsko delo m/ž (Medvode)
Pavziraš? Ponavljaš? Si absolvent? Imaš dolgočasno študentsko življenje in bi ga 
rad popestril s pridobivanjem delovnih izkušenj in bil za to tudi plačan? Nudimo 
ti izjemno priložnost, da dopolniš svoj CV s konkretnimi izkušnjami. V marketin-
škem oddelku iščemo študenta – strastnega kreativca, ki že razume marketinški 
koncept in je predvsem spreten z besedami in ima žilico za oblikovanje. Brinox, d. 
o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 17. 9. 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

Rezultati 67. kroga – 20. avgusta 2017
5, 12, 14, 32, 35, 36, 39 in 10

Loto PLUS: 6, 9, 12, 16, 17, 18, 24 in 32
Lotko: 7 3 8 5 9 5

Sklad 68. kroga za Sedmico: 1.620.000 EUR
Sklad 68. kroga za PLUS: 1.580.000 EUR
Sklad 68. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Septembrski LUFt
Škofja Loka – V soboto, 2. septembra, bo na Cankarjevem 
trgu potekal LUFt. Od 9. do 18. ure bo potekala tržnica uni-
katnih izdelkov, ob 10. uri bo plesno-gibalna delavnica za 
otroke in odrasle, ob 17. uri bo delavnica salse. Poleg LUFta 
na Cankarjevem trgu se bo na Mestnem trgu v okviru Pisane 
Loke od 18. do 23. ure odvijala latino glasba in ples ter Kaos 
okusov. Med drugim bo ob 20. uri koncert skupine Cabane-
ros s koktejli in latino jedmi.

Glasbena delavnica za otroke
Milje – Otroci, stari od pet do deset let, vabljeni v četrtek, 
24. avgusta, ob 18. uri v Hišo čez cesto na Milje 11. Z glasbe-
no pedagoginjo Zdravko Klančnik bodo ustvarjali z glasbe-
nimi instrumenti, prepevali in se zabavali v prijetni družbi.

OBVESTILA

Opazovanje nočnega neba
Mojstrana – Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju 
z Žičnicami Vogel vabi na opazovanje nočnega neba z naslo-
vom Notranjost Zemlje, planetov in zvezd, in sicer v petek, 
25. avgusta, ob 20. uri na zgornji postaji žičnice Vogel.

KONCERTI
Serenata v Neaplju
Radovljica – Kulturno-umetniško društvo Theatrum Mundi 
vabi na koncert neapeljskih melodij Serenata v Neaplju, ki 
bo v četrtek, 24. avgusta, ob 20. uri v Baročni dvorani v Ra-
dovljici. Vstop je prost – zaželeni prostovoljni prispevki.

IZLETI

S kolesom na Jezersko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 24. av-
gusta, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Preddvor–Jezer-
sko–Bela–Naklo. Zbor ob 9. uri pred Domom upokojencev 
Naklo.

Kolesarski izlet Kranj–Bašelj–Kranj
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
Kranj–Bašelj–Kranj, in sicer bo zbor v torek, 29. avgusta, ob 
8. uri pred nekdanjo Trgovsko šolo na Župančičevi ulici.

Srečanje upokojencev Slovenije in zamejske 
Koroške v Pliberku
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na srečanje upo-
kojencev Slovenije in zamejske Koroške v Pliberku, ki bo v 
soboto, 2. septembra. Odhod bo s posebnim avtobusom ob 
7.30 izpred Globusa. Srečanje organizira Slovensko prosvet-
no društvo Edinost, program se prične ob 10. uri, odhod 
s prireditvenega prostora po dogovoru. Prijave z vplačili v 
društveni pisarni do ponedeljka, 28. avgusta.

RAZSTAVE

Razstava Darka Slavca
Jesenice – V petek, 25. avgusta, bo ob 18. uri v razstavnem 
salonu Dolik Jesenice odprtje razstave slik iz cikla Deus av-
torja Darka Slavca, akad. slikarja, mag. slikarstva in mag. 
grafike.

