
GORENJSKA

Tematska pot  
ob žičnici Vitranc
Kranjskogorsko smučišče letos 
praznuje sedemdesetletnico obra-
tovanja. Njegovo pestro in bogato 
zgodovino želijo žičničarji prikaza-
ti tudi na novi tematski poti Vi-
tranc, ki so jo odprli v petek.
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ŠPORT

Bertonclju po dveh 
bronih še srebro
Telovadec Sašo Bertoncelj je na 
evropskem prvenstvu v Glasgowu 
v športni gimnastiki na konju z ro-
čaji osvojil srebrno medaljo. S pr-
venstev stare celine je imel doslej 
že dve bronasti medalji.
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KRONIKA

Nekdanjemu župniku 
grozi zapor
Višje sodišče je spremenilo prvo-
stopenjsko sodbo nekdanjemu 
župniku v Preski pri Medvodah 
Francu Klopčiču in mu za spolno 
zlorabo osemletne deklice prisodi-
lo štiriletno zaporno kazen. Klop-
čič je že napovedal pritožbo.

12

ZANIMIVOSTI

Od pridelave solate  
se da živeti
Anica Rozman pravi, da ni zlatega 
kavča, na katerem bi sedela raje, 
kot delala na zemlji. Rozmanovi iz 
Križev so največji pridelovalci so-
late v Sloveniji med kmetijami, 
njihov podjetniški moto je: Ali si 
prvi ali pa te ni.

20

VREME

Danes bo oblačno z obča-
snimi padavinami. Jutri 
bo delno jasno z zmerno 
oblačnostjo. V četrtek bo 
pretežno jasno.

15/25 °C
jutri: delno jasno
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Paketna rešitev
NIZKOENERGIJSKA
 HIŠA + PARCELA

Vse na enem mestu v naselju Belca.
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Priloga:

Zgornjesav'c
Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kot razberemo 
iz sklepa o soglasju k skle-
nitvi prodajne pogodbe, ki 
ga je 1. avgusta letos izdalo 
Okrožno sodišče v Kranju, je 
kupec Šeširjevih nepremič-
nin družba Polimix, druž-
ba za proizvodnjo, proda-
jo, izvoz, uvoz instalacijske-
ga blaga Žiri. Ta kupec je bil 
tudi edini, ki je pristopil na 
dražbo in nato tudi oddal po-
nudbo, in sicer šele pri ceni, 
ki je bila nižja od izklicne. Ta 
je bila 558.500 evrov, nepre-
mičnine pa so bile prodane 
za 453.500 evrov (brez pripa-
dajočih davščin).

Tovarna klobukov Šešir 
je v stečajnem postopku 

od decembra 2016, dve leti 
prej so najprej izvedli po-
stopek poenostavljene pri-
silne poravnave. V stečaj-
nem postopku so že večkrat 

poskušali prodati Šeširjevo 
premoženje, poleg nepre-
mičnin tudi strojno opre-
mo in zaloge materiala in 
polizdelkov. V letu 2016 je 

stečajni dolžnik prodal ne-
premičnine na Trati in se-
dež družbe preselil na Spo-
dnji trg, kjer so bili stari 
objekti Šeširja, ki so bili pre-
težno obnovljeni leta 1987. 
Proizvodni objekt, stranski 
prostori z razdelilnico hra-
ne, barvarna, mehanična 
delavnica s skladiščnim po-
destom, kotlarna z dimni-
kom in pripadajoče komu-
nalno opremljeno stavbno 
zemljišče so bili zdaj pred-
met prodaje. Cenilec jih je 
ocenil na 932 tisoč evrov, 
slednjič so bile v tretjem po-
skusu javne dražbe z zniže-
vanjem izklicne cene proda-
ne za 453.500 evrov.

Šeširjeve nepremičnine prodane
Tretji poskus prodaje nepremičnin škofjeloške tovarne klobukov Šešir v stečaju je uspel. Nepremičnine 
na Spodnjem trgu so julija prodali.

Šeširjeve nepremičnine so prodali. / Foto: Tina Dokl 45. stran

Maja Bertoncelj

Lučine – Poljanska dolina 
je pretekli konec tedna pri-
vabila številne ljubitelje av-
tomobilskega športa, ki so 
imeli kaj videti. Na Gorsko 
hitrostni dirki Lučine je pa-
del nov rekord proge, posta-
vil pa ga je končni zmagova-
lec Italijan Federico Liber. S 
prototipom Gloria G8P Evo 
je s skoraj štirikilometrsko 
progo od Todraža do Lu-
čin opravil v času 1:59,39, 
s končno povprečno hitro-
stjo 119,85 km/h. Doseda-
nji rekord iz leta 2016 je pr-
vič izboljšal že na sobotnem 

treningu, mejnik dveh mi-
nut pa v drugi vožnji nedelj-
ske dirke. To je že njegova 
četrta zmaga na tej dirki.

»Dirka do Lučin je odlič-
na. Ima posebno mesto v 
mojem srcu. Ljudje so kra-
sni, dobra organizacija ... 
Če bo le šlo, se bom vsako 
leto vrnil,« je Federico Li-
ber povedal v nedeljo ta-
koj po koncu dirke na cilju 
v Lučinah. To je bila njego-
va prva izjava, potem ko je 
hitro pomeril vse parame-
tre na pnevmatikah svojega 
prototipa. V nadaljevanju se 
je simpatični Italijan v ita-
lijanščini z nekaj vmesnimi 

angleškimi izrazi dotaknil 
še rekorda proge: »Vesel 
sem, da sem izboljšal re-
kord, česar sem si želel, in 
peljal hitreje od dveh mi-
nut. Upam, da bo šlo priho-
dnje leto še hitreje.«

Drugi v skupni razvrstitvi 
je bil madžarski veteran La-
szlo Szasz (Reynard F3000), 
na tretje mesto pa se je uvr-
stil najboljši Slovenec Vladi-
mir Stankovič v Dellari T2. 
Najvišje v državnem prven-
stvu je bil Milan Bubnič z 
dirkalnikom znamke Lan-
cia Delta.

Dirkaški praznik z novim mejnikom
Gorsko hitrostno dirko Lučine je z novim rekordom proge začinil Italijan 
Federico Liber, ki se je kot prvi spustil pod dve minuti. Za poznavalce ceste 
od Todraža do Lučin je to nepredstavljiv čas. 

Italijan Federico Liber je proti Lučinam drvel s povprečno hitrostjo skoraj sto dvajset 
kilometrov na uro in izboljšal dve leti star rekord proge. / Foto: Gorazd Kavčič49. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVAN TRAMPUŠ iz Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Manca Perdan

Kranj – Leta 1999 so Združe-
ni narodi 12. avgust razgla-
sili za mednarodni dan mla-
dih z namenom, da bi se vsa-
ko leto ukvarjali s problema-
tikami, ki zadevajo mlade, 
in hkrati opozarjali na po-
membno vlogo, ki jo imajo 
mladi v družbi. Urad Repu-
blike Slovenije za mladino 
in Zavod Republike Sloveni-
je za zaposlovanje med mla-
de štejeta ljudi med 15. in 29. 
letom starosti. Teh je bilo ko-
nec leta 2017 v Sloveniji 312 
tisoč, kar je bilo 15,1 odstot-
ka vseh prebivalcev Sloveni-
je ali 22,8 odstotka manj kot 
pred desetimi leti.

Vodilna misel letošnjega 
mednarodnega dneva mla-
dih je bila Varni prostori 
za mlade. Združeni naro-
di so na svoji spletni stra-
ni zapisali, da mladi potre-
bujejo varne prostore, kjer 
se lahko družijo, se ukvar-
jajo z dejavnostmi, poveza-
nimi z njihovimi raznoliki-
mi potrebami in interesi, 
sodelujejo v procesih odlo-
čanja in se prosto izražajo. 
Varni prostori so na primer 
državni prostori, ki omogo-
čajo mladim, da se vključi-
jo v vprašanja upravljanja; 
javni prostori, ki mladim 
omogočajo, da sodelujejo 
v športnih in drugih pros-
točasnih dejavnostih; digi-
talni prostori, ki mladim 
omogočajo virtualno inte-
rakcijo; in dobro načrtova-
ni fizični prostori, ki lah-
ko pripomorejo k akomo-
daciji mladih z raznoliki-
mi potrebami, zlasti tistih 
mladih, ki so izpostavljeni 
marginalizaciji ali nasilju. 

Mladostniki včasih nimajo 
dovolj prostora, da bi se po-
polnoma izrazili, in se za-
radi tega počutijo neprije-
tno ali celo nezaželeno. Po-
dobno so lahko brez obstoja 
varnih prostorov mladi dru-
ge rase, etnične pripadno-
sti, spola, verske pripadno-
sti ali kulturne pripadnosti 
počutijo ranljive. Kadar pa 
imajo mladi varne prostore 
za sodelovanje, lahko učin-
kovito prispevajo k razvoju 
družbe, miru in družbeni 
povezanosti.

Danes se mladi srečuje-
jo z vse večjimi težavami pri 
vstopu na trg dela in na sa-
mem trgu dela, doba izobra-
ževanja se podaljšuje, hkrati 
pa se zvišuje starost, ko mla-
di začnejo živeti samostojno 
življenje, neodvisno od svo-
jih staršev. Leta 2016 je bil 
v Sloveniji delež mladih, ki 
živijo v skupnem gospodinj-
stvu s svojimi starši, 79,3 
odstotka, povprečna starost 
ob odselitvi iz skupnega go-
spodinjstva s starši pa je bila 
28,2 leta. V letu 2017 je bilo 
delovno aktivnih 51,1 odstot-
ka mladih med 15. in 29. le-
tom, kar je bilo 16,9 odstotka 
vseh delovno aktivnih oseb. 
Od tega jih je bila skoraj po-
lovica zaposlenih za nedolo-
čen čas.

Ne glede na vse ovire, s 
katerimi se srečujejo mla-
di, pa raziskava Statistične-
ga urada Republike Sloveni-
je kaže, da so bili mladi v letu 
2017 na splošno zadovoljni 
s svojim življenjem. Zado-
voljstvo z življenjem so na-
mreč na lestvici od nič do de-
set v povprečju ocenili z oce-
no 7,9. Ta ocena se je v petih 
letih zvišala za 0,3 vrednosti 

ocene. Mladi so zadovoljni 
tudi z dostopnostjo do raz-
ličnih dobrin, kot so na pri-
mer druženje s prijatelji ali 
sorodniki ob pijači, kosilu 
ali večerji, obisk aktivnosti, 

ki jih je treba plačati, na pri-
mer obiski koncertov, špor-
tnih prireditev, rekreacije. 
Kakšni bodo letošnji rezul-
tati, pa bomo videli ob kon-
cu leta.

Mladi večinoma zadovoljni  
s svojim življenjem
Dvanajstega avgusta smo obeležili že devetnajsti zaporedni mednarodni dan mladih. Podatki na 
Statističnem uradu Republike Slovenije kažejo, da je bilo mladih v Sloveniji ob koncu lanskega leta kar 
22,8 odstotka manj kot pred desetimi leti.

Katja Podjed, Stražišče: »Nedavno sem se preselila v hišo 
pokojnega strica. Tu se počutim odlično, ker nisem več 
odvisna od svojih staršev. Stroške plačujem sama, za zdaj 
z delom prek študentskega servisa. Ko naredim še zadnjih 
nekaj izpitov in diplomo, pa računam na redno zaposlitev, 
najbrž v cvetličarstvu.«

Aleksander Globočnik, Stražišče: »Že nekaj časa sem 
redno zaposlen, pred slabima dvema letoma pa sem dobil 
priložnost, da se preselim v svoje stanovanje. To je bila 
zame dobra priložnost, saj sem postal bolj samostojen 
in svoboden. Tudi večina mojih prijateljev se je od svojih 
staršev že odselila.«

Vesna Drakslar, Drulovka: »Pri 21 letih sva s fantom začela 
živeti samostojno. Delam prek študentskega servisa, on 
pa je redno zaposlen. Včasih sva sicer malo na tesnem z 
denarjem, a se je za svobodo vredno potruditi. Prihodnje 
leto se nameravava tudi poročiti.«

Rok Podjed, Stražišče: »Še vedno živim pri svojih starših. 
Star sem šele 19 let in še nimam dovolj denarja, da bi šel 
na svoje, a upam, da se bo v prihodnosti to zgodilo. Ravno 
sem zaključil srednjo šolo in oktobra začnem študirati 
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, cilj pa je, da se po 
končanem študiju tudi zaposlim.«

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 7. avgusta 2018, prejme dve 
vstopnici za predstavo Mamma Mia! na Bledu Jakob Gartner 
iz Selc. Nagrajencu čestitamo!

Urša Peternel

Kranj – Delavska svetoval-
nica je na vlado in Dars na-
slovila poziv, naj prekliče-
jo odločitev o izboru ponu-
dnika za izgradnjo vzhodne 
cevi avtocestnega predora 
Karavanke. Kot najugodnej-
ši ponudnik je bilo izbrano 
turško podjetje Cengiz In-
saat, in sicer za 89,3 milijo-
na evrov. Ponudba je bila da-
leč najnižja od vseh devetih 
prejetih na razpis, druge so 
se gibale med 104 in 140 mi-
lijonov evrov. 

V Delavski svetovalni-
ci so v pozivu zapisali, da je 
turško podjetje po naved-
bah strokovne javnosti od-
dalo sumljivo nizko ponud-
bo. Poleg tega naj bi si bilo 
podjetje po navedbah različ-
nih virov zelo blizu z avtori-
tarnim režimom turškega 
predsednika Recepa Tayyi-
pa Erdogana, so zapisali. 

Posebej pa so v Delavski 
svetovalnici opozorili na 
problematiko delavskih pra-
vic, saj naj bi – glede na jav-
no objavljene navedbe v ne-
katerih turških medijih – 
na gradbiščih omenjene-
ga podjetja prihajalo do po-
sebno hudih kršitvah pra-
vic delavcev in smrtnih pri-
merov delavcev. Po ugotovi-
tvah turškega preiskovalne-
ga novinarja naj bi pri grad-
nji letališča v Istanbulu »ob-
lasti prikrile več kot štiristo 

smrti gradbenih delavcev«. 
Delavci naj bi gradbišče opi-
sali kot pokopališče, na grad-
bišču naj ne bi bilo nobenih 
mehanizmov varnosti, na 
osnovi novinarskih ugoto-
vitev opozarjajo v Delavski 
svetovalnici. Turške oblasti 
naj bi potrdile smrt »le« 27 
delavcev pri gradnji omenje-
nega letališča.

Po pisanju Dnevnika je 
turško podjetje gradilo tudi 
avtocesto v Bosni in Herce-
govini, turški delavci naj bi 
delali v ostrem tempu, v dva-
najsturnih izmenah, brez 

počitka in tudi med prazni-
ki. Nastanjeni so bili v po-
sebnem kontejnerskem na-
selju, ki ga je podjetje zgradi-
lo neposredno ob gradbišču, 
tako da tudi »izgub« časa in 
denarja s prevozi delavcev ni 
bilo, piše Dnevnik.

V Delavski svetovalni-
ci zato opozarjajo, da je po-
membno načelo Zakona o 
javnem naročanju tudi so-
cialno načelo. Javno naroča-
nje mora biti socialno odgo-
vorno, izbrani ponudniki pa 
morajo spoštovati najvišje 
standarde delavskih pravic, 
ki veljajo v Republiki Slove-
niji, so zapisali.

Odločitev o izboru izvajal-
ca del za gradnjo druge cevi 
predora sicer še ni pravno-
močna, saj še traja pritož-
beni rok. Prav zato na Dar-
su zadeve v tej fazi ne želijo 
komentirati.

Dvomi o izbranem 
izvajalcu gradnje
V Delavski svetovalnici opozarjajo, da je turško 
podjetje oddalo sumljivo nizko ponudbo za 
izgradnjo vzhodne cevi predora Karavanke. Hude 
kršitve pravic delavcev in smrtni primeri na 
deloviščih?

V Delavski svetovalnici opozarjajo, da Slovenija 
še vedno podpira politiko najnižjih cen pri javnih 
naročilih. Izbrani ponudnik je pri merilu »cena« 
dosegel maksimalnih 95 točk, medtem ko je pri 
štirih merilih za kakovost dosegel zgolj 0,5 točke, kar 
je najnižja ocenjena vrednost pri kandidatih. Kljub 
temu je skupaj zbral 19,42 točke več od najbližjega 
ponudnika. 
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Javnost je pred dnevi raz-
burkalo nočno veseljače-
nje kranjskih policistov. 

Zgodba je v medije prišla po 
zaslugi mladoletnega dekle-
ta, ki je vestno dokumentiralo 
in na spletnih omrežjih obja-
vljalo fotografije in posnetke 
popivanja v policijskem avto-
mobilu in vožnje po avtocesti 
– kljub temu da še nima voz-
niškega dovoljenja in je vozila 
pod vplivom alkohola. Zgod-
ba je zanimiv primer tega, 
kakšne so lahko posledice 
nepremišljenega objavljanja 
na družbenih omrežjih. Po-
licistom grozi izguba službe, 
proti njim pa so sprožili tudi 
postopke zaradi suma storitve 
kaznivih dejanj. 

Dejstvo je, da se odnos do 
zasebnosti – tudi zaradi pri-
ljubljenosti družbenih omre-
žij – spreminja. Kar so nekdaj 
babice in dedki skrbno varovali 
med štirimi stenami svojih do-
mov, danes njihovi vnuki delijo 
med znance in neznance na 
družbenih omrežjih. Kaj in 
koliko svoje zasebne sfere nek-
do deli na spletu, je vse manj 
stvar družbenega konsenza in 
vse bolj arbitrarna odločitev 
posameznika. Vendarle pa 
velja upoštevati dobršno mero 
zdravega razuma. Kar se v 
alkoholni omami lahko zdi 
odlična »štorija«, vredna na-
biranja všečkov in komentarjev 
na Instagramu ali Facebooku, 
se lahko naslednji dan sprevrže 
v nočno moro, ki nas lahko sta-
ne službe, ugleda v družbi, ali 
pa postane iztočnica za javno 

zasmehovanje, ki so mu naj-
večkrat izpostavljeni najstniki 
v najobčutljivejših letih, njego-
ve posledice pa lahko človeka 
zaznamujejo za vse življenje.

A že zavoljo svoje varnosti 
in varnosti svojih bližnjih bi 
veljalo nekatere informacije 
obdržati zase oziroma med 
ljudmi, ki jim povsem zaupa-
mo. Znani so primeri, ko so 
uporabniki z deljenjem termi-
nov letnega dopusta zlikovcem 
(nehote) sporočali, kdaj bo 
njihovo domovanje brez nad-
zora, in jim s tem olajšali delo. 
Vsako poletje so del spletnih 
omrežij tudi gole fotografije 
otrok z dopustovanj na mor-
ju in zdi se, da uporabniki 
poleg vseh ostalih vprašanj, ki 
bi si jih morali postaviti pred 
deljenjem takšnega prizora, 
ne razmišljajo kaj dosti niti o 
tem, kaj si bo njihov otrok o 
potezi svojih staršev mislil čez 
nekaj let.

Ko gre za objave na spletu, 
velja imeti v mislih, da so te 
javne in si z njimi gradimo 
spletni odtis, ki se nekoč uteg-
ne obrniti proti nam. Zato ob 
deljenju zasebnosti na spletu 
velja poleg mobilnega telefona 
v roke vzeti tudi pamet.

A če se vrnemo na uvodni 
primer. Ravnanje mladole-
tnice iz policijske »marice« 
je resda tipičen primer nepre-
mišljene objave, a tokrat v oči 
bolj bode dejstvo, da brez tega 
nedopustno in predvsem ne-
varno početje uniformiranih 
policistov morda nikoli ne bi 
bilo kaznovano.

Ko delimo več, kot želimo

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Jasna Paladin

Kranj – Poletna planinska 
sezona je te dni na svojem 
vrhuncu in v Planinski zvezi 
Slovenije ugotavljajo, da bo 
glede na število obiskovalcev 
ta tudi letos zelo dobra.

»Prva polovica planinske 
sezone do konca julija je pri-
merljiva z večletnim povpre-
čjem. V začetku poletja je bil 
obisk planinskih koč po Slo-
veniji zaradi nestabilnega in 
neugodnega vremena dokaj 
slab, zadnji tedni pa kažejo 
precej boljšo podobo. Če se 
bo takšno vreme nadaljevalo 
proti koncu avgusta, bomo 
že lahko govorili o zelo dob-
ri planinski sezoni. Nekate-
re planinske koče v Julijskih 
Alpah sicer že zdaj beleži-
jo izjemno dobre rezultate. 
Mreža planinskih poti in koč 
je razpršena po vsej Slove-
niji in praviloma je v kočah 

zunaj visokogorja glavnina 
obiska izven poletja in veči-
na obiskovalcev je domačih. 
A tudi sredogorske in nižje 
ležeče planinske koče pos-
tajajo zanimive za tuje turi-
ste in beležijo rahel porast 
tujih gostov,« ocenjuje Du-
šan Prašnikar, strokovni so-
delavec PZS, in poudarja, da 
je poleti med planinci v na-
ših gorah vedno več tujcev: 

»Delež tujcev, ki so do zdaj 
prenočili v kočah okoli Tri-
glava, se giblje okrog se-
demdeset odstotkov. Tuj-
ci se praviloma odpravijo v 
gore tudi ob slabši vremen-
ski napovedi. Vse večji obisk 
slovenskega gorskega sveta 
s strani tujcev sovpada tudi 
s siceršnjim povečanjem tu-
jih gostov v Sloveniji, ki pra-
viloma iščejo to, kar Sloveni-
ja promovira – zeleno, aktiv-
no, zdravo. V gore se odpravi 
tudi vse več turistov, ki sicer 
tja ne zahajajo redno. Gore 
skupaj z mrežo planinskih 
poti in planinskih koč tako 
postajajo eden najpomemb-
nejših turističnih produktov 
v Sloveniji.«

Tujcev tudi osemdeset 
odstotkov

Izjemno pestro druščino 
tujcev so v tej sezoni našteli 
tudi v Domu Valentina Sta-
niča pod Triglavom, ki je v 
lasti Planinskega društva Ja-
vornik - Koroška Bela. »Za-
radi vremena oziroma slabe 

napovedi, četudi ni bilo to-
liko dežja, imamo do zdaj 
približno tretjino manjši 
obisk kot lani, a se že poz-
na boljše vreme in približu-
je se vrhunec, ki ga pričaku-
jemo prav te dni in vse do 
konca avgusta. Prevladuje-
jo tujci, ki jih je poleti vsaj 
osemdeset odstotkov, naj-
več Hrvatov in Nemcev, veli-
ko je Belgijcev in Nizozem-
cev, letos so nas obiskali tudi 
Finci, Romuni, Rusi, Švedi, 
Švicarji, Bosanci, Francozi, 
Srbi, Izraelci, Španci, Itali-
jani ... izredno pisana za-
sedba. Glavni cilj jim je se-
veda vzpon na Triglav, dosti 
obiskovalcev pa hodi tudi po 

Slovenski planinski poti,« 
pravi oskrbnik koče Brani-
mir Huzjak.

V planinskih kočah, za-
vetiščih in bivakih po vseh 
slovenskih gorah je na vo-
ljo skoraj 7400 ležišč in več 
kot deset tisoč sedišč, a naj-
bolj so oblegane prav koče 
v Triglavskem pogorju. Pla-
ninska organizacija se to-
vrstni pritisk trudi razprši-
ti na obisk vseh gorskih in 
hribovitih območij po drža-
vi, k temu pa pripomoreta 
predvsem Slovenska planin-
ska pot in Slovenska turno-
kolesarska pot, ki vodi tudi 
mimo 52 nižje ležečih pla-
ninskih koč.

V gorah vedno več tujcev
Planinarjenje postaja eden najpomembnejših turističnih produktov pri nas, saj slovenske gore letno 
obišče okoli 1,7 milijona obiskovalcev, oskrbniki planinskih koč opažajo vse večji obisk tujcev.

Dom Valentina Staniča pod Triglavom / Foto: Manca Čujež (PZS)

»Na vrhuncu poletne planinske sezone Planinska 
zveza Slovenije poudarja, naj si vsak izbere turo, za 
katero je ustrezno psihofizično pripravljen in ima 
zanjo ustrezno opremo, ki jo zna uporabljati. Pred 
odhodom v gore naj obiskovalci preverijo vremensko 
napoved, stanje planinskih poti in odprtost planinskih 
koč, priporočljiva je tudi rezervacija prenočišča in 
uporaba lastne posteljnine.«

»Prevladujejo tujci, ki jih 
je poleti vsaj osemdeset 
odstotkov, največ Hrvatov 
in Nemcev, veliko je 
Belgijcev in Nizozemcev, 
letos so nas obiskali tudi 
Finci, Romuni, Rusi, 
Švedi, Švicarji, Bosanci, 
Francozi, Srbi, Izraelci, 
Španci, Italijani ... 
izredno pisana zasedba.«

Jasna Paladin

Ljubljana – Po parafiranju 
protokola o sodelovanju med 
peterico strank in Levico v 
petek, 10. avgusta, ima Mar-
jan Šarec za podporo man-
datarstvu zagotovljenih 52 
poslanskih glasov, prav tako 
naj Levica ne bi nasprotova-
la vladi na glasovanju, kjer je 
za potrditev liste ministrov 
dovolj navadna večina. V 

protokol so med drugim na-
mreč zapisali, da se bo man-
datar o ministrskih kandi-
datih uskladil tudi z Levico, 
da se bodo omenjene stran-
ke vsak mesec srečevale na 
usklajevalnih sestankih, da 
bo Levica vsako leto nosi-
lec vsaj dveh projektov in da 
bodo že od začetka vključeni 
v pripravo proračuna.

Poslanci Levice bodo pod-
prli tudi prvaka SD Dejana 

Židana za predsednika dr-
žavnega zbora. Odločanje o 
Židanu, ki bo na tem mes-
tu nasledil predsednika NSi 
Mateja Tonina, bo najverje-
tneje 17. ali 23. avgusta, v pe-
tek, 17. avgusta, bo predvido-
ma tudi seja državnega zbo-
ra, na kateri bodo poslanci 
glasovali o novem manda-
tarju. Na seji bo Marjan Ša-
rec, kandidat za predsedni-
ka 13. slovenske vlade, pred 

glasovanjem predstavil tudi 
programske zasnove vlade. 
Za izvolitev Šarec potrebu-
je absolutno večino poslan-
cev, torej najmanj 46 glasov.

Če bo Šarec v petek izvo-
ljen za mandatarja, bo mo-
ral v 15 dneh vložiti listo mi-
nistrskih kandidatov, zato 
stranke ta teden čaka pred-
vsem reševanje kadrovskih 
vprašanj in delitev ministr-
skih stolčkov.

Šarca podprla tudi Levica
Peterica strank – LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS – je z Levico parafirala protokol o sodelovanju slednje 
z manjšinsko vlado. S tem je izpolnjen pogoj za podporo Levice prvaku LMŠ Marjanu Šarcu na 
glasovanju za mandatarja, ki bo v petek.
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Označe-
na tematska pot obiskoval-
ce prek sedmih točk vodi 
od spodnje do zgornje po-
staje štirisedežnice Vitranc 
1. Primerna je za vse gene-
racije obiskovalcev, še zlas-
ti za družine. Hoja po poti 
traja od 45 do šestdeset mi-
nut, pohodniki pa se lahko 
vmes tudi spočijejo na klo-
pcah ali pa pot obiščejo ob 
vrnitvi po vzponu na pobo-
čje Vitranca s sedežnico, 

je pojasnil Matej Pagon iz 
agencije Pagon šport, kjer 
so pot zasnovali.

Kot je v imenu žičničar-
jev povedala Klavdija Gom-
boc, vodja trženja v RTC 
Žičnice Kranjska Gora, želi-
jo na ta način obiskovalcem 
predstaviti pestro in boga-
to zgodovino razvoja smu-
čišča od leta 1948 dalje, ko 
so tu postavili prvo vlečnico 
Preseka. Prepričana je, da bo 
predstavljeno gradivo zani-
mivo tako za starejše genera-
cije, ki smučišče zelo dobro 

poznajo, kot za vse turiste in 
obiskovalce, saj je Kranjska 
Gora smučišče z najdaljšo 
tradicijo v Sloveniji.

Dodatne aktivnosti, ki jih 
obiskovalcem žičničarji po-
nujajo poleti, so ob tematski 
poti še panoramski prevozi 
s sedežnico Vitranc 1, kole-
sarski park, poletno sankali-
šče, orientacijski park in Be-
dančev dom, poleg katere-
ga na nadmorski višini ne-
kaj več kot tisoč metrov za 
otroke in družine nastaja 
nov tematski park Vitranc. 

Lokacija omogoča pristen 
stik z naravo, umik od pro-
metnega vrveža in enega iz-
med najlepših razgledov na 
Karavanke, je še poudarila 
Klavdija Gomboc.

Nove pridobitve so veseli 
vsi kranjskogorski turistični 
delavci; Blaž Veber, direk-
tor Turizma Kranjska Gora, 
je prepričan, da so na turi-
stičnem trgu lahko konku-
renčni le z vsakoletnimi no-
vostmi. Prav krepitev pole-
tne sezone pa je za Kranjsko 
Goro posebnega pomena, 

saj je za žičničarje zgolj 
zimska sezona prekratka in 
predraga, še poudarja.

Kranjskogorski žičničar-
ji sicer ocenjujejo, da je le-
tošnja poletna sezona za 
zdaj po obisku kljub slabše-
mu vremenu na ravni lan-
ske rekordne sezone ozi-
roma celo nekoliko boljša. 
Doslej dne so našteli že več 
kot dvajset tisoč obiskoval-
cev, do konca poletne se-
zone pa si želijo doseči šte-
vilko štirideset tisoč. Si-
cer pa je podjetje trenutno 

tudi v postopku pridobi-
vanja gradbenega dovolje-
nja za gradnjo gondole na 
vrh Vitranca, kamor štirise-
dežnica ne vozi. Pričakuje-
jo ga jeseni, nato pa mora-
jo še zapreti finančno kon-
strukcijo za ta približno de-
set milijonov evrov vreden 
projekt. Že letošnjo zimo 
pa bi lahko smučarje poz-
dravila prenovljena vlečni-
ca Brsnina; za to pol mili-
jona evrov vredno napravo 
gradbeno dovoljenje priča-
kujejo jeseni.

Tematska pot ob žičnici Vitranc
Kranjskogorsko smučišče letos praznuje sedemdesetletnico obratovanja. Njegovo pestro in bogato zgodovino želijo žičničarji prikazati tudi na 
novi tematski poti Vitranc, ki so jo odprli v petek.

Klavdija Gobmoc, vodja trženja v podjetju RTC Žičnice Kranjska Gora, na začetni točki 
tematske poti Vitranc

Na poti, na kateri premagamo tristo metrov višinske razlike, je sedem točk, na katerih je 
predstavljena bogata zgodovina kranjskogorskega smučišča.

Danica Zavrl Žlebir

Gorje – Letos na enak pro-
blem opozarja že od kon-
ca junija, poleg inšpek-
cij pa obvešča tudi ministr-
stvi za okolje in kmetijstvo 
ter Triglavski narodni park. 
Na slednjega je naslovila 
tudi več vprašanj o odgovor-
nih osebah, ki obiskovalce 
usmerjajo na parkirišča, in 
o poznavanju pravil v TNP 
– in piše, da ni dobila zado-
voljivih odgovorov. Pošiljala 
jim je tudi fotografije parki-
ranih vozil kot dokaz, da so 
res parkirana znotraj TNP, 
kajti od njih je enkrat dobila 
odgovor, da niso zaznali, da 
bi bila vozila parkirana znot-
raj TNP. Priložili so tudi ze-
mljevid. »Parkirani so pov-
sem očitno znotraj TNP. 
Pisala sem, da že najmanj 
tri leta Turistično društvo 

Gorje usmerja turiste, naj 
parkirajo na pašniku v TNP 
v občini Gorje, ta pašnik pa 
pripada Agrarni skupnos-
ti Podhom,« sporoča bralka. 

Z odzivom iz TNP ni zado-
voljna, še manj z dejstvom, 
da se je nelegalno parkiranje 
še razširilo na travnika v vasi 
Podhom. »Območje, kjer se 
parkira in za kar sem poda-
la prijave, je po Atlasu okolja 
TNP ekološko pomembno 
in državno zavarovano ob-
močje. Tla so prepustna, 
pod pašnikom (sedaj nele-
galnim parkiriščem) so Na-
tura 2000, varovalni gozd, 
reka Radovna, Vintgar …« 
navaja Bunderlova in dodaja 
še eno skrb vzbujajočo infor-
macijo, da so namreč konec 
julija blejski gasilci zazna-
li, da iz vozila, parkiranega 
pred sotesko Vintgar, izte-
ka gorivo. Zapiše tudi, da so 

domačini predlagali rešitve, 
naj TD Gorje uporablja ob-
stoječa parkirišča na obro-
bju vasi, drugih možnosti 
je po njihovem dovolj. Prija-
ve so različnim odgovornim 
(Občini Gorje, TD Gorje, re-
darstvu …) podali tudi drugi 
vaščani in Civilna iniciativa 
Vršče. »Sprašujem se, kdo 
se bo še zavzemal za nara-
vo, če je TNP v takih prime-
rih brez hrbtenice. Okolje je 
postalo degradirano, biotska 
raznovrstnost izginja, ne-
snaga se veča. Tak je postal 
Vintgar,« sklene Bunderlo-
va in napove, da bo pisala in 
slikovno dokumentirala toli-
ko časa, da pristojni ne ukre-
pajo v dobro narave. 

Vprašanje o nelegalnem 
parkiranju smo tudi mi na-
slovili na Triglavski narodni 
park, kjer odgovarjajo, da 
so seznanjeni z navedbami 

omenjene občanke glede 
parkiranja na Vrščah za pot-
rebe obiskovanja soteske 
Vintgar. »V Javnem zavodu 
TNP smo spremljali vse do-
godke, ki so se dogajali gle-
de parkiranja na Vrščah, in 
tudi vsakič ustno opozarja-
li pristojne lokalne organi-
zacije in občinske službe o 
nujnosti ureditve primernih 
parkirnih mest – parkirišča. 
V začetku letošnje turistič-
ne smo lahko spremljali iz-
jemno množičen obisk so-
teske Vintgar in s tem tudi 
večje težave, povezane s 

parkiranjem. V naši nara-
vovarstveni nadzorni službi 
so ponovno ustno opozarja-
li ''kršitelja'', Turistično dru-
štvo Gorje, o nelegalnem 
parkiranju na tem obmo-
čju. Del parkirišča se nahaja 
v območju Triglavskega na-
rodnega parka, del zemljiš-
ča pa izven. Prav tako je po-
membno dejstvo, da se par-
kira na kmetijskem zemljiš-
ču, ki po vseh pravnih aktih 
ni primerno in na tovrstnem 
zemljišču tudi ni dovoljeno 
parkiranje. Zaradi dejstev in 
vsakodnevnega opozarjanja 

tako civilne iniciative s stra-
ni gospe Anje Bunderla in 
tudi naravovarstveno-nad-
zorne službe TNP smo 25. 
julija letos sklicali sestanek 
na terenu z vsemi pristoj-
nimi občinskimi službami 
Občine Gorje (župan, Turi-
stično društvo Gorje, Agrar-
na skupnost, redarji). Ker do 
ključnih rešitev ni prišlo, je 
naravovarstvena nadzorna 
služba 30. julija podala pi-
sno opozorilo Turističnemu 
društvu Gorje skladno z ve-
ljavno zakonodajo,« so po-
jasnili v TNP. 

Parkirajo kar na pašniku
V uredništvo smo prejeli pismo Anje Bunderla o nelegalnem parkiranju na 
območju Triglavskega narodnega parka, in sicer na pašniku Vršče, o čemer je 
že leta 2015 podala prijavo okoljskemu inšpektoratu.

Ena od fotografij, ki jih je občanka posnela kot dokaz nelegalnega parkiranja na pašniku
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AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO SERVISER  M/Ž

Avto Lušina d.o.o. (www.avto-lusina.si), avtomobilsko podjetje z 
dolgoletno tradicijo, nudi zaposlitev za daljše obdobje v servisni  
delavnici.  Smo razvojno in inovativno usmerjeni, z izjemnim  
potencialom za nadaljnjo rast, saj je v avtomobilizmu izredno  
hiter napredek ter s tem povezana šolanja kadrov tako v Slove-
niji kot tujini. 
Specializirani smo v prodaji in servisiranju znank Hyundai in  
Suzuki. Vozila teh znamk so na našem trgu odlično poznana. 

Opis delovnega mesta:
 Diagnosticiranje in servisiranje vozil;
  Vulkanizerska dela (demontaža in montaža pnevmatik,  

uravnoteženje koles, ugotavljanje poškodb in popravilo 
 pnevmatik, itd.);

 Optične nastavitve podvozij;
  Komunikacija z zaposlenimi, informiranje, interno  

izobraževanje zaposlenih;
  Izvajanje drugih zahtevanih nalog po nalogu nadrejenega.
  Sledenje dogovorjeni viziji, strategiji, ciljem ter sodelovanje pri 

razvoju svojega strokovnega področja.
  Izvajanje timskega in samostojnega dela.

Nudimo:
 Okolje, kjer boste zagotovo osebnostno in strokovno rasli; 

 Vaše ideje bodo zaželene;
 Prihodnost, na katero boste lahko ponosni;
 Redno delovno razmerje in vsak mesec redno plačilo.

Pričakujemo:
 Govorno in pisno izražanje v angleškem jeziku;
 Najmanj poklicno izobrazbo (IV.st.) tehnične smeri;
  Vsaj 3 letne izkušnje ter poznavanje področja servisiranja vozil;
  Osnovno poznavanje tehničnih predpisov v avtomobilski stroki;
  Natančnost, zanesljivost, odgovornost do dela, strokovnost,  

fleksibilnost, samoiniciativnost, pozitiven odnos,  
pripravljenost do sodelovanja in odprte komunikacije.

  Vozniški izpit B kategorije ter izpit za vleko vozil 
 Nekaj smisla za humor.

Prijava mora vsebovati:
 Vloga z življenjepisom v slovenskem jeziku
 Potrdilo o izobrazbi.
 Smo pritegnili vaše zanimanje?

V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, ste se pripravljeni  učiti, ste 
motivirani in pripravljeni delovati v zabavnem timu, vas vabimo, 
da prijavo oddate na elektronski naslov: agata.ls@avto-lusina.si 
v 15 dneh po objavi oglasa.

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število delcev: 3,16 E11/km. 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. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

Maša Likosar

Jezersko – Planšarji so nek-
daj odšli v planino okoli sv. 
Petra. Običaj je bil, da je go-
spodinja pred odhodom na 
planino ovčjo čredo poškro-
pila z blagoslovljeno vodo, 
pastir črede pa je dejal: »Bog 
nam daj gosto trav'co rast', 
sveta Neža pa naj nam po-
maga jarce past'.« Ovce se 
še danes pasejo na jezerskih 
pašnikih, a jih nič več ne ču-
vajo pastirji, ki bi planinam 
vdihnili planšarski pečat.

Vodja prireditve Aleš Pe-
tek pojasni, da se je Ovčar-
ski bal razvil iz zabave, ki 
so jo pripravili planšarjem 
ob njihovi vrnitvi v dolino. 
»Na Jezerskem so se ne-
koč preživljali z rejo ovc, to 

je bila osrednja dejavnost. 
Vsak kmet je imel od dves-
to do tristo ovc in svojo pla-
nino, na kateri jih je pasel 
pastir. Ko je ta po treh mese-
cih ovce prignal v dolino, so 
ga bili vsi tako veseli, zato so 
pripravili veselico,« pojas-
ni Aleš in doda: »Za nas je 
Ovčji bal praznik, za katere-
ga živimo in o katerem govo-
rimo tri mesece prej in me-
sec dni kasneje, letos pa je še 
posebno svečan, ker je jubi-
lejni, šestdeseti.« 

Danes je na Jezerskem ov-
čereje mnogo manj kot ne-
koč, je pa še vedno približ-
no 15 rejcev ovc. Eden izmed 
njih je tudi pastir in predse-
dnik Društva rejcev ovc je-
zersko-solčavske pasme Ja-
nez Smrtnik, ki se ovcam 

posveča že od mladih nog. 
Pod njegovim vodstvom so 
tudi tokrat prignali trideset 
ovc s planine in prikazali 
striženje in predelavo volne 
na stari način. Janez pojas-
ni, da je jezersko-solčavska 
ovca bistvena za pridelavo 
mesa in volne. »Naša pa-
sma je ena izmed štirih slo-
venskih avtohtonih pasem 
in je pri nas najbolj razšir-
jena. Na pogled je zelo mar-
kantna in lepa, predvsem pa 
koristna. Želimo jo ohraniti 
in prenesti naslednjim rodo-
vom, ker vendarle obstaja že 
več kot sto let.« Člani KUD 
Jezersko so uprizorili tudi 
razgovor med gospodarjem 
kmetije in pastirjem, ki je 
čez poletje skrbel za njegovo 
čredo. Besedilo igre je spisal 

pokojni Venci Krč in je vse 
do danes ostalo nespreme-
njeno.

Obiskovalci so na Ovčar-
skem balu lahko okusili tudi 
tradicionalno planšarsko 
jed masovnek. Njegovo pri-
pravo predstavi kuhar Robi 
Kaštrun. »Skuhamo polo-
vico kisle in polovico slad-
ke smetane; ko ta zavre, do-
damo ajdovo moko, vse sku-
paj se kuha, dokler ne odsto-
pi od posode in spusti ma-
ščobe. Masovnek je zelo ka-
lorična hrana slanega okusa, 
za ljudi zanimiva, ker je zelo 
redka.« 

Predstavnik Turistične-
ga društva Jezersko Marko 

Meško pravi, da je bil ob ju-
bilejni prireditvi tudi rekor-
den obisk. Med obiskovalci 
smo srečali tudi zakonca Ci-
rila in Nado Tratnjek iz Ljut-
omera; gospa nam je zau-
pala: »Na Ovčarskem balu 
sem bila nazadnje pred šti-
ridesetimi leti, ko sem še de-
lala v hotelu Kazina. Z vese-
ljem sem ponovno prišla na 
Jezersko, ogledala sem si, 
kaj danes ponujajo, opazila 
sem, da se je marsikaj spre-
menilo, a rdeča nit – ovce in 
pastirji – ostaja.« Letos prvič 
pa je Ovčarski bal obiskala 
tudi Clara Sečnik iz Kana-
de, ki je na Jezerskem tok-
rat že četrtič. »Tu obiščem 

prijateljico Evelin Smrtnik, 
ki se je rodila v Kanadi, nato 
pa preselila v Slovenijo. Zelo 
zanimivo je, kako domačini 
doživeto predstavijo svojo 
kulturo in tradicijo, zlasti pa 
cenim njihove lično izdela-
ne ročne izdelke.« 

Šestdeseti Ovčarski bal, ki 
ga tradicionalno organizira-
jo drugo nedeljo v avgustu, 
je odprl harmonikar Gašper 
Tičar, nastopili so ansam-
bel Jutro, trio Horuk, Dekle-
ta Smrtnik iz sosednje Koro-
ške, domači folkloristi, vrhu-
nec dneva pa so bili Modri-
jani, ki so privabili množico 
obiskovalcev in jih zabavali 
pozno v noč. 

Bog daj gosto trav'co rast',  
sv. Neža pa naj nam pomaga jarce past'
Pred šestdesetimi leti, ko so na Jezerskem prvič organizirali etnografsko prireditev Ovčarski bal, je bilo planšarstvo v njihovi dolini v zadnjih zdihljajih, kmalu 
je docela zamrlo, zato se domačinom Jezerskega zdi zelo pomembno, da njihovo tradicijo ohranjajo na prazniku v čast pastirjem in ovcam.

Ovce so nekoč strigli z ročnimi škarjami, danes uporabljajo Bowenovo metodo. / Foto: Tina Dokl

Pastirji so s planine prignali trideset ovc jezersko-solčavske pasme. / Foto: Tina Dokl

Na stečajnega upravite-
lja Dušana Taljata smo na-
slovili vprašanje, kako je s 
prodajo preostalega Šeširje-
vega premoženja. »Stečaj-
ni dolžnik ima še neproda-
no naslednje premoženje: 
objekt stare šole v Stari vasi, 
delnice Gorenjske banke, 
strojna oprema, ki predsta-
vlja funkcionalno celoto, ra-
bljena strojna oprema, ki bi 
bila vključena v proizvodni 

proces, ter pohištvo, zalo-
ge gotovih izdelkov, poliz-
delkov, repromateriala, mo-
delov in nedokončanega in 
poškodovanega blaga ter ke-
mikalij in barv,« je pojasnil 
Dušan Taljat. »Glede na to, 
da je imel stečajni dolžnik ob 
začetku stečaja izjemno veli-
ko količino zalog gotovih iz-
delkov in drugih materialov, 
prodaja predvsem teh izdel-
kov še vedno poteka in jih je 
mogoče kupiti vsak delovni 
dan v prostorih Šeširja.«

Šeširjeve nepremičnine 
prodane
31. stran

Tržič – Zveza kulturnih organizacij (ZKO) Tržič je objavila 
razpis za podelitev letošnjih Kurnikovih priznanj za sezono 
2017/18 in jubilejnih Kurnikovih priznanj. Pisne predloge z 
obrazložitvijo za vse vrste priznanj sprejema ZKO Tržič do 
prvega oktobra, podelitev priznanj bo na slavnostni prireditvi 
na začetku decembra. 

Objavljen razpis za Kurnikova priznanja 
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Manca Perdan

Podblica – »Novo vozilo po-
meni veliko pridobitev, več-
jo varnost samih gasilcev na 
intervenciji, predvsem pa 
večjo varnost občanov. Po-
meni, da bodo naše inter-
vencije precej bolj hitre in 
učinkovite,« je ob prevze-
mu novega gasilskega vozi-
la povedal Martin Potočnik, 
predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Pod-
blica. Prejšnje vozilo bi le-
tos dopolnilo dvajset let in 
je bilo že precej dotrajano. 
Imeli so tudi tri večje okva-
re menjalnika, ki so predsta-
vljale velik finančni zalogaj, 
zato so se odločili, da je čas, 
da ga zamenjajo. V soboto so 
na športnem igrišču ob šoli v 
Podblici slavnostno prevzeli 
novo gasilsko vozilo znam-
ke Volkswagen Transporter, 
prevzemu vozila pa je sledila 
tudi gasilska veselica.

Stroški nakupa vozila so 
znašali okoli 45 tisoč evrov. 
Od začetka marca so s po-
močjo donatorjev, kamor 
spada tudi prispevek botra 
ter donacija občine in Ga-
silske zveze Mestne občine 
Kranj, zbrali 23 tisoč evrov, z 
velikodušnim prostovoljnim 
prispevkom so krajani doda-
li 4100 evrov, preostali del 

sredstev pa so pridobili v dru-
štvu z raznimi delovnimi ak-
cijami in opravljanjem redar-
ske službe. Boter vozila pa je 
najbližji sosed gasilskega 
doma, svetovno znani kole-
sar Matej Mohorič, ki društvu 
vedno rad priskoči na pomoč, 
bodisi z dobro besedo bodisi 
finančno. »Prav zato se je le-
tos odločil, da bo boter nove-
mu vozilu in je tudi finančno 
precej prispeval k tej pridobi-
tvi,« je povedal Martin Potoč-
nik. Matej se zaradi kolesar-
ske tekme v tujini dogodka ni 
mogel udeležiti, zato je v nje-
govem imenu vozilo predal 
njegov oče Marjan Mohorič. 

Prevzem novega vozila
V soboto so v Prostovoljnem gasilskem društvu Podblica slavnostno prevzeli novo gasilsko vozilo za 
prevoz gasilcev. 

Predsednik društva Martin Potočnik / Foto: Tina Dokl

Prostovoljno gasilsko društvo Podblica je slavnostno prevzelo novo vozilo. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Gorenja vas – Računsko so-
dišče je z revizijo ugotavlja-
lo pravilnost poslovanja Ob-
čine Gorenja vas - Poljane 
za leto 2015, in sicer v zve-
zi s pripravo proračuna in 
zaključnega računa ter izvr-
ševanjem proračuna, delov-
no uspešnostjo in dodatki 
k osnovnim plačam javnih 
uslužbencev, javnimi na-
ročili pri investicijskih od-
hodkih, zadolževanjem in 
drugimi področji poslova-
nja. Nepravilnosti je strnilo 
v šest točk in izreklo mnenje 
s pridržkom, občini pa dalo 
priporočila za izboljšanje 
poslovanja. Prejšnji teden 
so na občini dobili končno 
revizijsko poročilo o poslo-
vanju v letu 2015, ki ga je ra-
čunsko sodišče v okviru re-
dnih pregledov doslej še ne-
revidiranih občin v Občini 
Gorenja vas - Poljane izvaja-
lo v letu 2016.

»Računsko sodišče je 
občini izreklo mnenje s 
pridržkom, pri čemer pri 
pretežnem delu poslovanja 
občine ni ugotovilo nobe-
nih nepravilnosti, še zlasti 
pri javnih naročilih, zadol-
ževanju občine in pravnih 
oseb javnega sektorja na 
ravni občine, glavnini ka-
drovskih zadev in subven-
cij društvom ter pri pripra-
vi proračuna in zaključnega 
računa, pri čemer pa je gle-
de slednjega občini pripo-
ročilo pripravo obsežnejših 
obrazložitev s poudarkom 
na določanju ciljev in spre-
mljanju doseženih rezulta-
tov. Ker je občina vse ugoto-
vljene nepravilnosti odpra-
vila že med potekom revizi-
je ali celo pred njenim za-
četkom, poročilo sploh ne 
vsebuje poglavja o zahtevah 
za predložitev dokazov o iz-
vedenih popravljalnih ukre-
pih, ki je pri primerljivih re-
vizijah običajna sestavina 

poročila. To velja tudi za 
vseh šest primerov v pov-
zetku izpostavljenih nepra-
vilnosti, glede katerih so do-
kazila in pojasnila o odpra-
vi navedena že v poročilu sa-
mem,« pojasnjujejo z Obči-
ne Gorenja vas - Poljane. 

Med ugotovljenimi nep-
ravilnostmi pade v oči izpla-
čilo šestdeset tisoč evrov 
podjetju STC Stari vrh, za 
kar po ugotovitvi računske-
ga sodišča niso bili izpol-
njeni pogoji, češ da je ob-
čina brez podlage v javnofi-
nančnih predpisih prevzela 
(pogojne) obveznosti za za-
gotovitev denarnih sredstev 
smučišču. »Neizpolnjeva-
nje pogojev je bilo ugoto-
vljeno zgolj zaradi dejstva, 
ker je 33. člen družbene po-
godbe navajal, da vplačila 
določi skupščina s sklepom, 
ni pa vseboval tudi izrecne-
ga določila, da so zneski lah-
ko nesorazmerni poslov-
nim deležem v podjetju, 

kar je seveda skupščina 
družbe pred izdajo poroči-
la že dopolnila, kot je raz-
vidno iz opisa ukrepa v po-
ročilu. Prav tako je občina 
s podpisom aneksov ukini-
la še nerealizirane pogojne 
obveznosti do smučišča v 
prihodnjih letih v primeru 
slabih zim, kot je prav tako 
že vključeno v poročilo,« 
so utemeljili na občini. Ob 
prejemu končnega poroči-
la še poudarjajo, da so zado-
voljni s konstruktivnim so-
delovanjem z revizorji Ra-
čunskega sodišča Republi-
ke Slovenije, ki so že med 
revizijo občini posredovala 
številna koristna priporoči-
la poslovanja. »Občina jih 
je s pridom vključila v svoje 
poslovne procese, na osno-
vi česar je Računsko sodiš-
če v polnosti izpolnilo svo-
je začrtano poslanstvo o sve-
tovalni vlogi pri izboljšanju 
poslovanja z javnimi sred-
stvi,« poudarjajo na občini.