Fotografska razstava Lepote Norveške
Slovenski Javornik – DPD Svoboda Javornik - Koroška Bela 
vabi vse občane, da se v petek, 1. septembra, ob 18. uri ude-
ležijo odprtja fotografske razstave Aleksandra Novaka z nas-
lovom Lepote Norveške. Razstava bo na ogled v Kulturnem 
domu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku. Ogled 
razstave možen do 21. septembra, vsak dan od 16. do 20. 
ure. Odprta bo v sklopu praznovanja krajevnega praznika.

        IZLET // 1. september 2017

Ker se precej gostov ni moglo udeležiti izleta  na Svete Višarje, ga 
bomo ponovili. Že zjutraj se bomo ustavili na Brezjah in si  
ogledali naše največje romarsko središče z baziliko Marije Pomagaj.  
Nato se bomo iz Žabnic  z žičnico  odpeljali do znane romarske  
Višarske Matere Božje na Svetih Višarjah (Monte Santo di Lussari ). 
Po maši, ogledu cerkve in razgledu na okoliške gore in doline bo na 
gori sledilo kosilo. Po njem se vrnemo v dolino in se odpeljemo proti 
domu. Ustavili se bomo še na Belopeških jezerih pod vznožjem  
Mangarta. Z nami na izletu bo tudi novinar Jože Košnjek.

Cena izleta: 37 EUR 
Cena vsebuje: prevoz z žičnico in kosilo na Svetih Višarjah,  
vodenje, prevoz in DDV.
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.30,  z AP Mercator Primskovo ob 6.50 
z AP Globus Kranj ob 7.00, z AP Radovljica ob 7.20 
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čimprej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite   
osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju  ali pišite na: narocnine@g-glas.si.
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Za odjave, ki prispejo kasneje kot v sredo,  
30. avgusta 2017, ob 10. uri,  
zaračunamo potne stroške. 

NA SVETE VIŠARJE
PO MARIJINI POTI
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4* v 
Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste potovali do ho-
tela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v obje-
mu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).  
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpra-
vili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. 
Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem 
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključeno) 
po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče vino, 
pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in organi-
zacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1 
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, za 
enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

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!
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V SPOMIN

23. avgusta 2017 bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil 
dragi mož, oče in dedi

Jože Bakovnik
z Visokega, roj. 23. 2. 1934 – 23. 8. 2016

Hvala vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov prerani grob.

Žalujoči vsi njegovi
Visoko, 23. avgust 2017

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih pridnih rok,
za vedno nam ostaja.
Žalost, solza te zbudila ni,
praznina, ki ostaja, zelo boli.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu zapustil dragi oče, 
dedek in pradedek 

Peter Jankovič
učitelj v pokoju iz Hrastja pri Kranju

Od njega se bomo poslovili v četrtek, 24. avgusta 2017, ob 16. uri 
na pokopališču na Srednji Dobravi nad Kropo. Žara bo v mrliški 
vežici na tamkajšnjem pokopališču od 12. ure dalje.
Prosimo, da namesto cvetja in sveč darujete svoj prispevek v skri-
njico ob žalni žari za Društvo za cerebralno paralizo Sonček.

Žalujoči: hči Zorica z možem Marjanom, vnuki Gašper, Matic, 
in Živa ter pravnuki Mark, Nika in Eva 

V SPOMIN

Juretu
Ni smrt tisto, kar nas loči,

in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalja, kraj in čas.

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitve navečer.
Zemlja skupno je pribežališče

in poslednji cilj vseh nas je mir.

(Mila Kačič)

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

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

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

NEPREMIČNINE
GARAŽE
KUPIM

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

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Ducato, 2,0 JTD, s.v., c.z., e.s., 
povišan, 9 sedežev, primeren za pre-
ureditev v avtodom, 3.900 eur, tel.: 
031/374-706 17002705

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOR Cross dirty bike, 125 cm3, 
letnik 2016, tel.: 041/316-617 17002714

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 17002549

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

DVA lesena stebra, 15 x 15 x 250 cm, 
tel.: 031/605-223  
 17002699

STANOVANJSKA  OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO mizo in klopi, 2 m, tel.: 
051/649-793 
 17002704

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 17002687

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 
 17002711

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČKA cairnski terier, z rodovni-
kom, majhen kuža z velikim srcem, tel.: 
031/250-831  
 17002707

PSA, tibetanski španjel, star eno leto, 
zelo ugodno, tel.: 040/527-340  
 17002701

PODARIM

ENEGA mucka, starega 4 mesece in 
enega mucka, starega 2 meseca, ti-
grast črnobel, Podhom 42, tel.: 04/57-
25-618, 040/602-839  
 17002697

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809  
 17002655

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČO papriko, peso, korenje in 
peteršilj, tel.: 041/517-551 
 17002706

SEME enoletne trave in ječmen, tel.: 
040/355-865 
 17002696

SEME prečiščene enoletne trave, tel.: 
041/416-241  
 17002698

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

KRAVO simentalko s teličkom ali 
samo kravo, osemenjeno tretjič, tel.: 
040/207-151 
 17002700

VEČ jagnjet za zakol ali nadaljno rejo, 
cena 2,4 eur/kg, tel.: 031/772-549  
 17002702

VEČ ČB teličk, starih 10 dni, tel.: 
041/822-585 
 17002710

OSTALO
PRODAM

KOSTANJEVE kole za pašnik, tel.: 
041/214-500 
 17002703

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

ZAPOSLIMO monterja na terenu, Sen-
čila Asteriks, d.o.o., Cesta na Loko 2, 
Tržič, tel.: 041/733-709  
 17002713

PODJETJE Meritve SI, d.o.o., Britof 
412, Kranj razpisuje delovno mesto 
Namestnik vodje laboratorija. Delo po-
teka v pisarni in na terenu v dopoldan-
skem času, info@meritve-si.si ali, tel.: 
040/558-654 Janez 
 17002715

REDNO zaposlimo izkušenega nata-
karja v pizzeriji Boccaccio, Ljubljana, 
Makarončki, d.o.o., Celovška cesta 
249, Ljubljana, tel.: 040/218-203 
 17002712

ZA delo v klicnem centru v Kranju za-
poslimo telefonista/ko, lahko mlajši 
upokojenec/ka, Španovina, d.o.o., 
Savska Loka 21, Kranj, tel.: 040/130-
054  
 17002690

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17002482

                        + poštnina

EUR

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

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

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, mehka vezava.
Cena priročnika je 

15  2  0
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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

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

RAZNO
PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701  
 17002708

                        + 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

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je v 94. letu starosti za vedno zapustila naša draga

Marija Kavčič
s Kokrice

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 23. avgusta 2017, ob 14. uri na pokopališču na Kokrici. 
Žara pokojnice bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Ohranimo drago pokojnico v lepem spominu. 

Žalujoči vsi domači
Kokrica, 19. avgust 2017
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Anketa

Gregor Jovan iz Ljubljane:

»Ples brez meja je priložnost 
za druženje s sosedi. Prav je, 
da negujemo stike. Je znak, 
da je Evropa tudi tu, med 
Slovenijo in Avstrijo. Čestitke 
organizatorjem, da ohranjajo 
ta dogodek!« 

Herman Kelih iz Borovelj:

»Na srečanje na Ljubelj grem 
vsako leto, sem diakon in op-
ravljam bogoslužje. Ljubelj je 
za nas na oni strani meje ne-
kaj zgodovinskega. Veliko mi 
pomeni, da so državne meje 
odprte. « 

Andreas Kelich iz 
Zweikirchna:

»Jaz sem prvič na srečanju. 
V zadnjih letih na meji po-
novno občasno kontrolirajo 
prehode, a je vseeno zelo po-
membno, da se na meji ne 
čaka, tako kot se je nekoč.« 

Jože Tišler iz Loma pod 
Storžičem:

»Sodeloval sem kot nasto-
pajoči med bogoslužjem in 
v kulturnem programu, za-
nima pa me tudi druženje. 
Nekdaj smo bili na tej strani, 
kot bi bili iz drugega sveta.« 

Maša Likosar

Od leta 2003 dalje na Ljube-
lju, kjer je bil včasih medna-
rodni prehod z Avstrijo, po-
teka Ples brez meja, srečanje 
občanov z obeh strani meje. 
Letos sta se ga udeležila tudi 
minister za zunanje zadeve 
Karl Erjavec in koroški dežel-
ni glavar dr. Peter Kaiser.