Računsko sodišče o poslovanju občine 
Občina Gorenja vas - Poljane se je znašla pod drobnogledom računskega sodišča, ki je revidiralo njeno 
poslovanje v letu 2015. Kot pojasnjujejo na občini, so že med revizijo odpravili večino ugotovljenih 
nepravilnosti, nekatere celo že pred njenim začetkom. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so 
bralci opozorili na nesnago 
in pene v strugi Kokre. Kot 
pojasnjujejo na Komunali 
Kranj, so njihove nadzorne 
službe iz sektorjev Mestne 
službe, Odpadki in Odpa-
dne vode takoj po opozori-
lu preverile stanje na tere-
nu. Ob strugi Kokre in v njej 
nadzorna ekipa ni opazila 
posebnosti, videli pa so ne-
kaj pen in o tem obvestili pri-
stojne. Hkrati so izpraznili 

koš za odpadke in pojasnili, 
da so polomljene veje del ži-
vljenjskega kroga v naravi in 
jih tako kot odpadke s seboj 
prinese reka. 

Prav tako nas je bralka opo-
zorila na kup odpadkov, ki je 
že dlje časa ob cesti, ki vodi 
od Čepulj proti Planici. Skle-
pala je, da je nekdo obnavljal 
počitniško hišo. Pristojni na 
Komunali Kranj so pojasni-
li, da so bili o nepravilno od-
loženih odpadkih obvešče-
ni, nadzornik pa je že preve-
ril stanje in sprožil postopek.

Nesnaga v Kokri in ob cesti

Pene in nesnaga v strugi Kokre / Foto: Gorazd Kavčič

Odpadki ob cesti med Čepuljami in Planico / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Domžale – Čeprav so nam 
v Publikusu še prejšnji te-
den zatrdili, da za balirano 
plastično odpadno embala-
žo, ki jo brez potrebnih do-
voljenj skladiščijo na svojem 
zemljišču v Študi pri Dom-
žalah in bi jo po sklepu in-
špekcije morali odstraniti že 
do konca julija, še nimajo re-
šitve, so v zadnjih dneh to le 
našli in tako bale, ki so za-
radi smradu in strahu pred 
morebitnim samovžigom 
pošteno razburjale okoliš-
ke prebivalce, že začeli od-
važati.

Kot nam je potrdila Tea 
Ulaga, vodja strokovne služ-
be v Publikusu, so bale zače-
li odvažati v četrtek. »Po in-
tenzivnem iskanju nam je 

le uspelo zagotoviti prevze-
mnika za začasno skladišče-
ne bale lahke frakcije iz Štu-
de, ki bo poskrbel za ustre-
zno končno oskrbo bal v ter-
mični napravi v tujini,« nam 
je odgovorila, a ni razkrila, 
kdo ta prevzemnik je in kam 
v tujini bodo plastične odpad-
ke odpeljali. Ocenjujejo, da 
bodo vse bale uspeli odpelja-
ti v štirinajstih dneh.

Rešitev za embalirane od-
padke v Študi so tako našli, 
zdaj pa bodo vse nadaljnje 
aktivnosti usmerili še v iska-
nje prevzemnika za odpadke 
iz Suhadol. Kot je znano, je 
tamkajšnji center za ravna-
nje z odpadki že nekaj časa 
prenapolnjen, zato jim je in-
špekcija že pred časom tudi 
od tam naložila nujen odvoz 
odpadkov.

Odpadke že začeli 
odstranjevati
V Publikusu so našli rešitev za okoli sedemsto 
bal odpadkov, ki jih morajo po sklepu inšpekcije 
odstraniti s svojega zemljišča v Študi.
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Kamnik – Javni zavod Samo-
stan Mekinje, ki ga je ustano-
vila Občina Kamnik, je aprila 
»zagnal« projekt Preobrazba, 
ki zajema obnovitvena dela in 
vrsto brezplačnih izobraže-
valnih delavnic.

Kot nam je povedala direk-
torica zavoda Saša Vidmar 
Ceglar, obnovitvena dela po-
tekajo po načrtih; obnovi-
li so že atrij in dva prostora, 
še dva sta sredi prenove, saj 
so v enem našli dragocene 
stenske in stropne poslika-
ve, ki jih bodo pod strokovni-
mi smernicami kranjske eno-
te zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine skrbno restavri-
rali in vse skupaj septembra 
tudi predstavili javnosti. Gre 
sicer za majhen kamenček v 
velikem mozaiku, saj je celot-
na površina nekdanjega sa-
mostana, ki so ga sestre ur-
šulinke Občini Kamnik poda-
rile pred dvema letoma, veli-
ka približno pet tisoč kvadra-
tnih metrov, obnove v ome-
njenem, približno dvesto ti-
soč evrov vrednem projektu, 
pa zajemajo okoli sedemsto 
kvadratnih metrov površin. A 
z majhnimi koraki bomo priš-
li daleč, so prepričani na obči-
ni in v javnem zavodu, kjer si 
obiskovalce in organizatorje 
različnih prireditev želijo pri-
vabiti s kakovostnimi in pe-
strimi vsebinami.

Od predavanj do različnih 
delavnic

Spomladi so veliko obi-
skovalcev že privabili s 

sklopom brezplačnih pre-
davanj Zavoda Vezal in v 
Kamniku živečega Ameri-
čana Noaha Charneya, ki 
jih bodo nadaljevali tudi je-
seni. Te dni samostanski 
atrij gosti letni kino, ki po-
teka v sklopu festivala Kam-
fest, prejšnji in ta teden pa 
so dopoldnevi v znamenju 
najmlajših. Javni zavod je 
v sodelovanju s člani Likov-
nega društva Senožeti Ra-
domlje pripravil poletne li-
kovne delavnice za otroke 
prve triade osnovne šole, 
ki jih vodi študentka likov-
ne pedagogike Nina Kržič 
iz Mekinj. »Čeprav so poči-
tnice, se otroci na delavnici 
učijo, a tako, da za to sploh 
ne vedo, saj skušam ustvar-
janje narediti zanimivo in 
zabavno. Ne gledamo na to, 

kaj je lepo in kaj grdo, am-
pak delajo to, kar si želijo, 
dam jim zgolj neki okvir, in 
ne preveč napotkov. Dobijo 
material in ustvarjajo, kar 
želijo. Opažam, da od vse-
ga najraje rišejo, dobro jim 
je šlo od rok tudi kiparjenje, 
na splošno imajo kup idej in 
veliko ustvarjalne domišlji-
je,« je najmlajše pohvalila 
mentorica.

Njihovi izdelki bodo na 
ogled na razstavi v prosto-
rih samostana in v Gale-
riji Dika v Kamniku, ki jo 
upravljajo člani Likovnega 
društva Senožeti Radomlje.

Konec avgusta bodo za ot-
roke pripravili tudi praktič-
no zeliščarsko delavnico, 
že ta petek, 17. avgusta, ob 
19. uri pa zna veliko obisko-
valcev privabiti tudi drugi 

pogovorni večer s kamniški-
mi mikropivovarji.

Muzej in informacijska 
točka naslednje leto

Kaj pa turisti? Te dni jih 
je v Kamniku in okolici zelo 
veliko in marsikoga izjem-
na stavba že od daleč kar pri-
tegne na dvorišče. Jim lah-
ko kaj pokažejo, predstavi-
jo? »Da, res pridejo, z vese-
ljem jih sprejmemo, a vode-
nih ogledov žal še ne more-
mo organizirati, saj prosto-
re v pritličju še obnavljamo. 
Razmišljamo seveda tudi o 
vzpostavitvi informacijske 
točke in manjšega muzeja, a 
šele prihodnje leto, ko bomo 
zagotovili potrebni denar,« 
nam je še povedala Saša Vid-
mar Ceglar.

Samostan živ tudi poleti
Obnovitvena dela v Samostanu Mekinje potekajo po načrtih, prav tako pester nabor vsebin, ki so te dni 
v znamenju otroških likovnih delavnic.

Nekdanji Samostan Mekinje te dni gosti najmlajše likovne ustvarjalce.

Maša Likosar

Hraše – Vasi Hraše in 
Smlednik se prvič omenjata 
v oglejski listini, ki so jo zgo-
dovinarji z gotovostjo posta-
vili v leto 1118 in je ohranje-
na še danes. Gre za najstarej-
ši pisni vir, ki odstira življe-
nje prednikov v naseljih pod 
Šmarno goro. 

Ob praznovanju 900. oble-
tnice omembe vasi Hraše in 
Smlednik v oglejski listini so 
člani Turističnega društva 
Hraše priredili slovesnost 
in družabno srečanje. Po 
sv. maši pri cerkvi sv. Jako-
ba, ki jo je daroval župnik 

Frančišek Novak iz Mirne 
Peči na Dolenjskem, so go-
stje – predsednik TD Hraše 
Damijan Koželj, predstavnik 
KUD Smlednik Franc Bon-
ča, predsednik TD Smlednik 
Marjan Mali, predsednik 
TD Dragočajna - Moše Jure 
Žitnik, predsednik Društva 
upokojencev Smlednik Ivan 
Špenko in predsednica Kra-
jevne skupnosti Smlednik 
Nežka Janhar – zasadili lipo, 
ob katero so v zemljo položi-
li steklenico s sporočilom, ki 
so ga napisali Hrašani. Slav-
nostni govornik je bil zgodo-
vinar Stane Okoliš, ki je te-
meljito preučeval zgodovino 

Medvod in listino, v kateri sta 
prvič omenjeni vasi Hraše in 
Smlednik. 

Po uradnem delu je bilo na 
kmetiji Janhar zabavno dru-
ženje z domačim ansam-
blom Tak-tik, priredili so tudi 
vaške igre, tekmovali so v ska-
kanju v vreči, vlečenju vrvi in 
hitrostnem smučanju za šti-
ri. V popoldanskem času je 
vaščane z obiskom počastil 
tudi župan Občine Medvo-
de Nejc Smole, ki so mu ti 
kraji še posebej ljubi. »Sem 
domačin, pol Hrašan in pol 
Valburžan. Devetstota oble-
tnica omembe vasi Hraše in 
Smlednik potrjuje, da ti kraji 

imajo zgodovino. V naši obči-
ni imamo velikokrat težavo, 
ker občani menijo, da nima-
mo korenin, Medvode so na-
mreč ustanovili šele po dru-
gi svetovni vojni.« Poudaril 

je tudi, da so njihove vasi pod 
udarom novega vala priselje-
vanja, kar bi znalo rahljati ob-
čutek pripadnosti. »Prepri-
čan sem, da ni občine, kjer 
bi ljudje tako močno držali 

skupaj. Društva med seboj 
sodelujejo in si pomagajo, 
priključujejo se tudi mladi in 
zaradi tega imajo naše skup-
nosti možnost dolgotrajnega 
obstanka.« 

Hraše in Smlednik se prvič 
omenjata leta 1118
Letošnja Jakobova nedelja v Hrašah je bila še posebej slovesna, saj so na ta 
dan obeležili 900. obletnico omembe vasi Hraše in Smlednik.

Ob 900. obletnici omembe vasi Hraše in Smlednik so se na kmetiji Janhar v vaških igrah 
pomerili člani domačih in sosednjih društev. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Jeseničanka Tina 
Rajhman je opozorila na 
smeti, ki se vsako poletje na-
kopičijo v bližini obeh ben-
cinskih servisov na jese-
niški avtocesti pori Hruši-
ci. »Največ smeti je ob ben-
cinskem servisu Petrol se-
ver, kjer obiskovalci par-

kirajo ob Savi, prazno em-
balažo s Petrola pa odvrže-
jo v betonsko cev na klanči-
ni,« je opozorila Rajhmano-
va in dodala, da so nakopiče-
ne smeti »magnet« za ved-
no nove odpadke. »Sama na 
vsakodnevnem sprehodu si-
cer odnesem kakšno ploče-
vinko in plastenko, vendar 
je smeti enostavno preveč, 
poleg tega pa sta za urejeno 
okolico servisov odgovorna 

Petrol in Jeko, ne pa obča-
ni, ki smo na lokaciji živeli 
še pred gradnjo avtoceste,« 
je še opozorila.

Na opozorilo so se odzvali 
v Petrolu, kjer je Nejc Niko-
lič pojasnil, da bodo predla-
gali odstranitev oziroma za-
prtje cevi, v kateri se kopičijo 
odpadki, okolico počivališča 
pa pregledali in po potrebi 

naročili čiščenje. Napovedal 
je tudi sestanek z lastniki ze-
mljišč, to sta Občina Jeseni-
ce in Dars, da bi namestili še 
kakšen dodaten koš za sme-
ti. »Zahvaljujemo se vam, 
ker pomagate ohranjati čis-
točo. Skrb za čistočo je za 
nas izrednega pomena, zato 
se bomo maksimalno potru-
dili, da stanje uredimo,« je v 
odgovor Rajhmanovi zapisal 
Nikolič.

Smeti ob avtocesti

Betonsko cev, v kateri se kopičijo odpadki, naj bi zaprli 
oziroma odstranili.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Festival Jazz Kamp 
Kranj, ki bo v Kranju potekal 
med 17. in 26. avgustom, se 
bo v vrtu Cafe galerije Pun-
gert začel v petek ob 20.30 
z nastopom Big Banda Bled 
in Alenke Godec, organiza-
torji pa so se letos odločili, 
da še pred snidenjem ude-
ležencev pripravijo razstavo 
plakatov, ki si jo je že mogo-
če ogledovati v Pop up gale-
riji Na mestu v Kranju, pred 
vhodom v Mestno knjižnico 
Kranj.

Priložnostna slovesnost 
ob odprtju razstave je po-
tekala minuli četrtek. »Le-
tos pripravljamo že 15. Jazz 
Kamp, plakati, ki si jih je 
moč ogledati na razstavi, pa 
so nastali v zadnjih letih, ko 
smo začeli sodelovati s Pu-
blicisom in Tam-Tamom. 
Tako so razstavljeni plaka-
ti od leta 2007 naprej. Seve-
da so na ogled tudi najnovej-
ši, letošnji,« je povedal Kra-
njčan Gregor Grašič, ki je 

ustanovitelj in organizator 
festivala Jazz Kamp Kranj, 
in dodal, da so zanimivi pla-
kati, ki so nastajali vsa ta leta, 
letos prvič na ogled na enem 
mestu. »Idejo za razstavo 
smo dobili že letos pozimi 
ob razstavi občinskih nagra-
jencev. Ugotovili smo, da je 
to zanimiv prikaz dogodka, 
zato smo se v sodelovanju z 

Mestno občino Kranj, Zavo-
dom Carnica, Publicisom in 
Tam-Tamom dogovorili, da 
pripravimo razstavo, ki bo 
na ogled do konca tega me-
seca,« je tudi povedal Gre-
gor Grašič in pojasnil, da 
v okviru kampa pripravlja-
jo tudi zanimiv program z 
večernimi koncerti na vrtu 
Cafe galerije Pungert in 

Letnega gledališča Khislste-
in, v soboto, 25. avgusta, do-
poldne pa tudi na različnih 
lokacijah v starem mestnem 
jedru Kranja.

»Lahko rečem, da bo vsak 
koncert po svoje zanimiv in 
nekaj posebnega. Povezani 
so tudi z našimi glasbeni-
mi delavnicami, zlasti sta to 
mentorski in zaključni kon-
cert, ki sta na programu to 
in naslednjo soboto,« je še 
povedal Grašič in pojasnil, 
da je za kamp prijavljenih 
že več kot štirideset udele-
žencev. 

Jazz Kamp Kranj je na-
mreč namenjen vsem pro-
fesionalnim in amaterskim 
džezovskim, pop in klasič-
nim glasbenikom, ki se že-
lijo v poletnih dneh izpopol-
niti na področju džezovske 
in pop glasbe. Z njimi bodo 
tudi letos deset dni prežive-
li znani vrhunski glasbeni-
ki iz Slovenije in iz tujine. 
Podrobnejši program do-
godkov pa najdete na www.
jazzkamp.com.

Razstava je uvod v Jazz Kamp Kranj
Ta teden se začenja petnajsti festival Jazz Kamp Kranj, še pred začetkom pa ga obeležuje Pop up 
galerija Na mestu v Kranju, ki je uradno zaživela minuli četrtek, na njej pa so predstavljeni plakati, ki so 
gradili vizualno podobo festivala vseh petnajst let. 

Ustanovitelj in organizator Jazz Kampa Kranj Gregor Grašič 
ob odprtju razstave v Kranju

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Kanal hudour-
nika Suha v Ribčevem Lazu 
je tako grmel v ritmih roka 
in panka. In tako polnega 
kanala in okolice ne pom-
nijo niti najzvestejši obisko-
valci, ki so se ob legendar-
nih skladbah Sokolov, Pan-
krtov in Pera Lovšina vrnili v 
čas svoje mladosti. Kot je ob 
koncertu povedal Pero Lov-
šin, je v svoji karieri nasto-
pal na različnih mestih, to 
prizorišče pa je nekaj poseb-
nega: »Približno tri leta na-
zaj sem spoznal Prismoje-
ne profesorje bluza, ki so tu 
že nastopali – in so me nav-
dušili. Že takrat je tako pad-
la odločitev, da nastopim tu-
kaj. V Bohinj se sicer rad vra-
čam, tukaj imam tudi vrsto 
prijateljev, posebej pa še pri-
jateljico, domačinko iz Sta-
re Fužine Marjeto Skober-
ne, ki danes tudi nastopa z 
violončelom. Poznanstvo 
s Prismojenimi profesorji 
bluza je pripeljalo do pesmi 
Na dobri poti z zadnje ploš-
če Območje medveda. Rav-
no ta skladba je navdušila 
režiserja Janija Severja, ki je 
tudi star panker in član več 

pankovskih zasedb. Tako da 
je začetek mojega filma prav-
zaprav močno povezan tudi 
z Bohinjem. Pesem Na dob-
ri poti pa je tudi edina v ce-
loti predstavljena v filmu.« 
Lovšin je še dodal, da je film 
simboličen zaključek turne-
je Območje medveda, ki tra-
ja že leto in pol, začela pa se 
je s koncertom v Cankarje-
vem domu. »Film Ti lahko 
delno sledi turneji, hkrati pa 
bo tudi nekakšen vrhunec 

moje kariere, čeprav se ne 
osredotoča na cel opus, am-
pak le na en del turneje. Pre-
miera bo 28. septembra v 
Kinu Šiška, potem pa bo tudi 
na ogled v mreži art kinov in 
Cineplexxu.« 

Letošnji Festival Kanal 
se zaključuje 15. avgusta s 
koncertom etno skupine 
Žuta osa, in kot zagotavlja 
idejni oče in vodja priredi-
tve Jure Sodja, se bodo tudi 
prihodnje leto maksimalno 

potrudili, še zlasti ob dej-
stvu, da bo festival že 15. po 
vrsti: »Da bi izvedli 15 kon-
certov, kot smo jih deset ob 
deseti obletnici, mislim, da 
ni izvedljivo, vseeno pa se 
bomo potrudili, čeprav vi-
dimo, da veliko več obisko-
valcev, kot jih je bilo na festi-
valu tokrat, že sama lokacija 
ne zmore. Ostajajo pa želje, 
da bi v kanalu zaigral recimo 
Magnifico, a mislim, da tudi 
finančno to ni vzdržno.«

Pero povzročil pravi vihar 
Na predzadnjem koncertu 14. Festivala Kanal v Bohinju je na oder stopil legendarni pankovski dedek 
Pero Lovšin s Španskimi borci in povsem »zakuril« številno publiko. Kot je povedal Lovšin, ima rad 
Bohinj. Tam se je delno tudi začela zgodba dokumentarnega filma Ti lahko, ki bo premierno prikazan 
28. septembra v Kinu Šiška.

Peru Lovšinu se je poleg Španskih borcev pridružila tudi Marjeta Skoberne na violončelu.

Igor Kavčič

Ljubljana – Razstava, ki je 
nastala v sodelovanju med 
Narodno galerijo in Turiz-
mom Ljubljana, je posveče-
na stoletnici Narodne galeri-
je in je eden od številnih do-
godkov v sklopu praznova-
nja častitljivega jubileja. Za 
rojstni datum Društva Na-
rodna galerija velja 18. sep-
tember 1918, ko je bil skli-
can ustanovni občni zbor. 
Začelo se je brez umetno-
stnega fonda in brez raz-
stavnih prostorov. Narodna 
ozaveščenost je pripomogla 
k oblikovanju ustanove, ki 
je prevzela mestno umetno-
stno zbirko in jo, dopolnje-
no s prvimi nakupi, marca 
1920 slovesno odprla v lju-
bljanski Kresiji. Novembra 
1925 je društvo dobilo v upo-
rabo večji del prostorov v Na-
rodnem domu, prva stalna 
razstava je bila postavljena 
leta 1933. Društvo Narodna 
galerija so avgusta 1945 z dr-
žavnim dekretom razpusti-
li, 1. junija 1946 pa je bila z 
državno uredbo ustanovlje-
na Narodna galerija kot dr-
žavna ustanova. Leta 1994 

je bilo dograjeno novo krilo 
Narodne galerije, leta 2001 
še steklena avla, ki je poveza-
la oba obstoječa dela, sledila 
je celovita prenova najstarej-
šega dela, ki se je zaključila z 
odprtjem nove stalne zbirke 
v začetku leta 2016.

Narodna galerija s stole-
tno tradicijo utrjuje polo-
žaj najodličnejše slovenske 
kulturne institucije za likov-
no umetnost minulih obdo-
bij in je zakladnica sloven-
ske likovne umetnosti. Pole-
tje, Kofetarica, Pred lovom, 
Macesen, Sejalec so le neka-
tere od najbolj priljubljenih 
umetnin v novi stalni zbirki, 
ki vključuje več kot šeststo 
umetnin od srednjega veka 
do konca dvajsetega stole-
tja. Na Jakopičevem spreha-
jališču so razstavljeni detaj-
li umetnin iz njene stalne 
zbirke, med drugim slikar-
jev Jožefa Tominca, Fran-
ca Kavčiča, Matevža Langu-
sa, Jurija Šubica, Mihaela 
Stroja, Ivana Vavpotiča, Iva-
ne Kobilce, Zorana Mušiča, 
Ivana Groharja, Mateja Ster-
nena, Riharda Jakopiča, Ma-
tija Jame, Jožefa Petkovška, 
Ferda Vesela …

Sprehajališče umetnin 
Na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem 
Parku Tivoli je na ogled fotografska razstava 
detajlov umetnin iz zbirke Narodne galerije. 

V galeriji Jakopičevega sprehajališča je na ogled več kot sto 
detajlov z bolj ali manj znanih umetnin. / Foto: Igor Kavčič

Radovljica – V četrtek, 16. avgusta, bo ob 20. uri v Radovlji-
ški graščini sedmi koncert v okviru letošnjega Festivala Ra-
dovljica, ki se preveša v svojo drugo polovico. Na koncertu, 
poimenovanem Noč in sanje – Schubert in Boccherini, bodo 
nastopili Božena Angelova (violina), Maxime Michaluk (vio-
lina), Jonathan Ponet (viola), Marco Testori (violončelo) in 
Gregor Fele (violončelo). Franz Schubert je dokončal svoj 
Godalni kvintet z dvema violončeloma leta 1828, dva mese-
ca pred smrtjo. Skladba velja za njegovo najboljše komorno 
delo in eno največjih mojstrovin komorne glasbe nasploh. 
Na zgodovinskih glasbilih s črevnatimi strunami bo moč sli-
šati tudi Kvintet Luigija Boccherinija in njegovo priljubljeno 
Nočno glasbo z ulic Madrida. Na radovljiškem festivalu pa 
je v ponedeljek nastopil trio Candens Lilium – pevka Sabi-
ne Lutzenberger, Albrecht Maurer (fidula, rebek) in Norbert 
Rodenkirchen (srednjeveške prečne flavte, harfa, glasbeno 
vodstvo) – ki predstavlja srednjeveško zbirko Carmina Bura-
na v novi luči, daleč od slavne uglasbitve Carla Orffa. Norbert 
Rodenkirchen je rekonstruiral melodije na podlagi drugih virov 
z istimi besedili, verze je povezal z ustreznimi spevi in proučil 
notacijo v izvirnem rokopisu. Koncert je ponudil pesmi, ki 
izražajo mladostniški upor proti skoposti in korupciji, pa tudi 
erotično obarvano pomladno poezijo.

Radovljiški festival nadaljuje koncert skladb 
Schuberta in Boccherinija
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Maja Bertoncelj

Glasgow – V Glasgowu se je v 
nedeljo končalo evropsko pr-
venstvo v športni gimnastiki, 
ki je bilo prav zadnji dan zelo 
uspešno tudi za slovenski ta-
bor. Telovadec Sašo Berton-
celj je na konju z ročaji os-
vojil srebrno medaljo. Dru-
go mesto si je delil s Hrva-
tom Robertom Seligmanom. 
Oba sta dobila oceno 14,866. 
Zmagal je Irec Rhys McCle-
naghan z oceno 15,300. To je 
njegova tretja medalja s pr-
venstev stare celine, po bro-
nih iz leta 2010 in 2014. Vče-
raj se je že vrnil v Slovenijo, v 
domačo Gorenjo vas - Rete-
če, vasico pri Škofji Loki. Čas 
za pogovor za naš časopis pa 
si je vzel že nekaj ur po nasto-
pu v Glasgowu, med prosla-
vljanjem medalje z drugimi 
telovadci in trenerjem ter se-
lektorjem reprezentance Se-
bastijanom Piletičem.