Foto: Tina Dokl

Ples brez meja

Evelin Crnalic iz Celovca:

»Letos sem se srečanja ude-
ležila prvič, predvsem zaradi 
planinarjenja in druženja. 
Ideja Evropske unije, da uki-
ne meje, se mi zdi odlična, 
ljudje smo zaradi tega bolj 
povezani.« 

Danes bo sončno, zjutraj je po nižinah možna megla. Jutri in 
v četrtek bo deloma sončno, popoldan lahko nastane kakšna 
ploha ali nevihta. V četrtek bo pihal jugozahodnik. Jutra bodo 
sveža, popoldan bo vsak dan topleje.

Jasna Paladin

Velika Lašna – Kamniški 
gorski reševalci in reševal-
ci Nujne medicinske pomo-
či Kamnik so prejšnji teden 
posredovali v nesreči, ki bi 
se prav lahko končala tragič-
no. Na pomoč so namreč od-
hiteli Tonetu Naratu, ki je z 
zlomljenim gležnjem na ne-
dostopnem terenu v bliži-
ni domače vasi brez telefo-
na, hrane in vode preživel tri 
dni, saj domači niso vedeli, 
kje je. Tretji dan sta ga ven-
darle povsem izčrpanega 
našla brat in nečak. Kaj toč-
no se je dogajalo in kaj vse 
je moral v dolgih urah čaka-
nja preživeti, bo Tone mor-
da povedal, ko okreva – te dni 
je namreč še vedno v bolni-
šnici, kjer je včeraj prestal že 
drugo operacijo. Smo pa obi-
skali njegovega brata Jožeta 
in mamo Agato, ki sta nanj 
polna skrbi tudi najbolj tež-
ko čakala. Medijske pozor-
nosti, ki zdaj kali njihov mir 
in preprosto življenje, nista 
bila vesela, a vseeno sta nam 
zaupala, kako sta sama do-
živela nesrečo, ki je Toneta 
pahnila v neusmiljeni boj za 
preživetje.

Naratovi živijo na robu Ve-
like Lašne, majhne vasice v 
višje ležečih delih občine 

Kamnik, na veliki kmetiji, 
ki je znana pod domačim 
imenom Pr' Oprevc. Sede-
minpetdesetletni Tone Na-
rat je izučen zidar pridnih 
rok, ki gara že vse življenje, 
kot sta poudarila, zadnja leta 
ni imel službe. Čeprav je op-
ravil na kmetiji vedno veli-
ko, je iskal tudi priložnostna 
dela za dodatni zaslužek in 
tako se je minulo soboto po-
poldne vračal z dela. Sodela-
vec ga je v dolini odložil z av-
tom in Tone se je po bližnji-
ci – kar čez težko prehoden 
gozd, ki ga je sicer zelo dobro 

poznal – podal proti domu. 
Kot se je kasneje izkazalo, je 
telefon pozabil nekje v doli-
ni, in še predno je prispel na 
uhojeno pot, si je – kako na-
tanko, še ni znano – zlomil 
gleženj.

»Z mamo naju je že zvečer 
začelo skrbeti, še posebno pa 
naslednje jutro, ko ga še kar 
ni bilo domov, saj ni bilo v 
njegovi navadi, da ne bi spo-
ročil, kje je. Ker pa doma ni-
sem našel nahrbtnika, s ka-
terim je redno hodil v gore, 
sva pomislila, da se je mor-
da odpravil na kakšno turo, 

veliko je namreč planinaril, 
tudi na Triglavu je bil pred 
dnevi. A potem je prišel po-
nedeljek in odločili smo 
se, da ga začnemo iskati. 
Obrtnik, pri katerem je delal 
v soboto, je povedal, da se je 
odpravil proti domu, in tako 
sva se z nečakom Dejanom 
odpravila v gozd,« nam je po-
vedal brat Jože, ki je Toneta, 
potem ko je ta v gozdu preži-
vel skoraj tri dni, le našel. Kot 
se je izkazalo, se je z zlomlje-
no nogo po zadnjici priplazil 
do poti, bil pa je zelo izčrpan. 
»Njegova noga je bila že pov-
sem modra, še ene noči go-
tovo ne bi preživel. Njegovih 
klicev na pomoč ni slišal nih-
če. Ko sva ga našla, ni kaj dos-
ti govoril, bil je povsem brez 
moči,« opisuje Jože. Njego-
va mama pa polna olajšanja 
doda: »Le srečni smo lahko, 
da ni imel odprtega zloma in 
da so bile noči relativno to-
ple. Ne morem opisati, kako 
zelo me je srbelo.« 