Kako nekaj ur po osvojeni 
medalji gledate na svoj fi-
nalni nastop?

»Nič bolj s trezno glavo. 
Fenomenalen občutek je, 
sploh po nekem času, ko 
sem bil vedno zraven, manj-
kala pa mi je zadnja stopnič-
ka, medalja. In ko jo dosežeš 
še z najboljšo uvrstitvijo na-
sploh, je to še slajše.«

Na konja ste šli kot zadnji. Je 
bila to prednost ali breme?

»Prej breme. V prvi fazi, 
ker sem lahko taktiziral in me 

pogled na ocene tekmecev, ki 
so nastopili pred mano, ni pri-
silil, da bi šel na konja z najtež-
jo vajo. Ne vem, kaj bi mi pri-
nesla, lahko da še boljši rezul-
tat, lahko pa bi ostal brez me-
dalje. Potem ko enkrat veš, kaj 
moraš doseči, in ko sem se od-
ločil za lažjo vajo, pride pa bre-
me zadnjega med finalisti, ko 
veš, kaj se dogaja, kaj moraš 
narediti, veš, da si tega sposo-
ben ... Lahko bi rekel, da to ni 
mačji kašelj. To je bila ena tež-
jih tekem.«

Med čakanjem na oceno ste 
bili videti nervozni ...

»Vedel sem, da smo Seli-
gman in na koncu četrti Be-
ljavski zelo skupaj. Za medaljo 
so odločale malenkosti. Zdelo 
se mi je, da je verjetnost, da do-
bim medaljo, a vseeno, dokler 
se ne izpiše ocena, ne moreš 
biti prepričan o tem.«

Je ta medalja za vas največ-
ji uspeh?

»Ob zlatu na evropskih 
igrah je to srebro z evropske-
ga prvenstva res moj največ-
ji uspeh.«

Niste več najmlajši. To je 
vaša prva medalja na velikih 
tekmovanjih, odkar ste očka. 
Gledate nanjo zato kaj dru-
gače?

»Pretekli mesec sem do-
polnil 34 let in res nisem 
več med mlajšimi. Ta meda-
lja mi daje veliko energije za 
naprej. Res je tudi, da je prva 
z velikih tekmovanj, odkar 

sem postal očka (ima dva ot-
roka, op. p.). Morda zato na-
njo gledam še bolj trezno, jo 
še bolj cenim, še bolj spoštu-
jem kot prvo, vsaka pa mi je 
ostala v spominu zaradi ne-
kaj svojih posebnosti.«

Ste računali na ta uspeh?
»Na prvenstvo sem šel s 

prvim ciljem uvrstitve v fi-
nale in potem boja za me-
daljo. Če ne bi vedel, da sem 
tega sposoben, se evropske-
ga prvenstva sploh ne bi ude-
ležil. Je pa takšen cilj težko 
uresničiti. Tega se zavedam. 
Šel sem dobro pripravljen. 
Ali sem bil že kdaj bolje, je 

težko oceniti. Vedel sem, da 
je medalja realna, a tudi, da 
bo zelo težko dosegljiva.«

Bo sedaj kaj počitka, kaj vas 
čaka v nadaljevanju sezone?

»Imamo še pestro sezono. 
Ta teden bo lažji, da malo 
spočijem telo in glavo. Bo 
bolj relaksacijsko-trenažni, 
če se tako izrazim. Zagoto-
vo bom treniral, a ne v tako 
polni meri. Od ponedeljka 
dalje pa naprej na polno, ker 
me v nadaljevanju čaka sve-
tovno prvenstvo in svetovni 
pokal v Cottbusu. Do decem-
bra zame ne bo prav veliko 
dopusta.«

Po dveh bronih še srebro
Telovadec Sašo Bertoncelj je na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki na konju z ročaji osvojil 
srebrno medaljo. S prvenstev stare celine je imel doslej že dve bronasti medalji.

Sašo Bertoncelj s trenerjem in selektorjem reprezentance 
Sebastijanom Piletičem in osvojeno srebrno  
medaljo / Foto: arhiv Saša Bertonclja

Medalja Saša Bertonclja je 17. slovenska na evropskih 
prvenstvih. Bertoncelj je osvojil tri, preostalih 14 pa sta 
zbrala Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan.

Kranj – V Berlinu se je končalo evropsko prvenstvo v atletiki. Za 
najboljši slovenski rezultat je poskrbela metalka kopja Martina 
Ratej, ki je bila blizu medalji, prvenstvo pa končala na četrtem 
mestu. Peto mesto je v finalu teka na štiristo metrov osvojil 
Vodičan Luka Janežič. S tem je ponovil uvrstitev z evropskega 
prvenstva pred dvema letoma.

Luka Janežič peti v Evropi

Organizatorjem iz vrst 
AMD Zvezda je znova us-
pelo izpeljati dogodek, ki za-
dovolji tako dirkače kot gle-
dalce. Dogajanje se je zače-
lo že s petkovo povorko vo-
zil in druženjem, nadaljeva-
lo pa v soboto z dnevom za 
trening in nedeljsko dirko v 
treh vožnjah. Jekleni lepotci 
in ropotanje motorjev je tis-
to, kar privablja obiskovalce 
od blizu in daleč, najbolj pa 
jih navdušujejo vožnje dir-
kačev. Na letošnji 17. izved-
bi dirke se jih je zbralo skoraj 
sto. Najhitrejši med sloven-
skimi je bil član AMD Zvez-
da Vladimir Stankovič na 
skupno tretjem mestu: »V 

tretji vožnji sem imel nekaj 
težav, s prvima pa sem zado-
voljen. Tretje mesto je dob-
ra uvrstitev. Rekordni čas 

Liberja pa je izjemen. Gre za 
kombinacijo dobrega vozni-
ka, odličnega avtomobila in 
dobrih pogojev.« 

Na progi je bilo tudi nekaj 
domačinov, med njimi Fran-
ci Likovič (AMD Zvezda, 
MG ZR 105) iz Dolgih Njiv, 
streljaj od cilja, kjer živi zad-
njih osem let, sicer pa priha-
ja iz Žirov. Zmagal je v divi-
ziji 1. »Zadovoljen sem z vse-
mi tremi vožnjami, saj sem 
bil v vseh najhitrejši. Nekaj 
prednosti domačega terena 
verjetno je, se pa po tej ces-
ti ne vozim prav pogosto. Po 
drugi strani je domač teren 
tudi breme, ker so pričako-
vanja doma večja. Slavje da-
nes bo,« je dejal. V letošnji 
sezoni je na gorskih hitro-
stnih dirkah nepremagljiv. 
Dobil je vseh pet dirk, pred 
njim sta še dve in že pred 
dirko proti Lučinam je bilo 

jasno, da bo letošnji državni 
prvak. Njegova prednost je 
tekmecem nedosegljiva. 

Dirka ima velik pomen 
tudi za lokalno skupnost, če-
sar se zavedajo tudi na Obči-
ni Gorenja vas - Poljane. »Za 
svojo so jo vzeli tako dirkači, 
vsako leto pridejo k nam zve-
neča imena moto športa, in 
kar je morda še pomembneje 

– okoliški prebivalci, gledal-
ci, ponudniki turističnih ka-
pacitet. Vsi se zavedajo, kako 
pomemben je tak dogodek za 
to območje,« je dejal župan 
Milan Čadež. Tudi letošnja 
dirkaška preizkušnja je bila 
združena z dobrodelno noto. 
Zbrana sredstva iz tako ime-
novanih taxi voženj bodo šla v 
sklad OŠ Lučine.

Dirkaški praznik z novim mejnikom
31. stran

Federico Liber: »Dirka v Lučinah ima posebno mesto  
v mojem srcu.« / Foto: Gorazd Kavčič

Zmage v diviziji 1 se je veselil domačin Franci Likovič. 

Jože Marinček

Kranj – Potem ko je Olim-
pija v četrtek pokazala učin-
kovito predstavo proti HJK 
Helsinki v kvalifikacijah za 
evropsko ligo, se je izbran-
cem Aleksandra Linte od-
prlo tudi v domačem prven-
stvu, v katerem so pretekli 
konec tedna odigrali tekme 
četrtega kroga. Bili so pre-
cej boljši tekmec od Trigla-
va, ki ostaja brez zmage in z 
dvema točkama na predza-
dnjem mestu. 

Ljubljanski nogometaši so 
v prvem polčasu obračuna v 
Kranju prevladovali tako v 
posesti žoge kot v številu po-
skusov, tako da so povsem 
zasluženo vodili. Do vodil-
nega zadetka so prišli v 28. 
minuti, ko je zadel Stefan 
Savić. Za 2 : 0 je v drugem 
polčasu zadel Dino Štiglec v 
55. minuti. Asmir Suljić je v 
69. minuti povišal na 3 : 0. 
V 87. minuti pa so Ljubljan-
čani le še potrdili zmago. Za-
del je Kingsley Boateng za 
končnih 4 : 0.

Domžalčani, ki so igrali 
brez kaznovanih Tilna Kle-
menčiča in trenerja Simo-
na Rožmana, so se pobra-
li po visokem porazu v Mu-
rski Soboti in prišli do tretje 
zmage v sezoni, s katero so 
se prebili na drugo mesto in 
le za točko zaostajajo za vo-
dilnim Mariborom. Čeprav 
Domžalčani tekme z Alumi-
nijem niso začeli prepričlji-
vo, pa so prvih 45 minut do-
bili z 2 : 0. Povedli so v 35. mi-
nuti, ko je zadel Agim Ibrai-
mi. Vodstvo je podvojil Sha-
mar Nicholson v 40. minuti. 
Nov gol so Domžalčani dali 
v 89. minuti. Uspešen je bil 
Nermin Haljeta za končnih 
3 : 1. Edini zadetek za goste 
je v 71. minuti dal Ibrahim 
Arafat Mensah.

Drugoligaši so v soboto in 
nedeljo odigrali srečanja dru-
gega kroga. Radomljani še 
čakajo na prvo zmago sezo-
ne, so pa po porazu v Lendavi 
prvo točko osvojili v obračunu 
s Krko (1 : 1). Ekipa Doba je go-
stovala v Brdih in osvojila prvo 
točko sezone (1 : 1). 

Poraz Triglava, zmaga 
Domžal
Nogometaši Triglava izgubili z Olimpijo.

Kranj – Na drugi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih 
skokih v francoskem Courchevelu je Ema Klinec, članica SSK 
Žiri, osvojila odlično drugo mesto in zaostala le za zmagovalko 
Saro Takanaši.

Ema Klinec le za Takanašijevo

Kranj – Gorenjka Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica) je na mla-
dinskem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju med mla-
dinkami stopila na tretjo stopničko v balvanih.

Lukanova stopila na tretjo stopničko
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

V vročih dneh pojdite plavat
Dnevi z zelo visokimi tem-

peraturami se še kar nada-
ljujejo in ni jim videti kon-
ca. Zeli naporni vadbi se zato 
v teh dneh raje izognite, za-
držujte se v senci, ob vodi, 
v krajih z nižjo temperatu-
ro in zaužijte več tekočine. 
Zaradi povečanega potenja 
je zaželeno, da uživate tudi 
napitke, ki vsebujejo po-
membne elektrolite (natrij, 
kalij, magnezij, kalcij …). Pa 
pojdite plavat!

Plavanje je v teh vročih 
dneh odlična oblika rekre-
acije. Možnosti za plavanje 
je ogromno: bazeni, ribni-
ki, jezera, morje. Večina od 
teh je brezplačna in dostop-
na vsem, potrebujete samo 
kopalke. Zaradi vodoravne-
ga, ležečega položaja v vodi 
in zaradi manjših sil, ki za-
radi vode delujejo na naše 
telo, pa je plavanje primer-
no tudi za starejše in težje 

ljudi, za osebe z različnimi 
poškodbami gibalnega apa-
rata ter različnimi bolezni-
mi (tudi za tiste s težavami 
srčno-žilnega sistema). Ker 
je nad vodno gladino pove-
čan delež vlažnosti, je pri-
merno tudi za astmatike. 
Za plavanje torej ne bi smeli 
imeti nobenega izgovora, ra-
zen če vam to zdravnik pose-
bej odsvetuje.

Pozitivnih učinkov je og-
romno in smo o njih že pi-
sali: 

–    razbremeni sklepe in 
predstavlja ustrezno 
razgibavanje tudi za tis-
te s poškodbami skle-
pov (kolena, kolki, hrb-
tenica)

–  krepi mišice
–    ugodno vpliva na srčno-

žilni sistem
–    če med plavanjem izdi-

hujemo v vodo, je tudi 
odlična dihalna vaja

Kako se lotimo plavanja? 
Če ne znate plavati, lah-

ko začnete s hojo ali tekom 
v vodi. To ne obremenju-
je sklepov, je pa precej bolj 
naporno kot vadba na su-
hem. Vsem neplavalcem 
in slabim plavalcem sve-
tujem obisk tečaja plava-
nja za odrasle, ki ga orga-
nizirajo že v skoraj vsakem 
bazenu. Neplavalci se bos-
te naučili plavati, plaval-
ci pa izpilili svojo tehniko, 
da boste lažje in učinkovi-
teje plavali. Poznamo šti-
ri plavalne tehnike, za re-
kreativno plavanje pridejo 
v poštev tri: prsno ali žabi-
ca (pri žabici imamo glavo 
nad vodo, pri prsnem pa iz-
dihujemo v vodo), kravl in 
hrbtno. Izberite si tehni-
ko, ki jo najbolje obvladate 
– večina nas najbolje plava 
prsno/žabico, poskusite pa 
vaditi tudi tehnike, ki vam 

gredo slabše od rok – vaja 
dela mojstra. 

Preden začnete, si določi-
te razdaljo, po kateri boste 
plavali. V bazenu je enostav-
no – od roba do roba, v narav-
nih kopališčih pa lahko med 
bojami, pomoli, čolni …

Začetniki si lahko vzame-
te kratek odmor med vsa-
ko preplavano dolžino, po-
tem pa poskusite med seboj 

povezati več dolžin brez pre-
mora. Boljši plavalci pa po-
skusite preplavati čim več-
jo razdaljo s čim manj pre-
mori. Za doseganje žele-
nih učinkov plavanja je tre-
ba plavati od 15 do šestdeset 
minut (premori seveda ne 
štejejo). 

Voda vas bo prijetno ohla-
dila in poživila tudi v najbolj 
vročih dneh.
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Jelena Justin

Marmolada je resnično 
gora presežkov: najstarejša 
ferata v Dolomitih, največ-
ji ledenik in gigantska južna 
stena. Če se je lotimo nealpi-
nisti, jo v vsej svoji veličini 
najbolje doživimo na nasled-
nji način: vzpon po severoza-
hodnem grebenu, prek kate-
rega poteka najstarejša fera-
ta v Dolomitih, sestop pa po 
poti običajnega vzpona čez 
ledenik. Vse skupaj pome-
ni, da moramo imeti s seboj 
opremo za ferate in hkrati 

dereze, cepin in vodniško 
vrv. Da, ledenik z razpokami 
je zelo nepredvidljiv. 

Iz Colfosca se čez prela-
za Gardena in Sella zapelje-
mo proti Canazeiu, kjer za-
vijemo levo proti prelazu Fe-
dai. Parkiramo pri spodnji 
postaji košaraste vzpenjače, 
v kateri stojiš in nimaš stre-
he nad glavo. Vzpenjača nas 
zapelje do višine 2625 m, 
do koče Rifugio Pian del Fi-
acconi. Od tam po poti šte-
vilka 606 sestopimo prib-
ližno 150 metrov, preči-
mo proti zahodu in se prek 

ledenika vzpnemo do vsto-
pa v ferato. V juliju 2018 je 
bilo za prečenje tega ledeni-
ka že nujno uporabiti dere-
ze in cepin, saj je s snegom 
bogata zima pokazala zobe. 
Pod gruščem je bil led in tis-
ta običajna pot po levi strani 
je bila preprosto prestrma in 
prenevarna za prečenje. Da, 
gore so nepredvidljive. Če je 
bil dostop do ferate pred šti-
rimi leti povsem enostaven, 
zdaj ni bil. Prvi metri jekle-
nice nas popeljejo do škrbi-
ne Forcella della Marmola-
da na višini 2896, kjer se 
nam z desne strani pridruži 
pot z južne strani. Ferata ne 
preseže težavnosti A/B. Vs-
topna ocena je B, tako si do 
niše sledijo ocene A. Pri niši 
so pred nami prve skobe, ki 
nas spremljajo veliko večino 
poti. Skobe nas vodijo direk-
tno navzgor, čez skoraj glad-
ke plošče. Značilnost ferate 
je, da se nekaj časa drži gre-
bena, nato pa sestopi bolj 
na njegovo severno stran. 
Na grebenu so nam pone-
kod za varnejši stop v opo-
ro tudi klini. Fiksna jekleni-
ca nas pripelje do vrha fera-
te, kjer stopimo na sneg in 
se po ledeniku vzpnemo do 
koče in naprej do vrha Pun-
ta Penie, ki je s svojimi 3343 
m nadmorske višine najviš-
ji vrh Dolomitov. 

Vrh navduši z razgle-
dom: pred nami se pokaže 

zeleno-rjavi greben vul-
kanskega izvora, za njim 
pa veličastna skupina Sella, 
z najvišjim vrhom Piz Boe. 
Proti vzhodu, kjer je slutiti 
prelaz Falzarego, se dvigajo 
mogočne, dih jemajoče To-
fane, sploh prva, tista rdeče 
obarvana Tofana di Roses. 
Proti jugovzhodu je Civetta 
z mogočno steno. Proti seve-
rozahodu je skupina Sasso-
lungo/Langkofel. Ko se obr-
nemo proti jugu, pa se po-
kaže veriga vabljivih gora, 
med katerimi sta v ospred-
ju Cime di Ombretta in Sass 
Vernale. 

Z vrha Marmolade ses-
topimo po poti običajnega 
vzpona, čez ledenik. Z vrha 
začnemo sestop proti se-
veru, do vstopa v sedemde-
setmetrsko ferato oz. zava-
rovano skalno stopnjo čez 
severni greben. Sestopamo 
z derezami na nogah. Spo-
daj stopimo na ledenik, ki 
je poln razpok, zato je lede-
niška naveza nujna. Lede-
nik nas pripelje neposredno 
do zgornje postaje košaraste 
vzpenjače, s katero smo v ne-
kaj minutah v dolini.

Opisani vzpon je veli-
častna mešanica ferate in 
ledeniške ture. Za vsakega 
zaljubljenca v gore vseka-
kor uživaška dogodivščina! 
Je pa treba upoštevati nekaj 
dejstev: tura je v primeru ne-
vihte lahko smrtno nevarna, 

saj nas železje spremlja tako 
pri vzponu kot pri sestopu, 
na ledeniku pa je ledeniška 
naveza nujna. 
Nadmorska višina: 3343 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Punta Penia/Marmolada (3343 n. m.)

Najvišja v Dolomitih
Višje v Dolomitih ne gre. Veličastna tura, zahtevna, saj je v nahrbtniku nujno 
vse: plezalni pas, samovarovalni komplet, čelada, dereze, cepin in vodniška 
vrv. Po eni najstarejših zavarovanih plezalnih poti v Dolomitih.

Detajl s ferate po zahodnem grebenu Marmolade 
Zgornji del sedemdesetmetrskega zavarovanega skoka čez 
severni greben; spodaj je ledenik, po katerem sestopimo. 

Pogled na Marmolado s sedla Porta Vescovo / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Mlaka pri Kranju – Marjan Pe-
vec z Mlake pri Kranju. Kdor 
ga pozna, bi rekel, da ima nje-
gov dan več kot 24 ur. Osre-
dnja tema najinega pogovo-
ra je bilo potovalno veslanje, 
ki se mu posveča zadnje de-
setletje. Prej je počel marsikaj 
drugega: treniral atletiko, ple-
sal, kar 18 let ob službi pouče-
val ples v PK Studio Ritem, ka-
terega ustanovitelj je, kolesa-
ril, se potapljal ... Tako hitro 
kot njegovo življenje se je vr-
tel tudi najin pogovor.

Rekreacija je pomemben del 
vašega življenja. Koliko časa 
ji namenjate?

»Ko pridem iz službe, že 
več kot trideset let sem za-
poslen na Pošti Slovenije, 
si vzamem nekaj časa za po-
čitek, nato pa akcija. Pred 
desetimi leti me je zastru-
pil kajak in to je sedaj zame 
šport številka ena. Rad grem 
na vodo. Mi ustreza. Tam 
sem sam z racami, labodi 
... Vedno raje sem sam. Oči-
tno postajam malce čudak. 
(smeh) S kajakom prideš 
do kotičkov, za katere ljudje 
sploh ne vedo, da obstajajo.«

Kje veslate med tednom?
»Večinoma v kanjonu Save 

od Trbojskega jezera do Kra-
nja. Večinoma sem na vodi 
vedno kar sam, sem in tja 
srečam še kakšnega kaja-
kaša. Največkrat sta to bra-
ta Klemen in Aleš Udovič. 
Klemen ima tudi kar nekaj 
zraven, da sem sploh začel s 
tem športom. Prodajal je zelo 
ozek, nestabilen čoln in sem 
ga vzel v test, a po nekaj me-
trih padel. No, on mi je rekel, 
da sem se še dolgo peljal. Za 
začetek sem potem kupil šir-
šega, stabilnejšega. Tisti, ki 
me je za kajak najbolj navdu-
šil, pa je bil Janez Skok. Vi-
del sem, da organizira tečaj 
s kajakom na Vrbskem je-
zeru, in sem se prijavil. Od 
treninga s kolesom in teka 
sem bil poškodovan, pa sem 
si rekel, da s kajakom bo pa 
morda šlo. In je. Začel sem 

veslati. Dopust smo preživ-
ljali v kampih na hrvaški oba-
li in izkoristil sem ga za ve-
slanje. Tako lepo je odkriva-
ti samotne plaže, veslati bli-
zu delfinov, v miru ... To te 
prevzame.« 

Ste imeli že kakšen pripet
ljaj, ki vam je nagnal strah v 
kosti?

»Moje načelo je, da vedno 
spoštuj morje. Prilagoditi se 
moraš razmeram. Na silo ne 
gre nič. Voda ima moč, sploh 
divja, na katero pa grem le 
sem in tja. Bolje se počutim 
na mirnih vodah. Kakšnih ne-
gativnih dogodivščin ni bilo, 
morda bi omenil eno izpred 
desetih let, torej od takrat, ko 
sem šele dobro začenjal. Iz 
Pakoštan, kjer smo dopusto-
vali, sem šel veslat okrog Mu-
rterja. Pihati je začela burja in 
sem se prevrnil. K sreči nisem 
bil daleč od obale, tako da sem 
tja plaval in se znova vkrcal v 
čoln. Drug nekoliko poseben 
dogodek pa je bil, ko sem ve-
slal pri Brionih, česar ne bi 
smel – in to sem vedel. Hit-
ro je prišla vojaška policija in 
skoraj so me aretirali.« 

Kakšna je vaša osnovna op
rema?

»Kajak, neoprenska ob-
lačila, rešilni jopič, za divje 
vode tudi čelada ter seveda 
čoln in veslo.« 

Koliko čolnov imate doma?
»Čoln, ki sem ga kupil na-

zadnje, je, mislim, moj šesti. 
Dolg je 5,8 metra in širok 54 
centimetrov. Vse razen enega 
imam tudi še doma in vsi so v 
uporabi. Trije so potovalni (en 
dvojec, dva enojca) za na mor-
je, en je za divje vode, za enega 
pa pravim, da je fitnes čoln. Je 
lahek, tako da z njim lažje ro-
kujem in ga uporabljam za ve-
slanje med tednom.« 
Najbolj uživate, ko veslate 
po morju.

»Morje imam rad. Prej 
sem se potapljal, tudi z 
jeklenko do globine šestde-
set metrov, tako da je žena 
rekla, da to je pa že do-
volj. Ugotovil sem, da je na 

Jadranu bolj zanimivo nad 
vodo kot pa pod njo. Te lepo-
te odkrivam z veslanjem.« 

Kje ste v tem zadnjem dese
tletju največ veslali?

»Do letos na Jadranu, 
kjer sem preveslal že skoraj 
vse, z izjemo Korčule, Mle-
ta, Lastova. Najlepši mi je 
Pag s pogledom proti celini, 
Krk med Punatom in Baško, 
Rab, otok Škarda in okrog 
Cresa. To je otok številnih 
plaž in ena je lepša od druge. 
Nekaj posebnega je tudi ve-
slanje okrog Dugega otoka, 
kjer tudi 25 kilometrov ne 
moreš pristati, so same peči-
ne. Ob koncih tednov grem 
velikokrat na avstrijska je-
zera. Všeč so mi Belo jeze-
ro, Miljsko, tudi Osojsko je 
krasno. Dvakrat letno greva 
veslat skupaj z Rokom Šolar-
jem, ki je trener v TSK Tri-
glav, kjer je dolga leta tek 
na smučeh treniral tudi sin 
Žan. Občasno veslava tudi z 
ženo, ki pa je sicer v prvi vrsti 
ultramaratonka.« 

Verjetno vnaprej načrtuje
te pot?