Sina po nesreči še ni vi-
dela, saj so ga reševalci ta-
koj odpeljali v bolnišnico, 
kjer bo okreval še nekaj dni. 
Svojce pa zdaj skrbi, kako 
bo po taki poškodbi in pri 
svoji starosti sploh še dobil 
kakšno delo in kako bodo 
brez njega zmogli vsa opra-
vila na kmetiji.

V gozdu z zlomljeno nogo
Tone Narat z Velike Lašne je »spisal« pravo filmsko zgodbo o preživetju, ki pa se je zaključila srečno.

Brat Jože in mama Agata Narat sta po dnevih velikih skrbi 
srečna, da so poškodovanega Toneta še pravočasno našli.

Simon Šubic

Kranj – Od včeraj, ko so se 
začela volilna opravila za iz-
vedbo predsedniških volitev 
22. oktobra, lahko volivke in 
volivci pri pristojnem uprav-
nem organu na predpisanih 
obrazcih oddajo podporo iz-
branemu kandidatu, prav 
tako je že možno tudi vla-
ganje kandidatur. Kandida-
te za predsednika republike 
lahko predlagajo poslanci, 
politične stranke in volivci. 
Kandidati, ki nameravajo na 
volitvah za predsednika re-
publike nastopiti s podporo 
volivcev, morajo zbrati naj-
manj pet tisoč podpisov vo-
lilnih upravičencev. Skrajni 
rok za zbiranje podpisov vo-
livcev in vložitev kandidatur 

na Državno volilno komisi-
jo (DVK) je 27. september do 
polnoči, sledil bo postopek 
preizkusa zakonitosti kan-
didatur in izdaja odločb o 
njihovi potrditvi oziroma za-
vrnitvi, seznam kandidatur 
pa mora DVK javno objaviti 
najkasneje 6. oktobra. Voliv-
ci, ki bodo na volilni dan za-
časno v tujini in bi želeli od-
dati svoj glas, morajo DVK 
najpozneje 21. septembra 
sporočiti, da želijo glasova-
ti po pošti ali na diplomat-
sko-konzularnem predstav-
ništvu. V primeru drugega 
kroga volitev (12. novembra) 
bodo morali svojo namero 
glasovanja po pošti ali na 
diplomatsko-konzularnem 
predstavništvu DVK sporo-
čiti do 27. oktobra.

Začetek volilnih opravil 
za predsedniške volitve

Davča – Podružnična šola v Davči je ta mesec dobila novo 
streho. Prejšnja je bila namreč močno dotrajana in je ob več-
jih nalivih zamakala, je pojasnil Peter Košir, svetovalec za 
investicije na Občini Železniki. Za naložbo, ki je v zaključni 
fazi, bodo iz občinskega proračuna namenili 43 tisoč evrov. 
Davško šolo bo v novem šolskem letu obiskovalo 15 učencev, 
sicer pa bo na Osnovni šoli Železniki ter njenih podružnicah 
v Davči, Dražgošah, Sorici in Selcih 696 učencev. Med pole-
tnimi počitnicami se je Občina Železniki lotila tudi 122 tisoč 
evrov vredne investicije v osnovni šoli v Železnikih, ki je po 
besedah Petra Koširja prav tako že v zaključni fazi. Uredili so 
jedilnico, kjer so zamenjali dotrajano streho, ki je ob večjih 
nalivih zamakala, ter obnovili tlake in ogrevanje. Poleg tega 
so v osrednjem delu šole zamenjali stara okna in dokončali 
manjkajoči fasadni ovoj, je še razložil Košir.

V davški šoli ne bo več zamakalo 

Podružnična šola v Davči je dobila novo streho, saj je bila 
prejšnja močno dotrajana.