»Seveda. Naredim plan, 
zarišem pot, pred odhodom 
dobro preverim vremenske 
karte in napovedi. Grem, 
če je napoved solidna. S se-
boj vzamem šotor, spalno 
vrečo, kuhalnik, hrano, naj-
bolj nujna oblačila. Med ve-
slanjem živim na prebran-
cu in rdečem vinu. Čez dan 
spiješ energetski napitek, 
poješ kakšen slan prigrizek. 
Veslam od jutra do večera s 
kratkimi vmesnimi postan-
ki na vsakih nekaj ur, toliko, 
da se vržeš v vodo in se ne-
koliko spočiješ. Na dan nare-
dim tudi po sedemdeset ki-
lometrov.«

Kako skrbite za kondicijo?
»Kondicijo dobiš sproti, si-

cer pa sem vedno v gibanju. 

Pozimi tečem na smučeh in 
po gozdnih poteh. Na leto 
pretečem okrog dva tisoč ki-
lometrov, preveslam jih ok-
rog 1300. Letos bom veslal 
tudi pozimi, česar doslej ni-
sem počel.«

Vaš letošnji cilj je bila Norve
ška, Lofoti.

»Na Norveško smo se 
odpravili konec junija. Z av-
tomobili smo se od doma na 
sever Norveške s postanki 
vozili tri dni. Prijatelj je tam 
veslal že trikrat in dal idejo. 
Meni so ušesa takoj stopi-
la pokonci. Naša destinaci-
ja so bili Lofoti. Poleg žene 
sta šla še Jani Petek s Ptuja 
in Aleš Gosar iz Tržiča. Ne-
kaj smo veslali skupaj, pre-
cej pa sem veslal tudi sam. 
Žena me je spremljala z av-
tomobilom. Startali smo v 
vasici Å, ki je vas z najkraj-
šim imenom na svetu. Cilj 
je bil Lodingen. Preveslali 
smo okrog 220 kilometrov. 
Praktično vsak dan smo spa-
li drugje. Veslanje sva z ženo 
nekoliko združila tudi s tu-
rizmom. Bila sva v vasici Re-
ine, ki naj bi bil uradno naj-
bolj slikovit kraj na Norve-
škem. Spala sva tudi na pla-
žah Kvalvika in Haukland. 
Bili smo v Oslu, na Holemn-
kollnu, v Tronheimu, Lille-
hamerju, si ogledali letalni-
co v Vikersundu ...«

Kako je bilo na morju?
»Krasno, posebna izkuš-

nja. Narava je zelo slikovita 
in nam je jemala dih. Vesla-
ti tam je bilo precej drugače 
kot na Jadranu. Norveška je 
precej bolj divja. Težko je pri-
ti v vodo in iz nje. So plaže, 
izredno lepe, a jih ni na pre-
tek, tako da je treba kar na-
črtovati, kje boš začel in kje 
končal dan, kje boš šel vmes 
iz vode. Med plimo in oseko 
sta dva metra razlike, priso-
tni so veliki vrtinci, močan 

veter ... Vreme je bilo spre-
menljivo. Veslali smo osem 
dni, en dan pa je tako močno 
pihalo, da smo vzeli dan po-
čitka. Večinoma smo veslali 
na vzhodni obali, po fjordih, 
na atlantski strani otočja le 
malo. Tam je težko.«

Ste srečali veliko veslačev?
»Veliko avtomobilov je 

imelo na strehah čolne, v 
vodo pa so šli redki. Zaradi 
vetra si niso upali. Mi nismo 
imeli težav. Moraš pa paziti, 
biti dobro pripravljen – tako 
fizično kot tudi psihično. 
Pred odhodom na Norveško 
sem letos preveslal petsto ki-
lometrov, tako da sem bil kar 
pripravljen.«

Kot sem slišala, ste srečali 
orke. Panika?

»Panike ni bilo, ker nisem 
vedel, da so to orke. Poveda-
li so mi šele kasneje. Srečali 
smo tudi ribjega orla.«

Norveška ni poceni ...
»Vse je zelo drago, razen, 

zanimivo, kampi. Za dva je 
bilo na dan od deset do 25 
evrov. Kampi so urejeni, na 
splošno je Norveška zelo 
čista, in ne preveč zasedeni. 
Pozna se, da lahko na Norve-
škem kampiraš na divje sko-
rajda povsod.« 

Potovanje s kajaki je vse bolj 
priljubljeno. Se tudi vam zdi 
tako?

»Je, a veliko je takšnih, ki 
bolj govorijo, kot da bi pre-
veslali prav dolge razdalje. 
Če nas je v Sloveniji okrog 
sto, nas je veliko, vsaj koli-
kor spremljam.«

Vaš naslednji cilj?
»Cilje si postavljam sproti. 

Cilj je, da nam je lepo, da se 
dogaja. Pustim se preseneti-
ti. Želja pa je Islandija, tudi 
Anglija, kjer bi združil vesla-
nje in turizem.«

S kajakom odkrival lepote Lofotov
Marjan Pevec je zadnjih deset let navdušen nad kajakom in z njim je preveslal že skoraj cel Jadran, letos pa se je podal na sever 
Evrope, na Norveško, kjer je veslal po Lofotih.

Za vasico Reine velja, da je najbolj slikovita na  
Norveškem. / Foto: arhiv Marjana Pevca

Marjan Pevec (levo) na Norveškem z Janijem Petkom in Alešem Gosarjem. Spremljala  
jih je Marjanova žena Susanne. / Foto: osebni arhiv

Ribčev Laz – V soboto, 18. 
avgusta, se bodo v Bohinju 
zbrali ljubitelji teka, ki se 
bodo podali na Tek štirih srč-
nih mož okrog Bohinjskega 
jezera. Proga je dolga 11 kilo-
metrov. Začne se v Ribčevem 
Lazu na enem izmed najlep-
ših mostov v Sloveniji. Proga 
se nato z glavne ceste odcepi 
in poteka ob severni obali je-
zera približno pet kilometrov. 
Del poti je makadamski, po-
tem pa se proga nadaljuje po 
gozdni poti. Na koncu jezera 
je del proge znova makadam-
ski. Do glavne ceste je dolga 
približno en kilometer. Nada-
ljuje se skozi vas Ukanc, pod 
smučiščem Vogel pa zavije 
v smeri Ribčevega Laza, kjer 
ponovno poteka vzdolž jeze-
ra, vse do cilja, ki je v bližini 
hotela Jezero. Start bo ob 10. 
uri, organizator teka pa je 
ŠD Avgust Gašperin Stara 
Fužina.

Tek štirih srčnih mož

Kranjska Gora – Jutri, 15. av-
gusta, se nadaljuje tekaška 
serija Gorenjska, moj planet. 
Tokrat se bo ustavila v Kranj-
ski Gori. Turistično društvo 
Kranjska Gora organizira tra-
dicionalno Kranjskogorsko 
10ko s skupinskim startom 
ob 18. uri na trgu pred sta-
rim hotelom Razor v središ-
ču Kranjske Gore. Tudi letos 
bodo izvedli otroški tek, na 
katerem se bodo otroci po-
merili v teku od starta Kranj-
skogorske 10ke do bara Vopa 
in nazaj. Otroški tek je zabav-
ne narave, brez kategorij in 
je brezplačen, razdalja, ki jo 
bodo otroci pretekli, pa je šti-
risto metrov. Start za otroke 
bo ob 17.30. Udeleženci bodo 
nagrajeni. S tekom v Kranj-
ski Gori bo serija Gorenjska, 
moj planet vstopila v drugo 
polovico tekmovanja. To bo 
namreč že peti od osmih te-
kov v letošnji sezoni.

Kranjskogorska desetka

Gorenja vas – V soboto, 18. 
avgusta, bo ob 10. uri v Tod-
ražu start kolesarskega vzpo-
na na Javorč, ki poteka v orga-
nizaciji ŠD Sv. Urban. Cilj bo 
pred lovsko kočo na Javorču. 
Celotna proga je dolga deset 
kilometrov, vzpon pa 7,4 ki-
lometra. Povprečen naklon 
vzpona je 6,7 odstotka, ce-
lotne proge pa 4,9 odstotka. 
Proga je v celoti asfaltirana. 
Tekma šteje za Pokal polan-
skih puklov.

S kolesi na Javorč

Ribčev Laz – Tudi letos bo v 
Bohinju potekal Trialon jekle-
nih, katerega organizacijske 
niti ima v rokah Turizem 
Bohinj. Start ene najtežjih 
preizkušenj bo v letos v ne-
deljo, 26. avgusta. Tekmovali 
bodo posamezniki in štafete, 
do cilja pa bodo zamenjali tri 
športne discipline: kajak, kolo 
in tek. Prijave so še odprte.

Pripravljajo se na 
Triatlon jeklenih
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji četrtek po-
poldne si je v jezeru Kreda ob-
čan pri skoku v vodo poško-
doval glavo. Reševalci Nujne 
medicinske pomoči (NMP) 
Bled so poškodovanega os-
krbeli, helikopter Slovenske 
vojske (SV) v spremstvu de-
žurne ekipe helikopterske 
nujne medicinske pomoči 
(HNMP) pa ga je prepeljal 
v UKC Ljubljana. Pred dne-
vi pa so v Ukancu iz jezera 
potegnili kopalko. Oživljati 
so jo začeli tam prisotni ko-
palci. Na pomoč so prišli re-
ševalci NMP Bohinj in NMP 
Bled, ki so nadaljevali oži-
vljanje in oskrbo. Posadka s 
helikopterjem SV z reševal-
ci HNMP na krovu so osebo 
prevzeli in prepeljali v UKC 
Ljubljana. Kopalka je umrla.

To sta le dva primera po-
licijskih poročil, ki znova 
opozarjata, da je ob iskanju 
ohladitve v vodi treba biti 

previden in da je nevarno 
skakati v vodo na neznanih 
mestih, v plitvine ali kjer je 
voda motna. Brzice namreč 
skrivajo presenečenja in 
pasti, zato ravnajte premi-
šljeno in ne izzivajte narave. 

Prav tako ne skačite v vodo, 
ko ste vroči in potni, saj se 
mora telo postopno privaditi 
na temperaturo vode. Nikoli 
ne plavajte s polnim in tudi 
ne s popolnoma praznim že-
lodcem, po obilnem obroku 
počakajte najmanj dve uri, iz-
ogibajte se alkoholni pijači. 

Policisti svetujejo, da ko se 
odpravljate na kopanje, upo-
števate vremenske razmere. 
Ne plavajte sami na daljših 
razdaljah, saj tudi zelo dobro 
utrjeno in izurjeno telo lah-
ko premaga trenutna slabost.

Na kopališčih se ravnajte po 
določbah kopališkega reda in 
znakov, postavljenih na ko-
pališču, ter po odredbah in 

navodilih reševalca iz vode in 
druge osebe, ki je zadolžena 
za vzdrževanje reda na kopa-
lišču. Uporabljajte kopališke 
naprave glede na svoje zna-
nje plavanja brez nevarnos-
ti za svoje zdravje in življenje.

Kopanje je dovoljeno le na 
vodnih površinah, namenje-
nih kopanju, ki morajo biti 
ločene od vodnih površin, 
namenjenih športnim in 
prostočasnim dejavnostim. 

»Ne pozabimo na varnost 
na ''črnih'' ali divjih kopa-
liščih, v gramoznicah, jeze-
rih, rekah, kjer se kopamo na 
lastno odgovornost. Ob le-
pem vremenu pritegnejo šte-
vilne kopalce, vendar pa ni-
majo organiziranih služb za 
reševanje iz vode niti uprav-
ljavcev. Žal tudi reševalci ob 
takojšnjem ukrepanju na 
urejenih kopališčih ne more-
jo vedno rešiti življenja. Za-
radi različnih ravni gladine 

in vodnih vrtincev so ta div-
ja kopališča lahko za kopal-
ce zelo nevarna,« opozarja-
jo policisti, ki ugotavljajo, da 
na žalost številni kopalci opo-
zorilnih tabel z napisom Ne-
zaposlenim dostop prepove-
dan! ali Kopanje na svojo od-
govornost!, ki so postavljene 
ponekod, ne upoštevajo. 

Izredno nevarne so zapuš-
čene gramoznice, napolnjene 
z vodo, ki predstavljajo nevar-
nost za utopitve in jih nihče 
ne nadzira. Ponekod je voda 
globoka tudi do 15 metrov. 

»Če opazite, da se nekdo 
utaplja, ne skačite brezglavo 
za njim v vodo. Če niste dober 
plavalec, bo vaš pogum lah-
ko zaman, reševalci pa bodo 
morda morali namesto ene 
osebe reševati celo dve,« še 
svetujejo in dodajajo, da uta-
pljajočemu lahko življenje 
reši že vaš klic na center za ob-
veščanje (112) ali policijo (113). 

Poskrbite za varno kopanje
Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih kopanju, ki morajo biti ločene od vodnih 
površin, namenjenih športnim in prostočasnim dejavnostim. Pred skokom v vodo preverite, kam boste 
skočili; prav tako se v vodo ne podajte razgreti.

Na kopališčih se ravnajte po 
določbah kopališkega reda 
in znakov, postavljenih na 
kopališču. / Foto: Gorazd Kavčič

Pred skokom v vodo preverite, kam boste skočili, zlasti če so to neznana mesta. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Medvode – Afera o domnev-
ni spolni zlorabi je izbruhni-
la leta 2012, ko se je razvede-
lo za domnevno Klopčičevo 
dejanje, ki naj bi se zgodilo 
že konec leta 2004 oziroma 
v začetku leta 2005 v župni-
šču v Preski, kjer naj bi spol-
no zlorabil deklico. To je na 
dan prišlo skoraj desetletje 
pozneje, saj je deklica mol-
čala do trenutka, ko se ji je na 
psihiatrični kliniki, kjer je 
bila, neki fant približal, to pa 
naj bi pri njej sprožilo spo-
mine na domnevni dogodek 
in prikazal se ji je župnik. 
O tem je spregovorila tudi s 

svojo zdravnico, ki je obve-
stila policijo. Stekel je posto-
pek, Klopčič pa se je na zah-
tevo nadrejenih oziroma ka-
toliške Cerkve moral umak-
niti iz pastorale.

Znano je, da je nato Okro-
žno sodišče v Ljubljani Fran-
ca Klopčiča marca lani v ce-
loti oprostilo obtožb, saj da 
dokazni postopek ni poka-
zal, da je osemletno deklico 
res spolno zlorabil, kot mu 
je to očitalo ljubljansko okro-
žno državno tožilstvo. V ob-
razložitvi oprostilne sodbe je 
bilo pojasnjeno, »da je dogo-
dek opisala, kot da se je zgo-
dil v njenih sanjah«, in da je 
v njenem pričevanju veliko 

vrzeli in povezav z njenimi 
sanjami in družinskimi te-
žavami.

Sodišče sicer ni dvomilo, 
da je sanje povzročila trav-
matična izkušnja, a takrat 
nihče ni opazil, da bi bilo 
karkoli narobe z njenim ve-
denjem. Po napadu so dekli-
ci v šoli odpovedale noge in 
so jo hospitalizirali, a so tak-
rat zdravniki sklepali na dru-
žinske težave, ugotovili pa 
niso ničesar. Okrožno sodiš-
če je še menilo, da je obtožba 
tožilstva nekonsistentna in 
da ključni elementi niso raz-
čiščeni, tako da ni bilo pov-
sem jasno, kje naj bi se do-
godek sploh zgodil, priče pa 

so to opisovale povsem dru-
gače kot oškodovanka.

Do popolnoma drugačnih 
ugotovitev pa so na podlagi is-
tih dokazov prišli višji sodni-
ki, ki so ugodili pritožbi tožil-
ke, sodbo sodišča prve stopnje 
pa spremenili in obdolženega 
spoznali za krivega kaznivega 
dejanja po obtožbi in mu iz-
rekli štiriletno zaporno kazen.

Po poročanju STA je Klo-
pčič že napovedal pritožbo 
na vrhovno sodišče, saj je po 
njegovem mnenju takšna 
odločitev višjih sodnikov 
»povsem nevzdržna«.

Ker sodba višjega sodišča 
še ni pravnomočna, Francu 
Klopčiču še ni treba v zapor.

Nekdanjemu župniku grozi zapor
Višje sodišče je spremenilo prvostopenjsko sodbo nekdanjemu župniku v Preski pri Medvodah Francu 
Klopčiču in mu za spolno zlorabo osemletne deklice prisodilo štiriletno zaporno kazen. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so minuli teden vsak 
na svojem območju izvajali 
meritve hitrosti vožnje. Nad-
zor so izvajali zlasti na varno-
stno bolj problematičnih toč-
kah ter ugotovili, da je veliko 
voznikov prehitrih.

Tako so tržiški in kranjski 
policisti nadzor izvajali na re-
laciji Kranj–Golnik–Bistrica 
pri Tržiču. V nekajurnem na-
zoru so ugotovili enajst pre-
koračitev hitrosti. Največja iz-
merjena hitrost pri omejitvi 
petdeset kilometrov na uro 
je bila 73 kilometrov na uro. 
»Nevarnost pri tej hitrosti lah-
ko bolj preprosto ponazorimo 
s potjo ustavljanja. Če je ta pri 
hitrosti petdeset kilometrov 
na uro dolga približno 28 me-
trov, pri hitrosti 73 kilometrov 
na uro znaša že več kot petde-
set metrov. Trčenje za pešca je 
pri taki hitrosti usodno,« po-
jasnjuje višji samostojni poli-
cijski inšpektor I Bojan Kos.

Bistveno več prehitrih vo-
znikov so našteli gorenjski 
prometni policisti. Kar 39 vo-
znikov je največjo dovoljeno 

hitrost prekoračilo na gorenj-
ski avtocesti, šest prekorači-
tev hitrosti so policisti izme-
rili na cestah zunaj naselja, 
štiri pa v naselju. 

Na avtocesti proti Karavan-
kam, kjer je hitrost od Lesc 
naprej omejena na 110 kilo-
metrov na uro, je bila največ-
ja izmerjena hitrost 181 kilo-
metrov. Gre za relacijo, kjer 
dnevno prihaja do zastojev. 

Na cesti zunaj naselja so 
policisti najvišjo hitrost iz-
merili na glavni cesti Podta-
bor–Ljubelj in je znašala 116 
kilometrov na uro. 

V naselju pa je bil najhi-
trejši voznik na Laborah. 
Pri omejitvi petdeset kilo-
metrov na uro je vozil s hit-
rostjo 72 kilometrov na uro.

»Hitrost vožnje je proble-
matičen dejavnik vožnje in 
razlog za številne prometne 
nesreče, ki se vsako leto zgodi-
jo na naših cestah. V treh ne-
srečah od petih se je ta dejav-
nik letos na Gorenjskem po-
javil tudi pri smrtnih prome-
tnih nesrečah. Zato zmanjšaj-
te hitrost in s tem tudi tvega-
nje, ki ga povzroča,« opozar-
ja Kos.

Precej voznikov 
prehitrih

Davča – V soboto zgodaj dopoldne se je v gozdu v bližini naselja 
Davča v občini Železniki pri gozdarskih opravilih poškodoval 
občan. Drevo je med padanjem krenilo iz smeri in moškega poš-
kodovalo po glavi. Posredovali so gasilci PGD Davča, Železniki, 
Škofja Loka in gorski reševalci GRS Škofja Loka. Reševalci Nujne 
medicinske pomoči Škofja Loka so poškodovanega oskrbeli in 
ga s pomočjo dežurne ekipe HNMP Brnik ter posadke z voja-
škim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Poškodoval se je pri delu v gozdu

Strahinj – Prebivalec Strahinja je v petek dopoldan pri pospra-
vljanju okolice stanovanjske hiše našel minometno mino ka-
libra 81 milimetrov italijanske izdelave in topovski izstrelek 
nemške izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Predmete 
so prevzeli pristojni delavci za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi. »Ti predmeti so lahko zelo nevarni. Zato 
se jih ne dotikamo, o najdbi takoj obvestimo regijski center 
za obveščanje na številko 112 ali policijo na številko 113 in se 
odmaknemo z območja najdbe. Do prihoda pristojnih tudi 
ničesar ne premikamo,« opozarjajo policisti.

Našel je staro mino in topovski izstrelek

Gorenja vas – V petek popoldne je med ježo v bližini Podvrha 
jahač padel s konja. Okoliščine kažejo, da je konju na robu poti 
zdrsnilo. Pri padcu je jahač utrpel hujše poškodbe. Oskrbeli 
so ga reševalci NMP Škofja Loka in ga predali dežurni ekipi 
HNMP in posadki helikopterja Slovenske vojske. Poškodovani 
je bil prepeljan v UKC Ljubljana.

Jahač je padel s konja

Kranj – Minuli konec tedna so med več nesrečami s poškod-
bami ponovno izstopala enosledna vozila. Gorenjski policisti 
so namreč obravnavali večje število prometnih nesreč, med 
njimi pet s telesnimi poškodbami. V štirih so bila udeležena 
enosledna vozila, v samo eni pa voznika osebnih vozil. Na 
Posavcu je motorist v soboto pozno popoldan padel zaradi 
neprilagojene hitrosti, v Šenčurju pa je bila v nesreči v soboto 
udeležena kolesarka, ki je bila pod vplivom alkohola. V nedeljo 
zvečer se je poškodoval kolesar v Lescah, včeraj zgodaj zjutraj 
pa sta bila v nesreči v Vogljah udeležena kolesar in voznica 
osebnega avtomobila.

Poškodovan motorist, pijana kolesarka
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PETEK 17.8. ob 20.30 ALENKA GODEC in BIG BAND BLED Vrt Café galerije Pungert / SOBOTA 
18.8. ob 20.30 KONCERT MENTORJEV GLASBENIH DELAVNIC JAZZ KAMPA KRANJ 2018 Vrt 
Café galerije Pungert / NEDELJA 19.8. ob 20.30 OBERDIXIE band Vrt Café galerije Pungert 
/ PONEDELJEK 20. 8. ob 20.30 GOSTOVANJE POLETNE ŠOLE JAZZA HRVAŠKE GLASBENE 
MLADINE IZ GROŽNJANA Vrt Café galerije Pungert / TOREK 21. 8. ob 20.30 BRANIMIR 
GAZDIK KVARTET Vrt Café galerije Pungert / SREDA 22.8. ob 20.30 EMIL SPANYI & 
DAVID GAZAROV DUET KLAVIRJEV, GEORGIE FAME Letno gledališče Khislstein / ČETRTEK  
23. 8. ob 20.30 IGOR LUMPERT KVARTET, tribute to BILLIE HOLIDAY Vrt Café galerije 
Pungert / PETEK 24. 8. ob 20.30 EDDIE LUIS & GNADENLOSEN XL, »HOT JAZZ 1925« 
Vrt Café galerije Pungert / SOBOTA 25. 8. ob 10.00 JAZZ KAMP KRANJ FEST, na 
različnih lokacijah v starem  mestnem jedru mesta Kranj / SOBOTA 25.8. ob 20.30 
ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV JAZZ KAMPA KRANJ 2018 Vrt Café galerije Pungert

Alenka Brun

N
a festivalu, ki 
je trajal tri dni, 
se je predstavi-
lo več kot dvaj-
set vinarjev iz 

vseh slovenskih vinorodnih 
okolišev – od Goriških brd, 
Primorske, Vipavske, Krasa 
do Dolenjske in Štajerske. 
Obiskovalci festivala so lah-
ko okušali bela in rdeča vina, 
vse od sladkih do suhih, tudi 
penine. Na eni od stojnic pa 
sta združila moči Matic Viz-
jak in Matej Galof ter tako 
turistom kot domačim obi-
skovalcem festivala pred-
stavila posebno vino – elik-
sir, kot Matic tudi poimenu-
je vinski napitek. V simpa-
tičnih malih stekleničkah, 
na katerih najdemo deveti-
ce in šestice, je namreč res 
slovensko vino, a njegova 
posebnost je, da vsebuje čili. 
V ustih to posebno vino ob 
okušanju pusti ravno pravš-
nji pookus po čiliju. Če vam 
je všeč čokolada s čilijem, 
potem bi vas »chillino« znal 
navdušiti. Sploh kot sem 
si v svoji glavi vizualizirala 
njegovo postrežbo v koktajl 

različici: ob vročih poletnih 
dneh v globokem kozarcu z 
visokim pecljem z ogromno 
ledu. Matic razloži, da gre 
za prvo tovrstno slovensko 
vino, ki so ga že predstavili 
Američanom. Ti so ga dob-
ro sprejeli. Bela kombinaci-
ja vsebuje laški rizling, sau-
vignon in rumeni muškat 
ter dodan čili, v drugi pa je 
rumenemu muškatu dodan 
čili in pa naravna gozdna 
jagoda, ki mu da tudi barvo. 

Aleš Bedič iz Kovnice zgodb 
razloži, da je do realizacije 
prvega vinskega festivala priš-
lo po nekaj letih oziroma je od 
ideje do izvedbe minilo nekaj 

let. »Osnovna ideja je bila, da 
bi blejskim turistom predsta-
vili slovenska vina, da bi obi-
skovalci festivala lahko degu-
stirali oziroma pokusili vina 
iz različnih slovenskih vino-
rodnih področij.« Omeni rde-
ča, bela, suha, polsuha, sladka 
vina, penine in že omenjeno 
»v svetovnem merilu pridela-
no vino v Sloveniji, ki vsebuje 
čili«, ki je bil tokrat res pose-
bnost vinskega festivala, a za 
spremembo od še enega pos-
kusa eksperimentiranja na 
trgu, precej pozitivna izkuš-
nja v nasprotju s pričakovano. 

Festival vin pa ni Bedi-
čev prvi projekt na Bledu. »V 

zadnjih treh letih smo orga-
nizirali tako martinovanja kot 
potope vin v Blejsko jezero in 
potem dvige teh vin. Izdelali z 
več vinarji, posebej iz Štajer-
ske, posebno blejsko vino, ki 
je dosegljivo samo na Bledu 
…« našteva Bedič, ter nadal-
juje, da bo festival vin pos-
tal vsakoleten, tradicionalen, 
vendar se število udeleženih 
vinarjev ne bo povečevalo, le 
da se bodo drugo leto pred-
stavili tisti, ki se pač letos niso 
mogli. Še doda, da je sicer 
organizator dogodka Kovni-
ca zgodb, ampak od podpori 
in sodelovanju Občine Bled 
in Turističnega društva Bled.

In po kakšnem ključu so 
izbirali vinarje ali prisotna 
vina, ki jih je bilo še enkrat 
toliko kot prisotnih vinar-
jev? Bedič pravi, da jih je 
predvsem zanimala dejan-
ska odličnost vina, in ker na 
Bledu podobnega festivala 
– v takem obsegu – še niso 
gostili, je bil odziv vinarjev 
dober. Meni, da je v času, ko 
je na Bledu veliko turistov, 
vina pa jih zanimajo, tak-
šen festival zelo dobrodošel. 
Domači gostinski lokali so 
sicer dobro založeni z vini, a 
na prvem Blejskem vinskem 

PRVI FESTIVAL VIN NA BLEDU
Na slavni blejski oziroma Jezerski promenadi ste ves konec tedna lahko okušali različna vina iz različnih 
slovenskih vinorodnih okolišev. Kovnica zgodb je organizirala prvi Blejski vinski festival.

Aleš Bedič

Iz Spodnjih Gorij prihaja Barbara Špiler, njen Danjel Prinčič 
pa iz Kojskega, s kmetije Blaževi.

Božo Cvetkovič je skrbel tudi za Špicin »tenstan« krompir 
in okuševalcev te priljubljene jedi na festivalu ni manjkalo.

Matic Vizjak je zgodbo o čilijevem vinu začel pred leti. Na 
fotografiji z blejskim županom Janezom Fajfarjem.

festivalu so se predstavila 
tudi slovenska vina, ki niso 
na izbiro.

Na festivalu se je oglasil 
tudi blejski župan Janez Faj-
far, ki je mimogrede ome-
nil, da zgodovinsko gleda-
no obstaja povezava Bleda z 
vini. Tako da festival ni ravno 
iz trte zvit, smo nadaljevali 
njegovo razmišljanje. V zelo 
daljni preteklosti so namreč 
gojili trto v okolici Bleda. O 
tem bi znala pričati tudi ime-
na, kot je recimo Zagorice.

Poleg vinskih stojnic sta za 
lačne želodčke obiskovalcev 

na festivalu skrbeli še dve 
stojnici Okusov Bleda: resta-
vracija Špica in Grajska pla-
ža. Manjkal ni niti zvok har-
monike. 

Mi smo festival obiska-
li v petek – in v zgodnjem 
popoldnevu sta organizator-
ju ponagajala sonce in veter: 
na vsake toliko časa je zaž-
venketal kakšen vinski ste-
kleni kozarec, ki je nemočno 
pristal na trdih tleh; sonce pa 
je nehalo »žgati« po šesti uri 
popoldne – in Jezerska pro-
menada je lahko zadihala, 
zaživela.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Četrtek

Bil je lep
četrtkov dan.
In letos prvič
je zapadel sneg.

V četrtek
si mi prvič
ljubezen izpovedal.
In takrat prvič
se od mene poslovil.

PESMI MLADIH

V četrtek
prvič si me objel
in tudi prvič
si me odrinil.

Prosim te,
ne pozabi me,
saj jaz ne smem biti
le za en lep četrtkov dan.

Branka

Sreča ali žalost ne izbirata dne, ko se pojavita ob nas. Obe 
prideta in gresta, ko to najmanj pričakujemo. Zato lahko 
naslednji četrtek prinese same lepe in srečne dogodke. 
Metka

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

Suzana P. Kovačič

L
ivigno si oznako 
»gorski« vsekakor 
zasluži. Ovit med tri-
tisočake s 1.816 met-
ri nadmorske višine 

velja za najviše ležeči kraj v 
Evropi. Kraj z dobrimi šest 
tisoč prebivalci leži na skraj-
nem severovzhodu italijan-
ske pokrajine Lombardija, v 
dolini Valtellina, tik ob meji 
s Švico. Najkrajša pot iz Kra-
nja, dolga 480 kilometrov, 
vodi mimo Beljaka in skozi 
Lienz (v Avstriji), mimo Bol-
zana in Merana (v Italiji) in 
Münstra (v Švici). Že precej 
pred Bolzanom med turisti-
čno sezono lahko obtičite v 
prometu, kar se je nam tudi 
zgodilo. Do Livigna lahko 
dostopimo čez dva prelaza, 
oba sta na nadmorski višini 
okrog 2300 metrov; iz sme-
ri Bormia (Passo Foscagno) 
in St. Moritza (Passo For-
cola, ki je odprt samo pole-
ti). Izbrali smo tretjo mož-
nost, predor Munt la Sche-
ra. Zanimiva vožnja skozi 

vklesani 3,5 kilometra dolg 
predor, ki pa ni poceni. Pro-
met je urejen enosmer-
no, tunelnina je znašala 14 
evrov, a če bi se pozanima-
li pravočasno, bi kupili pov-
ratno vozovnico, ki stane 23 
evrov; cena variira tudi gle-
de na uro, ko zapeljete sko-
zi predor. Na drugi stra-
ni predora se odpre čudovit 

pogled na veliko akumula-
cijsko jezero in kmalu še na 
Livigno.

Livigno je raj za rekrea-
cijo, šport in za nakupova-
nje, saj je še vedno brezca-
rinska cona. Kraj je bil dol-
go nedostopen, gorsko oko-
lje samooskrbi prebivalcev 
kaj dosti ni moglo ponudi-
ti in so trpeli revščino. Prve 

davčne olajšave, ki še velja-
jo, so zato dobili v 19. stole-
tju, določene privilegije že 
prej. To danes pomeni ugo-
den nakup kozmetike, žga-
nih pijač, tobačnih izdelkov 
... A ko zapuščate Livigno, 
se carinski kontroli ne boste 
izognili, kajti količine »izvo-
za« so omejene. So bili pa 
prebivalci Livigna stoletja 
znani kot spretni tihotapci, 
pa naj jim bo danes to odpu-
stek spričo pokrajine, kjer še 
dreves ni veliko, da bi se dalo 
preživeti od lesne predelave. 
Poceni je tudi gorivo, za liter 
dizelskega smo odšteli 0,92 
evra. 

Narava je čudovita, turi-
zem cveti zadnjih nekaj 
desetletij, baje so premik 
v razmišljanju domačinov 
v tej smeri povzročile prve 
skupinice nemških turnih 
smučarjev. Pozimi in spo-
mladi je v Livignu mogoča 
smuka, v poletnem času pa 
kilometri poti za gorske in 
cestne kolesarje, urejene so 
proge za tekače, tekače na 
rolkah, poti za sprehajalce in 
planince, mogoče je veslati, 

supati na jezeru, kopalcev pa 
nismo videli. Imajo tudi veli-
ko igrišč za skupinske špor-
te. Planinci in gorski kole-
sarji se pogosto srečajo na 
istih poteh in ni nobene sla-
be volje. Mesto je čisto, ure-
jeno, mirno turizmu nav-
kljub. Večji dogodek v času 
našega obiska je bila 14. juli-
ja Livignska bela noč, ko je 
bilo dolgo v noč na voljo veli-
ko zabave, žive glasbe, naku-
povanja. 

Arhitektura ostaja avto-
htona, Livigno modernih 

hotelskih stavb ne dopuš-
ča. Prevladujejo kamnite-le-
sene hiše, pravijo jim báit, 
z majhnimi okni in s skod-
lami prekritimi strehami. 
Hiše so natančno postavlje-
ne, kar je posledica razdelit-
ve enakega deleža travnikov 
in zemlje med kmetije. 

Livigno je poseben tudi 
zaradi znamenite tekme v 
teku na smučeh, ki bo letos 
24. avgusta. Sneg sredi mes-
ta konec avgusta? 

(Nadaljevanje prihodnjič)

LIVIGNO, GORSKI BISER (1)

Na tej prvobitni arhitekturi še danes sloni vse mesto. 
Modernih stavb ne boste videli. 

Tako mesto kot jezero sta v zavetju gora. Posnetek je nastal 
med hojo na goro Mót.

Suzana P. Kovačič

V
sako dopoldne 
so animatorke 
otrokom in mla-
dim, od četrtega 
leta starosti pa do 

konca osnovnošolskih let pri-
pravile kaj zanimivega, seve-
da so poskrbele tudi za lačne 
želodčke – z malico. V pone-
deljek so poslikavali kuhalni-
ce z različnimi motivi, kuhal-
nice so postale vile, medved-
ki ... V torek in sredo so se 
posvetili ustvarjanju mor-
ske slike na leseni osnovi z 
dodanimi kamenčki, ki so jih 
obarvali v ribice, školjke ... V 
četrtek so ustvarjali ribice iz 
zgoščenk, petek pa je bil dan 
za peko in okušanje palačink 
ter igranje. Enajstletni Luka, 
ki je na počitnicah pri babi-
ci, sicer pa z družino živijo v 
Nemčiji, je pokazal čarovniš-
ke trike. Vse izdelke, ki so jih 
ustvarili, so odnesli domov, 
za spomin jim bo ostala tudi 
unikatna zapestnica, ki jo je 
vsak lahko izdelal zadnji dan 
druženja. Desetletna Mija 

je bila sploh navdušena nad 
tem, da bo z izdelki okrasila 
svojo sobo; pa tudi sicer rada 
ustvarja, tako kot njena prija-
teljica in vrstnica Eva. Devet-
letnemu Jakobu je bila naj-
bolj všeč igra, Živ žav pa je 
obiskal že v preteklih letih. 

»Vsak dan se nam je pri-
družilo okrog petdeset otrok 

– ne samo z Visokega, ampak 
tudi vseh okoliških vasi. Vsa-
ko leto Živ žav otrokom še 
dodatno popestri počitni-
ce, saj veliko ustvarjamo, se 
igramo in družimo. Pokro-
viteljica dogodkov je Obči-
na Šenčur,« je povedala Sta-
ša Pavlič, predsednica KUD 
Valentin Kokalj Visoko in 

gonilna sila Živ žava. Pri tej 
prostovoljski dejavnosti so 
se ji pridružile animatorke 
Marjeta Sajevic, Mojca Krč, 
Brina Krišelj, Tjaša Trdin, 
Ela Sajevic, Ana Korošec in 
Nina Mrak. Kako je kaj bilo 
teh pet dni, je v imenu vseh 
lepo povzel osemletni Filip: 
»Prav vse je bilo dobro.«

ŽIV ŽAV NA VISOKEM
V organizaciji Kulturno-umetniškega društva (KUD) Valentin Kokalj Visoko je prejšnji teden potekal že 
deseti Živ žav za otroke. Pod krošnjami dreves za Domom krajanov na Visokem so ustvarjali, se igrali ...

Skupinsko fotografijo smo posneli v četrtek.

Mladi ustvarjalci so zgoščenke spremenili v ribice. 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TNapad na praško pomlad
Enote Sovjetske zve-

ze, Nemške demokratične 
republike, Poljske, Madžar-
ske in Bolgarije so 20. avgu-
sta leta 1968 vdrle v takrat-
no Češkoslovaško in zatrle 
praško pomlad. Naslednji 
dan je sovjetski veleposlanik 
v Pragi obiskal predsednika 
Ludvika Svobodo in mu spo-
ročil, da se je pet držav odlo-
čilo izpolniti svojo »interna-
cionalistično dolžnost« in 
da pošiljajo čete, da bi prep-
rečile kontrarevolucijo.

Opozicija je na Češkoslo-
vaškem v šestdesetih letih 
nastala znotraj partije in 
tudi nosila glavno breme 
reformnih procesov. Mno-
žično demokratično giban-
je, ki se je v podporo refor-
mnim težnjam razvilo spo-
mladi in poleti leta 1968, pa 
je vrglo na površje tudi tež-
nje po večstrankarskem sis-
temu. Te so prišle zlasti do 

izraza pri intelektualni opo-
ziciji, ki ni bila neposred-
no vezana na partijske foru-
me. Svoje zahteve je izrazila 
v izjavi Razglas 2000 besed.

Reformnim procesom je 
dala težo šele množična pod-
pora javnega mnenja, ki je 
spontano začela naraščati po 
januarski zamenjavi Anto-
nina Novotnyja z Aleksan-
drom Dubčkom na funkci-
ji sekretarja CK KPČ. Ker so 
ljudje reformo vzeli za svojo, 
se je sprostilo zlasti izražan-
je javnega mnenja. Pod vpra-
šaj je bilo postavljeno prakti-
čno vse: od enostranske eko-
nomske vezave na Sovjet-
sko zvezo in dajanja velike 
pomoči raznim osvobodil-
nim gibanjem po svetu do 
zunanjepolitičnih vprašanj. 

Po ostrih napadih drugih 
držav iz bloka zaradi »revizi-
onizma« so nekateri celo zah-
tevali izstop iz Varšavskega 

pakta in nevtralnost. Ost jav-
ne kritike je bila naperjena 
proti preteklosti, zlasti sta-
linističnim procesom, kar 
je bilo povezano z zahteva-
mi po rehabilitaciji. Celotna 
podoba političnega življen-
ja v prvi polovici leta 1968 
kaže, da je prišlo do sozvočja 
tako reformnih teženj zno-
traj KPČ kot želje ljudi po 
demokratizaciji sistema.

Po nastopu vojske »brat-
skih držav« je proces »nor-
malizacije« potekal hitro in 
učinkovito. S kadrovskimi 
spremembami je bila parti-
ja očiščena reformistov. Do 
leta 1970 jo je morala zapu-
stiti več kot tretjina članov. 
Vodstvo reformistov je bilo 
premeščeno na fizična ali 
druga slabo plačana delo-
vna mesta. »Normalizaci-
ja« je znova uvedla politi-
čno preganjanje, cenzuro 
tiska, centralizacijo na vseh 

področjih, ponovno kopira-
nje sovjetskega vzora.

Šele spremembe v Sovjet-
ski zvezi so tudi na Češkos-
lovaškem omogočile uvedbo 
večstrankarskega sistema in 
drugih sprememb. Ta tako 
imenovana druga praška 

pomlad pa ni bila reformno 
pripravljena tako kot prva, 
pač pa – tako kot drugje na 
vzhodu – posledica množič-
nega izbruha nezadovoljstva 
v razkrajajočem se vzhodno-
evropskem socialističnem 
sistemu.

Pregovori in reki
  Bengalski pregovor: Božje ime je večje od boga.
  Korejski pregovor: Budov obraz je odvisen od kiparja.
   Finski pregovor: Ti le začni bogateti, naprej bo šlo 

samo.
  Angleški pregovor: Bogataševe madeže skrije denar.

Smeh ni greh
   Možak gre na obisku pri prijateljih v še nedokončani 

hiši po stopnicah na stranišče. Ker ni luči, gostitelj 
zakliče za njim: »Potrebuješ luč?«

 »Ne, sem že na tleh ...«

   Ko se mož vrača s popivanja ponoči domov, glasno 
razmišlja: »Najraje bi se spremenil v miško ...«

 »Da vas ne bi domači videli,« se oglasi soseda.

Jure Grahek

M
etaldays s 
približno 15 
tisoč obisko-
valci – če ne 
štejemo tis-

tih, ki pridejo samo za en 
dan – v svetovnem meri-
lu sicer ni velik festival. A 
v srcih zvestih obiskoval-
cev zaseda posebno mesto. 
Tako se metalci po vsem sve-
tu, od Nove Zelandije pa do 

Amerike, iz leta v leto odloči-
jo za romanje v Tolmin.

Govorili smo s 34-let-
no Jess iz ameriške zvez-
ne države Ohio, ki je metal-
ski raj na Soči obiskala že 
petič. Za letalsko vozovni-
co je morala odšteti 1500 
dolarjev, a pravi, da si bolj-
ših počitnic ne more zami-
sliti. Metaldays ima nam-
reč edinstven koncept – ne 
samo na metal sceni, tem-
več med glasbenimi festi-
vali na splošno. To v prvi 

vrsti ni zgolj glasbena pri-
reditev, temveč počitnice za 
metalce.

Nabor glasbenih skupin 
je sicer kakovosten, a ne 
gre za noben presežek. Več-
ji evropski metalski festiva-
li znajo postreči z bolj ori-
ginalnim ter obsežnejšim 
naborom nastopajočih, jim 
pa manjka idilično sotočje 
Soče in Tolminke. Obisko-
valci na festivalu Metaldays 
tako večino časa preživijo 
s pijačo v roki, obkroženi s 

čudovito naravo in svojimi v 
črno oblečenimi somišljeni-
ki. Koncerti pa predstavljajo 
piko na i.

Letos so glavno štafetno 
palico na odru prevzeli kult-
ni Judas Priest, ki delujejo že 
od leta 1969 in so kljub viso-
kemu emšu izvedli suveren 
hard rock nastop. A našo 
ekipo so bolj navdušile sve-
že zasedbe, kot so The Bear-
ded Bastards ter Alien Wea-
ponry, ki so nastopili na naj-
manjšem izmed treh odrov.

METALCI V SOČI 
OHLAJALI SVOJA SRCA
Največji glasbeni festival v Sloveniji je ponovno požel uspeh. Tega naziva si v naši deželi ne lasti 
nobeden izmed mnogih festivalov popularne glasbe. Gre za metalske počitnice v Tolminu, ki so postale 
svetovno znan fenomen. 

Legendarna zasedba Judas Priest na odru festivala 
Metaldays v Tolminu / Foto: Duško Knežević

Oboževalci metala na festivalu ob Soči uživajo v 
kombinaciji glasbe in idilične narave. / Foto: Duško Knežević

Kamnik – V Kamniku je v polnem teku že 15. poletni festi-
val Kamfest, ki se je v zadnjih letih razvil v največjega v 
regiji. Do 18. avgusta se bo tako na različnih lokacijah 
zvrstilo več kot šestdeset dogodkov. Kamfest, ki se ga 
je zaradi privlačnega odra na Malem gradu prijelo tudi 
ime Festival z razgledom, tudi letos organizira zdaj že 
izkušena ekipa Kulturnega društva Priden možic s pri-
jatelji, programski vodja Goran Završnik pa je ponovno 
poskrbel za pester spored, tudi v glasbenem oziru. Festi-
val je v petek odprl koncert domače skupine Arche, ki je 
navdušil zbrano občinstvo v Keršmančevem parku, kjer 
stoji Glavni oder. Med drugimi so že nastopile zasedbe 
Demolition Group, Las Gafas, The Mint, Širom in Mrfy, 
koncerti pa se bodo nadaljevali tudi danes in v naslednjih 
večerih: danes, 14. avgusta, skupini Avtomobili in Baldur, 
v sredo Eargon Quartert in Futurski, v četrtek New Swing 
Quartet in ŠKM Banda, v petek Zala Smolnikar z Big Ban-
dom Krško, Lusterdam in Električne sanje, v soboto, 18. 
avgusta, pa bo Kamfest sklenil koncert skupine Koala 
Voice. Celoten spored na strani: http://www.kamfest.
org/kamfest-2018/slo.

Festival z razgledom

Priljubljeni multiinstrumentalist Janez Dovč bo na 
Kamfestu nastopil v četrtek. / Foto: arhiv glasbenika 

Kranj – V soboto, 18. avgusta, bo ob 22. uri na terasi loka-
la Klubar koncert pevke Renate Mohorič, ki je svojo pre-
poznavnost gradila v skupini I.C.E. ter s sodelovanjem v 
oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Renata Mohorič v Klubaru
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Nabralo se je kar nekaj vaših 
vprašanj – in kot vidim, se 
tudi pridno učite in pola-
gate karte. Ne vedežujte 
samo prijateljem, o katerih 
imate veliko informacij, ker 
jih pač poznate. Bolje, da 
svoje znanje preizkusite pri 
nevtralni osebi. Kajti – vsaj 
pri meni je tako – da manj 
informacij imam o osebi, 
več vidim. Bralka pod šifro 
Cvet sprašuje ravno to, kar je 
bila naša tema zadnje torke. 
Srčna oseba se ji je umakni-
la, ne da bi podala razloge. 
Enostavno je poniknila in 
ona ne ve, pri čem je in kaj 
se bo zgodilo v prihodnosti. 
Karte so Zakon, Nesreča, 
Sreča, Otrok, Žalost, Obisk, 
Ljubezen. Prvi dve povesta, 
da je imel v zakonu težave – 
in lahko se je kaj izvedelo. V 
zakonu je nesrečen in želi si 
več kot to. Umaknil se je, ker 
ni našel druge rešitve. Nasle-
dnje tri kare so Sreča, Otrok 
in Žalost in nam dajo poda-
tek, da ga v zakonu zadržu-
jejo samo otroci, na katere 
je zelo navezan, in stalno 
premišljuje in išče rešitve, 

kaj naj naredi, saj se zaveda, 
da tako ne gre naprej. Zad-
nji dve karti imata odgovor. 
Do snidenja bo prišlo in ta 
zgodba ni končana. Kmalu 
se zopet začneta dobivati, 
nekaj časa še naskrivaj, ven-
dar ne dolgo. Želel si bo na 
glas povedati, da je zaljub-
ljen in si želi novo priložnost. 
Zato, bralka, bo malo treba 
še počakati, da se sestavijo 
vsi koščki v mozaiku, a ko 
človek ve, kaj čaka, čakanje 
ni naporno. Ne prehitevajte 
dogodkov, vse se zgodi, kot 
se mora in v pravem času. 
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 Kranju so se 27. julija 2018 poročili: Aleksander Jakov-
ljević in Mirjana Radivojević ter Andrej Kristan in Maria 
Victoria Inostroza, 30. julija 2018 Jovan Radojević in Tatja-
na Nikolić, 4. avgusta 2018 pa Marko Mijatović in Anđe-
lina Arsenić. Na Zgornjem Brniku sta se 28. julija 2018 
poročila Roland Petek in Vesna Zupančič, 4. avgusta 2018 
pa Boris Repnik in Marina Hribernik. Na Bledu so se 28. 
julija 2018 poročili Andraž Pečar in Ana Sever ter Morgan 
Alexander Harvey in Ana Javornik. V Škofji Loki sta se 1. 
avgusta 2018 poročila Boštjan Okorn in Manja Kuzma, 4. 
avgusta 2018 pa Nejc Kunštek in Sara Prezelj. V Radovljici 
sta se 4. avgusta 2018 poročila Tadej Juranovič in Mateja 
Fajfar.

Mladoporočenci

»Sanje« 
Pozdravljeni. Obračam se na 
vas z vprašanji o svoji priho-
dnosti. Zanima me, ali bom 
zamenjala službo in dokonča-
la šolanje. Kaj pa ljubezensko 
življenje? Hvala in lep poz-
drav.
Začenja se tisti lepši del 
obdobja, v katerem trenut-
no ste. Z menjavo službe se 
bodo stvari končno postavile 
na pravo mesto, saj bo ener-
gija v vas poskrbela za pravo 
mero drobnih sprememb 
tudi na drugih področjih. 
Opravljali boste podobno 
delo, vendar v drugem oko-
lju in v za vas boljših pogo-
jih. Nadaljevanja šolanja za 
zdaj ni videti. Nekaj časa ste 
motivirani, potem pa zopet 
izgubite voljo. Razlog je v 
pomanjkanju motivacije. Za 
učenje si boste vzeli pravi 
čas šele naslednje leto. Iz 

strani moške osebe iz svoje 
družine lahko računate na 
pomoč. V ljubezni se boste 
znašli v precepu. Ali je bolje 
upoštevati čustva ali zdravo 
pamet, se boste spraševali. 
Premislite in si vzemite čas, 
naj se vam nikamor preveč 
ne mudi. Lepo pozdrav.

»Spomini« 
Draga Tanja, hvala za vse vaše 
odgovore, ki jih z veseljem pre-
biram. Povprašala bi vas, kako 
mi kaže za naprej. Zanima me 
tudi za sestro, ki se je znašla v 
težavah. 
Lahko imamo še tako dobro-
nameren odnos do ljudi, pa 
nam prijaznosti, žal, niso 
vsi sposobni vračati v enaki 
meri. To ste spoznali na svoji 
koži, zato ste sedaj nekoliko 
previdnejši. Življenje vam je 
prinašalo zanimive in tudi 
grenke preizkušnje. Uspe-

šno ste se spopadli z nedav-
no situacijo, saj ste o svojih 
nadaljnjih korakih dobro pre-
mislili in niste se pustili moti-
ti niti niste dovolili oklici, da 
vas prepriča o nasprotnem. 
Na svoj način ste se soočili 
tudi s posledicami. Nekatere 
so bile dobre, druge nekoli-
ko manj. V vsakem primeru 
ste se veliko naučili, a najpo-
membnejše je, da ste se nau-
čili sebe postaviti na prvo 
mesto. Na novem delovnem 
mestu boste imeli občutek, 
da bi lahko več doprinesli k 
uspehu podjetja. Vaš dober 
namen pa bo zaviralo neza-
upanje vase in svoje sposo-
bnosti. Začnite zaupati vase 
in v svoje ideje, tako se boste 
hitreje sprostili in vklopili v 
delovni kolektiv. Na poslov-
nem področju se vam obeta 
velik uspeh – in to še letos. 
Ljubezensko področje bo 

nekaj časa še mirovalo, vsaj 
večjih sprememb še ni vide-
ti. Sestra se je nenadoma 
znašla v težavah, ki so videti 
nerešljive. Verjemite mi, še 
preden se bo klobčič dokon-
čno odvil, bo začutila olajša-
nje. Vse se bo dobro izšlo, kar 
se tiče nje. Zase bo v pravem 
trenutku izbrala najboljšo 
rešitev. Srečno.

»Metuljčica 83«
Zanima me za očetovo zdrav-
stveno stanje in okrevanje. 
Kako bo z nama s partnerjem? 
Zanima me še moje in part-
nerjevo zdravje v prihodnosti.
Največ, kar vam lahko rečem, 
je, da ste v obdobju samih 
dobrih in lepih sprememb. 
Pa naj bo to povezano z 
zdravjem ali z odnosi v dru-
žini oziroma zakonu. Oče še 
okreva, a kmalu se pokažejo 
lepi rezultati. Srečno.

Alenka Brun

K
onec junija sta se 
poročila Anja Štu-
lar (24) iz Srako-
velj in Aleš Zupan 
(28) iz Zasipa. 

Nevesti so tisti četrtek 
pred poročno soboto posta-
vili mlaje, Nastranovi, dru-
žinski prijatelji, pa so priš-
li na idejo, da bi mladopo-
ročencema postavili še zani-
mivi skulpturi: ženina in 
nevesto iz ogromnih slam-
natih okroglih in štiriogla-
tih bal. Njihov Domen je to 
videl nekje v Nemčiji, stvar 
se je zdela zanimiva in so jo 
izpeljali. Tako so s skulptu-
rama v Srakovljah povzročili 
pravo malo turistično senza-
cijo. Nevestina mama Cvet-
ka smeje pove, da so se ob 
cesti ustavljali številni tuji 
turisti, največ Nizozemci in 
Italijani, pa kolesarji in peš-
ci – skratka skoraj vsak, ki je 
šel mimo – in slikali skulptu-
ri. Doda, da je bil, tako rekoč 

kadarkoli si pogledal, tam 
nekdo s telefonom ali fotoa-
paratom v roki.

Slamnata ženin in nevesta 
sta bila dobrih štirinajst dni 
postavljena kot eno od pre-
senečenj mlademu paru.

Anja in Aleš eno leto živita 
skupaj v Zasipu, po devetih 

letih pa sta se odločila, da 
dahneta usodni da. Na poro-
čno soboto so najprej v jut-
ranjih urah paru sosedje v 
Srakovljah pripravili šran-
go, da je zadonela harmo-
nika, je poskrbel ansambel 
Marcela IN. Par se je cer-
kveno poročil na Homu nad 

Zasipom, nato civilno na 
Bledu, poročno slavje pa se 
je zvečer nadaljevalo v resta-
vraciji Center v Lescah. Tu 
je povabljenim igral štajer-
ski ansambel Simple Band. 
Na poročno potovanje pa se 
zakonca Zupan odpravljata 
jeseni.

SLAMNATA MLADOPOROČENCA
V Srakovljah pri Kranju so se ob pogledu na zanimivi skulpturi iz slamnatih bal ustavljali tako turisti  
kot domači, ki so se z avtom ali kolesom peljali skozi vas.
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Slovenske ikone spiritual in gospel glasbe praznujejo pol 
stoletja petja. V svojem dolgoletnem delovanju so s poso-
dobljenim slogom, zakoreninjenim v izročilu črnskih gos-
pel kvartetov, prepričali marsikatero občinstvo, zdaj pa 
se po desetih letih vračajo na glasbene odre. S koncertno 
turnejo ob petdesetletnici bodo gostovali tudi na Gorenj-
skem. V njenem sklopu se bodo predstavili s koncertom 
Love in Brezje na trgu pred baziliko Marije Pomagaj v 
slovenskem Marijinem narodnem svetišču na Brezjah, v 
soboto, 25. avgusta, ob 20. uri; se bodo pa ustavili tudi v 
Kranju: 31. avgusta ob 20.30 v Letnem gledališču Khisl-
stein.

New Swing Quartet je srečal abrahama

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Poroke, rojstva, obletnice, zabave ...
Delite osebno srečo z bralci in vaše predloge sporočite Alenki Brun po e-pošti:  
alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 041/699 005. Presenetite, razveselite, dodajte  
piko na i dogodkom z objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 37 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 13 dečkov in 10 deklic. 
Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 4190 gramov, najla-
žjemu dečku pa je tehtnica pokazala 2420 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 7 deklic. Največja teža je 
pripadla dečku, ki je ob rojstvu tehtal 4240 gramov. Naj-
lažja je bila deklica – babica ji je natehtala 2940 gramov.

Novorojenčki
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Nagrade

1. Otroški tabure KID
2. Dežnik Prevc
3. Plakat Peter Prevc

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 
srede, 29. avgusta 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v 
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Akcije veljajo za gotovino do 31. 8. 2018

Salon Prevc ŽABNICA, Dorfarje 17
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861 M: 051 314 862
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana, Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20

E: alples.studio@prevc.si

Salon pohištva ŽABNICA
Dorfarje 17, Žabnica
T: 04 502 19 00
M: 051 314 861
E: info@prevc.si

Alples studio BTC Ljubljana  
Dvorana Desetka
T: 01 541 18 20
M: 051 314 862
E: alples.studio@prevc.si

www.prevc.si

Poletna akcija otroških in 
mladinskih sob

Mladinska soba  
        Medeja 

Otroška soba  
Planet 

Otroška soba 
Funky

Mladinska soba  
                   Center

NOVO

-25 %

-30 %

-25 %

-20 %

NAGRADNA KRIŽANKA

 
 

V pravi kuhinji ste tudi vi ustvarjalci
svoje zgodbe o uspehu.

Kuhinje, ki jih priporoča Peter Prevc!

www.prevc.si

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

Alples studio Ljubljana BTC
T: 01 541-18-20 
E: alples.studio@prevc.si
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Hčerka rokerja Ozzyja Osbourna Kelly 
Osbourne je spregovorila o težkem letu, 
ki ga ima za seboj. Triintridesetletna tele-
vizijska zvezdnica je obeležila eno leto 
treznosti od drog in alkohola ter s svojimi 
oboževalci delila najtemnejše trenutke. 
»Obupala sem nad vsem, obupala sem 

sama nad seboj. Edini način preživetja so bili delovni pro-
jekti,« je povedala Kelly, ki pravi, da se je zadnje leto ukvar-
jala predvsem s seboj in se umaknila od luči javnosti, da 
je poskusila ugotoviti, kdo sploh je.

Kelly obeležila eno leto treznosti

Macaulay Culkin (37), igralec, ki 
je znan po vlogi Kevina v filmih 
Sam doma, ima resne namene z 
igralko Brendo Song (30). Culkin 
je v pogovorni oddaji povedal, 
da si želi otrok. Kot se je pošalil, 
bodo njuni otroci mešane rase, 

saj je Brenda Azijka. Par je bil prvič opažen skupaj junija 
lani. Skupaj pa sta zaigrala v filmu Changeland. Culkin je 
bil pred tem osem let v zvezi z Milo Kunis.

Macaulay Culkin si želi družine

Nichelle Nichols (85), znana po vlogi 
poročnice Uhure v priljubljeni seriji Zvez-
dne steze iz šestdesetih in sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja, trpi za demenco. 
Največje težave ima s kratkoročnim spo-
minom, vse bolj pa tudi z občutkom za 
prostor in čas. Bila je ena izmed prvih 

temnopoltih žensk, ki na televiziji ni igrala vloge varuške 
ali služabnice, temveč spoštovano poročnico.

Nichelle Nichols trpi za demenco

Kantri pevka Carrie Underwood (35), ki je 
v sklopu svojega novega albuma pravkar 
napovedala turnejo Cry Pretty, pričakuje 
drugega otroka. »Z Mikom in Isaiahom 
smo presrečni, ker bo v našem ribniku 
zaplavala še ena ribica,« je zapisala pev-
ka, ki pravi, da sta album in nosečnost 

uresničitev najlepših sanj. Carrie ima z možem, upoko-
jenim hokejistom Mikom Fisherjem, že triletnega sina.

Carrie Underwood bo spet mamica

VRTIMO GLOBUS

M. B., A. S.

O
b Zbiljskem 
jezeru je bil 
od petka do 
nedelje zani-
miv festival 

Wild West Fest v pravem 
ameriškem duhu. Sočas-
no sta prvič skupaj potekala 
dva največja ameriško obar-
vana dogodka v Sloveniji, in 
sicer kantri festival in med-
narodno BBQ tekmovan-
je, na katerem je svoje zna-
nje v peki na žarih »smoker-
jih«, torej na tradicionalen 
ameriški način s procesom 
dimljenja, predstavljalo 21 
ekip, od tega so bile štiri slo-
venske. Goveje prsi, svinjska 

pleča, svinjska rebra, piščan-
ca in letos še sladico je ocen-
jevala mednarodno mešana 
žirija. Zmaga je odšla v Itali-
jo z ekipo Friuli violent gril-
lers, najboljša slovenska eki-
pa pa je bila tako kot lani Špe-
na BBQ, letos še bolj gorenj-
sko obarvana. Iztoku Drob-
niču in Nataši Šal iz Krške-
ga, slednja sicer izvira z Viso-
kega pri Kranju, se je letos 
priključil še Domen Jenko 
iz Reteč. »BBQ v Sloveniji 
rabi medijsko podporo, saj 
je še vse premalo znan. V pri-
merjavi z našo peko na žaru 
je zelo težak, te pa zasvoji, 
tako hrana kot priprava,« je 
dejal Iztok Drobnič. Ekipe 
so bile budne praktično vso 
noč s sobote na nedeljo, saj je 

včasih meso v smokerjih tudi 
več kot pol dneva. Okusi, ki 
so bolj sladki, ameriški pač, 
so bili večini všeč, prav tako 
kot tudi plesni kantri koraki.

Prizorišče Pod skalco pa je 
na letošnji tradicionalni Kre-
sni noči v Bohinju pokalo po 
šivih ob zvokih skupin Gino 
& Band, legendarne Tabu in 
Calypso, s katero se je zaba-
va zavlekla v zgodnje jutran-
je ure. Manjkali niso niti tra-
dicionalni ognjemet, laser-
ska predstava in ognjeni nas-
top skupine Čupakabra. Ob 
240. obletnici prvega vzpona 
na Triglav pa so organizator-
ji pripravili še glasbeno pos-
lastico na ladjici na Bohinj-
skem jezeru, za kar sta pos-
krbela Filip Kranjec in Rok 

Frelih s trobento. Glasbena 
zvezda večera je bila skupi-
na Tabu, ki se je po besedah 
basista Iztoka Melanška Izija 
vrnila na kraj zločina: »Ravno 
Pod skalco smo imeli enega 
prvih koncertov pred dvajset-
imi leti, potem pa dvajset let 
nobenega, sedaj se ob dvaj-
setletnici delovanja vračamo 
v Bohinj.«

Svoje pa je k letošnji Kre-
sni noči dodal tudi domač, 
bohinjski gin, ki ga je publika 
povsem razgrabila. Po bese-
dah Timoteja Rožiča so razis-
kovali in se igrali z bohinjsko 
trdinko in tako po dveh letih 
poskusov prišli do gina, kot so 
ga hoteli: »Izdelali smo osem-
sto steklenic, kar bo komaj 
pokrilo povpraševanje.«

AMERIKA V ZBILJAH
Ob Zbiljskem jezeru sta prvič istočasno potekala dva največja ameriško obarvana dogodka v Sloveniji, 
Bohinjci pa so na letošnji Kresni noči pripravili pravi spektakel.

The Rebbel BBQ Sisters: Ana Pestar iz Domžal, Žana Mertelj 
z Jesenic in Nika Močivnik iz Ljubljane / Foto: Maja Bertoncelj

Najboljša slovenska ekipa je bila znova Špena BBQ, tudi 
gorenjsko obarvana. / Foto: Maja Bertoncelj

Brez kantri glasbe in plesa seveda ni šlo. / Foto: Maja Bertoncelj Atraktivno tekmovanje v rodeu na mehanskem biku 

Legendarna skupina Tabu se je po dvajsetih letih vrnila na 
bohinjski oder. / Foto: Andraž Sodja

Čupakabra se rada vrača na Kresno noč. Tokrat je bila v igri 
že čarobna sedmica. / Foto: Andraž Sodja

Med skoraj sto dirkači, ki so nastopili na Gorsko 
hitrostni dirki Lučine, je bila veliko pozornosti deležna 
edina ženska za volanom – Sanja Smrdel, 31-letnica iz 
Pivke. Bencinski športi jo navdušujejo že od mladih 
nog. / Foto: Gorazd Kavčič
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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

Poletne jedi
V tej vročini se za obrok 

prileže nekaj lahkega, kar ne 
obteži želodca, vendar se še 
vseeno lahko kvalitetno na-
jemo. V ta namen zelo prav 
pride ajdova kaša s sezonsko 
zelenjavo in jajcem. Names-
to piškotov pa si za sladico ali 
malico pripravimo kakavove 
energijske kroglice. So brez 
dodanih sladkorjev in brez 
številnih alergenov in pred-
stavljajo čudovito popestri-
tev zaključka obroka.

Za pripravo ajdove kaše z 
zelenjavo in jajcem potrebu-
jemo: 300 g ajdove kaše, 3 
paprike različnih barv, 1 buč-
ko, 2 žlici olja, 4 jajca, sol.

Ajdovo kašo stresemo v po-
sodo, ji dodamo žličko soli in 

jo zalijemo s 7 dl vode. Zavre-
mo in jo v pokriti posodi ku-
hamo toliko časa, kot piše na 
embalaži proizvajalca (prib-
ližno deset minut). Zelenja-
vo operemo, očistimo ter jo 
narežemo na trakove. Ponev 
segrejemo, prilijemo olje in 
na njem popečemo zelenja-
vo, ki jo po okusu posolimo. 
Jajca ocvremo. Na krožnik 
postrežemo ajdovo kašo, do-
damo zelenjavo in nanjo po-
ložimo ocvrto jajce.

Nasvet: Jed po želji začini-
mo s peteršiljem, rdečo pa-
priko, čilijem, karijem … ali 
z drugo ljubo začimbo. 

Za pripravo kakavovih 
energijskih kroglic potre-
bujemo: 250 g datljev, 100 g 

mletih mandljev, 100 g ka-
kava v prahu, 2 žlici medu, 
2 žlici kokosovega olja (mas-
la), 1 pest kokosove moke.

Datlje dobro zmelje-
mo, da dobimo homogeno 

maso. Dodamo mlete man-
dlje, kakav, med in koko-
sovo olje. Vse skupaj dob-
ro premešamo. Iz doblje-
ne mase oblikujemo manj-
še kroglice, ki jih nato 

povaljamo v kokosovi 
moki. Kroglice hranimo v 
hladilniku.

Nasvet: Kokosovo olje lah-
ko nadomestimo z rastlin-
skim mlekom.

Tokrat za vroče, prevroče dni! Najbolje, da smo kar ob solatah, 
sokovih, jogurtih, sadju, limonadah, hladnih juhah, sladole-
du, hladnih mlečnih napitkih … Sadje in zelenjavo primerno 
zrežemo, zalijemo z malo vode, soka, mleka, jogurta, preme-
šamo in zmeljemo v električnem mešalniku, dobro ohladimo 
in ponudimo.

Tekoče solate

Po želji izbirajte zelenjavo in pripravljajte sokove. Sok iz ko-
renja, zelene in paradižnika je izvrsten. Poskušaje tudi razne 
mešanice, na primer sok iz zelene, jabolčnika in malo peterši-
lja ali melise. Dobro se obnesejo tudi sokovi iz zelene solate, 
kumaric, paradižnika in paprike. Povsod lahko tudi primaknete 
korenje. Vse skupaj začinite s soljo in limoninim sokom. Če 
pijete takšne sokove pred obroki, boste tudi nehote izgubili 
kakšen kilogram.

Jabolčni sok

Odlično se meša z zelenjavnimi sokovi. In vse diši po jabolkih. 
Vitaminov bo obilo (A, B, C), od rudnin pa predvsem natrij. 
Presni jabolčni sok že od nekdaj priporočajo revmatičnim bol-
nikom, pektin v njem pa nasiti in deluje pomirjevalno.

Korenčkov sok

Če zmešate pol decilitra korenčkovega soka in pol decilitra 
mleka, dobite izvrsten vitaminski napitek z dvojno količino 
kalcija. Prilega se predvsem med obroki.

Pesni sok

Pesni sok ima lepo vinsko rdečo barvo, vendar malce slabši 
okus. Zato ga mešamo z drugimi sokovi, kot so ananasov, 
pomarančni, breskov, grozdni itd. Dobre mešanice so: dve 
tretjini ananasovega soka in ena tretjina pesnega soka. Ali 
pol litra mleka in pol decilitra pesnega soka z dodatkom soli.

Presni jogurt s sadjem

V vročih dneh je hladen jogurt pravi balzam za telo. S sadjem 
lahko pripravimo različne okusne mešanice. Zrele breskve 
razrežemo na rezine in z njimi napolnimo skodelice, dodamo 
eno do dve veliki žlici jogurta, malo medu in nastrgane limo-
nine lupinice. Tudi k malinam in jagodam se prilega jogurt, 
z malo medu ali kokosovega sladkorja pa tudi k robidnicam. 

Mleko s cimetom

V mešalniku zmešajte pol litra presnega posnetega mleka z 
dvema žlicama posnetega mleka v prahu in četrt žličke cimeta. 
Potem postavite posodo v hladilnik. Preden napitek popijete, 
ga vnovič premešajte. 
Podobno mleko si lahko pripravite z muškatnim oreščkom, 
žličko medu ali melase.

Mojca Logar

Na Bledu in tudi v drugih 
slovenskih letoviških krajih je 
ta hip vse polno ljudi. Tujcev, 
ki prinašajo dragoceni zaslu-
žek, domačinov, ki se ohladijo 
za kakšen dan ali dva, morda 
le za popoldan ali za kakšno 
uro. Ko sem bila v srednji šoli, 
sva šli pogosto s prijateljico 
na Bled. S kolesom od doma, 
plavat na otok, v trgovino po 
sendvič, tarok ob jezeru in s 
kolesom nazaj domov. Na-
zaj sva se večkrat vračali pod 
hribi, torej čez Begunje v Tr-
žič in od tam v Kranj. Ko to 
danes pripovedujem otrokom, 
le zmajujejo z glavo in mi pri-
govarjajo, da se ne bomo se šli 
kopat na Bled s kolesom, je 
prevroče. Popustim in si mis-
lim, no prav, pa se peljimo z 
avtom. Na cesti je gneča, za-
stoj, cesto popravljajo. Poču-
tim se kot sardela v konzervi. 
Na Bledu ni kje parkirati, 
vse je polno in vsi iščemo še 
kakšno prosto mesto. Na že-
lezniški postaji domačin pri-
jazno opozarja obiskovalce, 
da tam pač ni dovoljeno par-
kirati. Umaknili so znak za 
prepoved parkiranja, da bodo 
lahko pobirali kazni. Obu-
pano ga gledam, kam pa naj 
potem parkiramo, in domačin 
pravi: »Ajd – na moj parking. 
Koliko vas ima? Ti i kčerka, 
ajdite na kupanje, do pet, šest 
sati, ajdite.« Prijazen gospod, 
hvala, si mislim, vendar tako 
ne gre več. Naslednjič, ko se 
gremo kopat na Bled, gremo 
z avtom do Radovljice, tam 
parkiramo in s kolesi na Bled. 
Tokrat ni nihče več protestiral, 
ker je na lastni koži občutil, 
da je enostavneje priti na Bled 
s kolesom. Prepričala sem jih, 
da plavamo na otok. Po oto-

ku ne hodimo s kopalkami, 
seveda ne, tudi prepovedano 
je. Se pa usedeš na pomol in si 
nekoliko odpočiješ. Tam sem 
opazovala zanimivo druščino 
obiskovalcev otoka in Blejske-
ga jezera. V jezeru smo ko-
palci, plavalci, suparji, ljudje 
se vozijo s kajaki, v jutranjih 
urah veslači trenirajo, najbolj 
množično se na otok pripeljejo 
s pletno ali z lesenim čolnom. 
Kopalci smo v kopalkah, tu-
risti so v poletnih oblačilih, 
arabske ženske so v burkah in 
zavite v rutah. Večina obisko-
valcev je azijskega in arabske-
ga porekla. Ali mi je bilo zani-
mivo ali malo čudno, ko sem 
sedela v kopalkah na pomolu 
na zadnji strani otoka, torej 
nikakor ne pod stopnicami, 
da si malo odpočijem od pla-
vanja, ko je ženska v burki sto-
pila s pletne, da si ogleda otok 
s cerkvico in vsem drugim. 
Rikli, ki je začetnik blejske-
ga turizma, je s svojimi gosti 
izvajal sončno in zračno te-
rapijo z ohlapnimi oblekami, 
celo goli so telovadili, kar je 
bilo za tisti čas zelo posebno. 
Poleti je v zahodnem svetu ob 
vodah, jezerih in morjih vse v 
kopalkah, arabske ženske pa v 
svojih oblačilih. Le kako se po-
čutijo? Prihajajo si ogledovat 
naš svet, ne morejo pa ga za-
čutiti tako, kot ga mi čutimo. 
Kako je, če se ne smeš kopat v 
vodi, le gledaš jo odet v črna 
oblačila? Če gremo mi v arab-
ski svet, moramo biti oblečeni 
po njihovo. Ekonomija je tista, 
ki poganja ves svet. Gost je 
gost, več kot troši, boljši je – in 
dokler je mirno, lahko le opa-
zujemo medkulturne razlike 
in se čudimo.

Bled
Janez Logar

Skupaj sva zato, ker sva se 
tako odločila. Največkrat z ve-
seljem – vsaj v začetku je bilo 
tako. Nato sva imela hojladri 
telovadbo in vija vaja vaje brez 
končnega zmagovalca. Zače-
tniško navdušenje ob partnerju 
ni rezultat mojega zavestnega 
truda. To je naredila moja in 
tvoja narava. Zaljubljenost se 
zgodi brez moje volje. Pravimo, 
da je zaljubljenost edina social-
no sprejemljiva norost in hkrati 
trik narave. Za nekaj časa nas 
narava res začara. Moramo 
priznati, da je čas zaljublje-
nosti čas čarobnosti, opitosti, 
ki prehitro mine. Kot se vse v 
življenju spreminja, se tudi 
zaljubljenost spremeni ali v lju-
bezen in bližino ali v bivanjsko 
močvirje skupnega bivanja.

Da bova midva uspela raz-
viti ljubezen in bližino, je naj-
bolj pomemben stik, povezava, 
kontakt, zveza in zaveza, spoj, 
vez, povezanost, uglašenost, 
ravnovesje med nama. Med 
nama in nikomer drugim. Vsi 
drugi morajo dobiti zmanjša-
no vlogo – otroci, služba, starši, 
prijatelji in hobiji. V odnosu, 
kjer imava dober stik, bo vse 
lažje rešljivo. Imeti stik z ljub-
ljenim človekom je ključnega 
pomena za našo srečo. Ko smo 
povezani, se počutimo sprejeti, 
ljubljeni, zaželeni, hoteni. To 
nam je položeno že v zibelko. 
Otrok si želi biti ob mami, želi, 
da ga ima brezpogojno rada, 
takrat ve, da je njen v celoti. 
Pri najstnikih ni nič drugače, 
le da vlogo prevzame bolj oče in 
da nam najstniki tega ne poka-
žejo direktno. In midva sva na 
istem. Sva ali nisva povezana. 
Ko imava dober odnos, je vse 
lepše, sicer imamo podrto dr-
varnico. 

Kako ustvariti dober stik? 
Večinoma mislimo, da bova 
ustvarila dober stik, ko bova 
vesela, ko bova imela skupne 
aktivnosti, ko bova kupila nov 
avto in stanovanje … Super je, 
da lahko medsebojno delimo 
veselje. 

Kdo pa je ves čas vesel? 
Takšnega človeka ni. Zato mo-
ramo izkoristiti priložnost za 
stik, ki nam jo nudi zakonski 
odnos, in kar si zelo želimo. 
Dober stik pomeni več sreče. 
Že smo pisali o poslanstvu 
zakonskega odnosa, tj. oseb-
nostna rast. Zato pozor! Naj-
boljše povezave ne bova ustva-
rila v medsebojnem deljenju 
najinega veselja, temveč v de-
ljenju najinih najglobljih stra-
hov, žalosti, sramu, obupov, 
v deljenju groznih občutkov 
osamljenosti, zapuščenosti in 
zanemarjenosti. Tako zelo bla-
godejno dene moji duši, ko me 
v teh stanjih, draga moja žena 
in ljubi moj mož, razumeš in 
začutiš. Tam spodaj je včasih 
tako zelo težko. Ni besed. Ni 
logično, vendar se tam lahko 
največ naučimo. Tam lahko 
rasteva, tam lahko izkoristiva 
najin zakonski/partnerski od-
nos. Logično to ni, težko je to 
razumsko dojeti, res pa je tudi, 
da tisto tam spodaj, v moji in 
tvoji globini, ni rešljivo z razu-
mom. Čudno zveni, da bova 
dober stik ustvarila na temni 
strani najinih duš. Bolj te pot-
rebujem, ko sem na tleh, kot ko 
sem vesel. Ne puščaj me same-
ga, ko mi je težko. Iz bolečine 
vedno zraste veselje. V dvoje je 
nekako lažje. V stiku lažje za-
pojem svojo simfonijo.

Najin stik!

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



20 Gorenjski glas
torek, 14. avgusta 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Križe – Več kot 150-letno tra-
dicijo ima kmetija Rozma-
novih, po domače Pr' Ma-
hav v Križah. Jože Rozman 
je v kmetijska opravila vpet 
že od mladih nog, Anica, 
doma iz Haloz, se je na kme-
tijo omožila. Včasih so se na 
kmetiji ukvarjali z živinore-
jo, približno zadnjih 15 let 
živine nimajo več, lastovke 
pa še vedno gnezdijo v hle-
vu. Anica je že pred 25 leti 
nov izziv našla v pridelova-
nju solate. Takole pripove-
duje: »Na zelenjavo sem se 
spoznala, a predvsem z vi-
dika prodaje. Kot veterinar-
ska tehnica sem se zaposli-
la v ljubljanskem živalskem 
vrtu, dobro sem poznala 
prodajno mrežo in ljudi v 
njej. Spoznala pa sem tudi 
bodočega moža, na kmeti-
ji sem si izborila prvega pol 
hektara njive. Takrat je v 
Slovenijo prišel Zeleni hit, 
ki je začel prodajati holan-
dska semena. Poznala sem 
lastnika, on mi je vzgojil 
prve sadike, ki sem jih za-
tem na njivo posadila z ro-
kami. Prej so solato običaj-
no sejali, nihče ni sadil sa-
dik. Z možem sva sadike 
pokrila, česar tudi še nihče 
ni počel. Dva meseca pred 
drugimi, sredi maja, sva že 
imela solato. ''Ameriko'' 

sva takrat odkrila. Dobila 
sem veselje, videla sem pri-
hodnost v pridelavi solate 
za trg.« Imela pa je tudi po-
gum in trmo vztrajati. Anica 
dodaja zanimivo izkušnjo: 
»Enkrat mi je avstrijska 
družina povedala, da preži-
vijo od enega hektara obde-
lovalne površine. Ni mi bilo 
jasno, kako. Vsa skrivnost je 
bila v tem, da so en hektar 
posadili trikrat, vse so siste-
matično obračali. Mi ima-
mo slabih osem hektarjev, 
kar pomeni, da lahko sola-
to gojimo na 24 hektarjih in 
jo imamo vseskozi. Drugje 
se dogaja, da nimajo dovolj 
solate, ker jo posadijo eno 
rundo, potem pa zelenja-
ve zmanjka. Dosti hitreje je 

tudi, če po toči poškodovano 
solato odstranim in na hitro 
posadim drugo.« 

Prodajo okrog šest tisoč 
glav solate na dan

Danes prodajo okrog šest 
tisoč glav solate na dan; vča-
sih je to tri tisoč, včasih se-
dem tisoč. So največji pri-
delovalec solate v Sloveni-
ji. Pridelujejo solato kristal-
ko, endivijo, glavnato solato, 
kitajsko zelje, radič štrucar. 
»Dobro se da živeti od tega, 
samo delati moraš, priden 
moraš biti. Morala sem pog-
ledati tudi z vidika financ. 
Preračunavala sem, koliko 
pridelati, da družina lahko 
živi in da lahko vlagamo v 

stroje. Merila sem prodajo in 
zraven prilagajala proizvo-
dnjo. Danes solato dobavlja-
mo vsem večjim trgovcem, 
ki so prisotni na slovenskem 
trgu. Če trgovci ne bi stali 
za nami, uspešne podjetni-
ške zgodbe ne bi mogli pe-
ljati. Cilj nam je, da imamo 
redno svežo dostavo na trgo-
vske police. V prodajo se vk-
ljučimo vsako leto okrog de-
setega maja in smo prisotni 
nekje do sredine novembra. 
Spomladi pokrijemo sadike, 
da zadržijo toploto, zato da je 
rast hitrejša; še preden pri-
dejo na njivo, jih zaščitimo 
s pripravki iz aminokislin ali 
Algo-Plasminom, ki je nare-
jen iz morskih alg. Na njivi 
pa največ dobrega solati na-
redi rahljanje zemlje. Iz leta 
v leto na trg prihajajo nova 
semena, odpornejša proti 
vremenskim spremembam. 
Saj so že včasih križali seme-
na, da je solata postala npr. 
bolje prilagojena na plesen.« 

Rozmanovi so pridobili 
certifikat GlobalGAP, to je 
evropski standard, ki zagota-
vlja kakovost pridelave zele-
njave, analize opravljajo na 
Dunaju. Certifikat omogoča 
tudi prodor na tuje trge.

Najprej je bila samo 
kopuljica, danes pa ...

Rozmanovi so naklonje-
ni tehnološkemu napredku, 
še posebno Anica. Najprej 
je bila delovni pripomoček 

seveda samo kopuljica, zad-
nja pridobitev pa je stroj 
znamke Garford angleške-
ga proizvajalca, ki je v Veli-
ki Britaniji leta 2009 prejel 
zlato medaljo, kraljica Eliza-
beta je zanj inovatorjem po-
delila priznanje. »Stroj uni-
či okrog devetdeset odstot-
kov plevela, vkopava tako 
med solato kot med vrstica-
mi in nam je zato prihranje-
nega precej težaškega dela 
na roke. Prihranimo tudi 
čas. Stroj ima infrardečo ka-
mero, zato z njim lahko de-
lamo tudi ponoči. Finančni 
vložek vanj naj bi se nam po-
vrnil nekje v treh letih, prav-
zaprav nam vrača že zdaj, saj 
stroj nikoli ni utrujen.« Stroj 
so kupili z lastnimi sredstvi, 
kajti Anica Rozman ima o 
subvencijah svoje mnenje: 
»Ko smo kupovali prvi trak-
tor, smo pridobili majhen 
delež državne subvencije. 
Zaradi tiste malo subvenci-
je sem imela pet let toliko 
računovodskega dela, poro-
čanja, državne službe toli-
ko kontrolirajo vse in iščejo 
napake, da nimaš občutka, 
da ti pomagajo, ampak da ti 
bodo kvečjemu še kaj pobra-
li. Naj ima država subvenci-
je, jaz imam pa mir.« Odkar 
imajo več strojev, so nekoli-
ko manj utrujeni, zato jim 
tudi solata na domačem kro-
žniku spet bolj tekne, v sme-
hu doda Anica. 

Navdušena nad kmetova-
njem sta tudi 15-letna Kaja in 

21-letni Luka. To je bila tudi 
želja njune mame, saj pre-
pogosto sliši, kako se mla-
di obračajo stran. A kot pra-
vi: »Kdo se ne bi igral s taki-
mi stvarmi? Vse je na gum-
be, računalniško vodeno, ni 
naporno, otroka imata na 
voljo pijačo in še klimo zra-
ven. Malo heca ... V resnici 
sta zrasla s tem. Še vedno je 
en kup fizičnega dela, kljub 
strojem. Še vedno moramo 
solato zrezati, oprati, spaki-
rati, naložiti, jo dostaviti.«

Naslednja investicija 
namakalni sistem

Podjetniški moto Rozma-
novih je: Ali si prvi ali pa te 
ni. »Upam, da bom živela 
120 let, ker imam toliko na-
črtov. Naslednja investicija, 
predvidoma že prihodnjo 
sezono, bo namakalni sis-
tem,« je še dejala Anica, ki 
jo zanimajo tudi športi, teh-
nologija, motorji. Sede v vi-
ličarja, na tovornjak. »Mož 
in sin začneta solato dosta-
vljati ob štirih zjutraj in ne 
morem čakati, da se vrneta 
domov. Usedem se na trak-
tor in že se kadi za mano ... 
(smeh) Pove še, da ni zlate-
ga kavča, na katerem bi sede-
la raje, kot delala na zemlji. 
Navezanosti na zemljo ne 
bi zamenjala za nič na sve-
tu. »Vsako jutro, ko sončni 
vzhod dočakamo na njivi, 
odtehta trdo delo,« je prav 
tako moto Rozmanovih. 

Od pridelave solate se da preživeti
Anica Rozman pravi, da ni zlatega kavča, na katerem bi sedela raje, kot delala na zemlji. Rozmanovi iz Križev so največji pridelovalci solate v Sloveniji  
med kmetijami, njihov podjetniški moto je: Ali si prvi ali pa te ni. Kot svetuje Anica, na njivi največ dobrega solati naredi rahljanje zemlje.

Solatna kraljica Anica Rozman / Foto: Tina Dokl

Anica s hčerko Kajo in sinom Luko. »Vsako jutro, ko sončni vzhod dočakamo na njivi, 
odtehta trdo delo,« je tudi moto Rozmanovih. / Foto: Tina Dokl

Stroj angleškega proizvajalca, kraljica Elizabeta je zanj 
inovatorjem podelila priznanje. Stroj uniči okrog devetdeset 
odstotkov plevela in ima infrardečo kamero, zato z njim 
lahko delajo tudi ponoči. / Foto: Tina Dokl

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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sudoku_LAZJI_18_65
NALOGA

7 8 4 6 3
4 5

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

5 2 9 1 8
4 5

7 6 2 4

sudoku_LAZJI_18_65

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_65
NALOGA

7 9 6 8
3 2

4 6 3 9
1 4 6 2

9 5 7 6
3 8 4 7

7 3
9 1 3 5

sudoku_TEZJI_18_65

REŠITEV

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

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. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
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Rešitev:
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32

4639
1462
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3847
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712459638
693182754
458673192
146537289
527968413
389241576
235814967
864795321
971326845
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78463
45

17328
82736
9473
62918

52918
45

7624
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REŠITEV

798124635
243856179
561793284
827319546
914568723
635472918
452931867
189647352
376285491

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 15. 8.
14.50, 18.45, 20.50 MAMMA MIA! 
SPET ZAČENJA SE
13.00, 17.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 15. 8.
20.00 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
17.30 MARVIN
14.00, 16.00, 18.15, 20.30, 21.15 
MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
19.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3:  
VSI NA MORJE!

14.40, 16.40, 18.40  
HOTEL TRANSILVANIJA 3:  
VSI NA MORJE!, sinhro.
13.40, 15.40, 17.40 HOTEL TRANSIL-
VANIJA 3: VSI NA MORJE!, 3D, sinhro.
18.50 SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
15.30, 20.40 IZGUBLJENA MED VALOVI
16.20 NEVERJETNI 2, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 17. 8.
21.00 STALINOVA SMRT (Letni kino)

Sobota, 18. 8., in nedelja, 19. 8.
18.00 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
20.00 BREZ SKRBI, PEŠ NE BO PRIŠEL 
DALEČ

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
14. 8.

19/24 °C

Nedelja 
19. 8.

14/28 °C

Sreda 
15. 8.

Četrtek
16. 8. 

Petek
17. 8. 

Sobota
18. 8.

17/26 °C 14/29°C 15/31 °C 15/28 °C

Ponedeljek 
20. 8.

Torek
21. 8.

Sreda
22. 8.

Četrtek
23. 8.

14/29 °C 15/28 °C 12/24 °C 12/25 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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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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, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

14. 8. tor. Demetrij 6.00 20.13

15. 8. sre. Marija, Marijino vnebovzetje 6.01 20.11 

16. 8. čet. Rok 6.02 20.09           

17. 8. pet. Pavel 6.03 20.08

18. 8. sob. Helena 6.05 20.06

19. 8. ned. Ljudevit 6.06 20.04

20. 8. pon. Bernard 6.07 20.03

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Cojzova 
koča na Kokrskem sedlu, ki 
jo upravlja Planinsko društvo 
Kamnik, leži na 1793 metrih 
nadmorske višine in ponuja 
odlično izhodišče predvsem 
za obisk Grintovca, Kalške 
gore in Kalškega grebena ter 
drugih najvišjih vrhov Kam-
niško-Savinjskih Alp. Prvot-
no kočo so na Kokrškem sed-
lu zgradili že leta 1897, po 
drugi svetovni vojni, ko je 
prešla v upravljanje kamni-
škega planinskega društva, 
pa so jo povečali in jo vse do 
danes že večkrat obnovili.

Zaradi dežja manj obiska

Koča ima po podatkih Pla-
ninske zveze Slovenije 111 
ležišč v sobah ter deset sku-
pnih ležišč, zimska soba pa 
nudi zavetje planincem s še 
dodatnimi dvanajstimi ležiš-
či. Kamniško planinsko dru-
štvo je v zadnjih letih kočo v 
veliki meri obnovilo, kar še 
zlasti veseli Tomaža Bol-
carja, ki je že sedmo sezono 
oskrbnik na Kokrskem sed-
lu. Predvsem je vesel nove 
kuhinje, v kateri nastajajo 
tradicionalne jedi na žlico, 
kot sta jota in ričet – pa tudi 
hišna specialiteta kokrski 

lonec. »Gre za osvežilno in 
hkrati krepčilno jed na žlico, 
ki vsebuje veliko različne ze-
lenjave ter tri vrste mesa in 
je narejena po avtorskem re-
ceptu,« pojasnjuje Bolcar, ki 
skupaj z ekipo pomočnikov 
ob koncih tedna v poletni se-
zoni v času malice postreže 
tudi od tristo do štiristo jedi 
na dan. Letošnje precej de-
ževno poletje pa vpliva tudi 

na obisk gora. »Obisk je vre-
menu primeren, tudi preno-
čitev je manj kot ponavadi. 
Rezervacij smo imeli v juli-
ju sicer precej, a jih zaradi 
slabe vremenske napovedi 
mnogi odpovejo dan ali dva 
pred prihodom,« pravi To-
maž Bolcar, ki sicer poleg 
domačih planincev v letoš-
nji sezoni opaža tudi veliko 
Madžarov, obiskovalcev iz 
držav nekdanje Jugoslavije 
ter vzhodnoevropskih držav 

ter severa Evrope. »Tujci 
večkrat pridejo tudi v neko-
liko slabšem vremenu, saj 
imajo navadno dopust vnap-
rej splaniran in niso tako fle-
ksibilni,« dodaja. 

Eden od dolgoletnih obi-
skovalcev Kokrskega sed-
la je tudi Zdravko Bodlaj, 
podpredsednik Planinskega 
društva Kamnik in načelnik 
odseka za poti. »Poleg koče 

na Kamniškem sedlu je Coj-
zova koča eno glavnih zbira-
lišč planincev na tem obmo-
čju. Vedno je predstavljala 
zbirališče družb planincev. 
Spomnim se, da smo pred 
leti obe koči odpirali z eno-
tedensko razliko, tako da sta 
bili obe čim bolj polni. To je 
bil poseben praznik, poln 
spominov in anekdot. Števil-
ni s te generacije, ki je zara-
di starosti nekoliko razpad-
la, gore obiskujemo še da-
nes, prihajajo pa tudi mlajše 
generacije,« pravi Bodlaj, ki 
kot vodja odseka za poti sku-
paj z ostalimi člani PD Ka-
mnik skrbi za 120 kilome-
trov poti, od katerih jih je ve-
čina v visokogorju. 

Tudi planinci skrbijo 
za čisto naravo

Kljub povečanemu obi-
sku kamniških gora pa ima 
Bodlaj o obiskovalcih dob-
ro mnenje. »Ozaveščenost 
med planinci je danes pre-
cejšnja in večinoma dobro 
skrbijo za čisto naravo. Med 
ocenami od ena do deset bi 
njihovo ravnanje ocenil z de-
vetico. Le redko se zgodi, da 

najdemo kakšne smeti ob 
poteh,« pravi Bodlaj.

Ozaveščenost pa je večja 
tudi pri nabiranju gorske-
ga cvetja. Območje Kokrske-
ga sedla je namreč znano po 
rasti številnih zelišč in rastli-
nja, med katerimi še pose-
bej izstopa endemit zoisova 
zvončica, poimenovana po 
botaniku Karlu Zoisu, bra-
tu naravoslovca in mecena 
Žige. Po obeh bratih se koča 
še danes imenuje Cojzova 
koča. »Včasih je nabiranje 
rož terjalo tudi kakšen krv-
ni davek, danes je drugače. 
Tudi člani društva pa opo-
zarjamo planince, da zašči-
tenega cvetja ni dovoljeno 
trgati.«

Ob vsej skrbi planinske-
ga društva, dobri ponudbi v 
koči in spoštljivem odnosu 
planincev do gora se torej ni 
treba bati, da Kokrsko sedlo 
in z njim Cojzova koča tudi v 
prihodnje ne bi ostajala ena 
najlepših točk kamniških 
gora. »Kolikor časa mi bo le 
zdravje to dopuščalo, bom 
zahajal na Kokrsko sedlo, 
saj me nanj vežejo sami lepi 
spomini,« je prepričan tudi 
Zdravko Bodlaj.

V planinskem raju 
Kokrskega sedla
Cojzova koča na Kokrskem sedlu, ki leži med Kalško goro in Grintovcem, je pomembno gorsko 
zatočišče v Kamniško-Savinjskih Alpah in zbirališče ljubiteljev gora.

Cojzova Koča na Kokrskem sedlu – z dostopom iz Kamniške Bistrice in Kokre – ponuja 
izhodišče za obiskovanje najvišjih vrhov Kamniško-Savinjskih Alp.

Območje Kokrskega sedla je znano po rasti številnih 
zelišč in rastlinja, med katerimi še posebej izstopa 
endemit zoisova zvončica, poimenovana po botaniku 
Karlu Zoisu, bratu naravoslovca in mecena Žige. Po 
obeh bratih se koča še danes imenuje Cojzova koča.
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NA BIZELJSKO NA TRGATEV
Tudi letos vas vabimo na trgatev na Bizeljsko. Ta izlet je nekaj posebnega, saj je 
namenjen gostom (pridnim delavcem), ki si želijo dan preživeti v naravi in v vi-
nogradu, ob tem pa še kaj koristnega narediti zase in pomagati vinogradniku 
pri trgatvi. Zjutraj se bomo odpeljali na Bizeljsko, kjer nam bodo pokazali, kako 
naj trgamo grozdje in kakšen je red v vinogradu. Med trgatvijo bosta organizira-
na malica in kosilo. Po trgatvi bo vsak priden obiralec dobil še deset litrov vina.  
S seboj prinesite tudi vrtnarske škarje in kanister za vino.

Cena izleta: 18 EUR
Cena vključuje: prevoz na trgatev, malico, toplo kosilo, deset litrov vina, vodenje in DDV.

Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 6.00,  
z AP Creina Kranj ob 6.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 6.35,  
z AP Škofja Loka ob 6.55.  
Vrnitev v Kranj predvidevamo  
okrog 21.30.

Za rezervacijo čim prej pokličite na 
tel. št.: 04 201 42 41, se oglasite oseb-
no na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot v 
torek, 3. septembra 2018, ob 10. uri, 
zaračunamo potne stroške. 

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

PRIREDITVE

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo v četrtek, 16. 
avgusta, ob 17. uri šiviljska delavnica, v petek, 17. avgusta, bo 
ob 17. uri igranje taroka, ob 18. uri pa petje ljudskih pesmi. 
Obvezne prijave na brezplačne dogodke sprejemajo na tel. 
041 724 134 oziroma na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Prepevanje Marijinih pesmi
Kamna Gorica – V sredo, 15. avgusta, bo ob 19.30 pri Marko-
vi kapelici v Kamni Gorici tradicionalno prepevanje Marijinih 
pesmi.

Žegnanje pri sv. Joštu
Kranj – Šmartin (Stražišče) vabi na žegnanje na Sv. Joštu nad 
Kranjem, ki bo v nedeljo, 19. avgusta, ob 10. uri.

IZLETI

Pohod na Špik
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi v soboto, 18. av-
gusta, na pohod na Špik. Zbor bo ob 5.30 pred TVD Partizan 
na Cesti železarjev 1. Pot je zahtevna, vzpon bo iz Krnice, se-
stop pa skozi Kačji graben. Prijave zbirajo do zasedbe mest 
v kombiju na upravi društva, tel.: 04 58 66 070 (041 733 036) 
ali pri vodniku Janezu Omanu, tel.: 041 749 063.

Trgatev 2018
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na trgatev v Oreš-
je na Bizeljskem, v vinogradništvo Pavlin, in sicer v torek, 
4. septembra, z odhodom posebnega avtobusa ob 6. uri 
izpred Creine. S seboj imejte škarje za rezanje grozdja in 
primerna oblačila. Vrnitev v Kranj je predvidena v večernih 
urah. Prijave z vplačili sprejemajo do srede, 29. avgusta.

Prestavljen pohod Čez Luknjo v Zadnjico
Šenčur – Turistično društvo Šenčur je zaradi slabe vremen-
ske napovedi pretekle sobote prestavilo pohod Čez Luknjo v 
Zadnjico na soboto, 25. avgusta. Informacije in prijave: Fran-
ci Erzin, tel. 041 875 812, do četrtka, 23. avgusta.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija z izletom
Preddvor – Krajevni odbor Rdečega križa Preddvor obvešča, 
da bo krvodajalska akcija v petek, 17. avgusta. Krvodajalce 
obveščajo, naj ob 6. uri počakajo na poseben avtobus pred 
Občino Preddvor in na avtobusnih postajah v Tupaličah, od 
koder se bodo odpeljali v Ljubljano na Zavod za transfuzij-
sko medicino. Po krvodajalski akciji bo organiziran izlet na 
slovensko obalo. Dodatne informacije lahko krvodajalci do-
bijo pri poverjenikih oz. pri Mileni po tel.: 041 382 270.

RAZSTAVE

Človek, kruh, civilizacija, praznina
Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša bodo v četrtek, 16. av-
gusta, ob 19. uri odprli razstavo del akademskega slikarja 
Darka Slavca z naslovom Človek, kruh, civilizacija, praznina. 
V glasbenem programu bodo nastopili: pianistka Klara Hro-
vat, violinistka Metka Udovč in violinist Felipe Jose Prenz.

Razstava Nike Jezovišek
Slovenski Javornik – V petek, 17. avgusta, bo ob 19. uri v raz-
stavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku 
(restavracija Turist) odprtje slikarske razstave Nike Jezovišek.

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. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – »Zaradi čeda-
lje večjih klimatskih spre-
memb, predvsem pa zaradi 
naše pretirane želje po več 
in več, je tudi na vrtovih ved-
no več težav. Hočemo ime-
ti največjo bučo, najlepši ra-
dič, najzgodnejši paradižnik. 
To pa pomeni prehitre setve 
in sajenje, preveč gnojenja in 
zmedo v naravi. Prvi korak 
k bolj zdravi doma pridelani 
hrani je odločitev, da bo vse, 
kar bomo z vrta prinesli v svo-
jo kuhinjo, zdravo in dobro. 
Zato ni varstvo rastlin tisto, ki 
od nas zahteva največ znanja, 
ampak bomo naredili vse, da 
potrebe po varstvu sploh ne 
bo.« Takole bralce, vrtičkarje 
v uvodu nagovori Miša Puše-
njak, upoštevajoč dejstvo, da 
je bolje preprečevati, kakor 
škropiti. Priročnik je izšel pri 
Založbi Kmečki glas, zajema 
224 strani. Razdeljen je na 
dve poglavitni temi, prvi del 
je namenjen zaščiti oziroma 
krepitvi rastlin ter prepreče-
vanju njihovih bolezni, dru-
gi del pa obravnava naravno 
varstvo vrtnin. »Če boste pa-
zljivo prebrali in, kolikor je le 
mogoče, upoštevali vse, kar je 
zapisano v prvem delu knji-
ge, drugega skoraj ne boste 

potrebovali. Izjema bodo le 
vlažna in ne prevroča pole-
tja,« svetuje Pušenjakova. 

Med osnovne zaščitne uk-
repe, ki jih Miša Pušenjak 
posebej omeni, sodijo gno-
jenje (skrb za ohranjeva-
nje življenja v zemlji), ko-
lobar, prava opravila v pra-
vem času (ohranjanje struk-
ture zemlje), zdravo seme in 
zdrave sadike, dobra in pra-
vilna setev, izbira sort, skrb 
za ohranitev naravnih sov-
ražnikov (ptic, žab, ježkov, 
pikapolonic, čebel, čmrljev 
...), biodinamika, luna, me-
šani posevki ... Ko se teža-
ve že pojavijo, so pomembni 
predvsem napotki za izdela-
vo domačih pripravkov ozi-
roma nakup ekoloških in bi-
otičnih pripravkov ter biosti-
mulatorjev, ustreznih za po-
samezne družine vrtnin. V 
knjigi boste našli premišlje-
no načrtovane odgovore na 
vsa vprašanja o težavah, ki 
vas pestijo na vrtu. In še ne-
kaj iztočnic iz priročnika: ali 
veste, da polžem onemogo-
čimo gibanje tako, da okrog 
gredic ali rastlin nasujemo 
kameno moko, žagovino, 
apneno moko ali kremenčev 
pesek; da zastirka z listi pa-
radižnika odganja škodljive 
gosenice metulje in bolhače 

s kapusnic; da mravlje ne 
marajo vonja po meti; da za-
livanje, škropljenje in gno-
jenje z morskimi algami po-
maga rastlinam hitro zaceli-
ti rane po poškodbah zaradi 

toče, suše in škodljivcev; da 
nadležnega slaka, ki se ovi-
ja po malinah, fižolu in dru-
gih rastlinah, ne smemo pu-
liti, ker se potem še bolj raz-
raste?

Naravno varstvo vrtnin
Priznana strokovnjakinja za zelenjadarstvo in okrasne rastline Miša Pušenjak je avtorica novega 
priročnika Naravno varstvo vrtnin. Prvi del priročnika je namenjen zaščiti oziroma krepitvi rastlin ter 
preprečevanju njihovih bolezni, drugi del pa obravnava naravno varstvo vrtnin.

Naslovnica novega priročnika, ki ga prodajamo tudi na 
Gorenjskem glasu

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Občina Tržič in 
Mestna občina Borovlje v 
soboto vabita na 16. EU ples 

brez meja na vrh starega lju-
beljskega prelaza. Srečanje 
občanov sosednjih občin, 
srečanje ljudi z obeh stra-
ni Karavank, ki jih je nekdaj 

ločevala državna meja, do-
kazuje, da sodelovanje in 
prijateljstvo nista le besedi 
na papirju. Program se bo s 
pozdravnima nagovoroma 

županov in dvojezičnim 
bogoslužjem začel ob 10. 
uri, po uradnem delu bo za  
zabavo in ples skrbel Trio 
Drava.

Na starem Ljubelju ples brez meja
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Izmenovodja v polnilnici, m/ž (Radomlje) 
Opis dela: organizira in vodi delo do petih podrejenih delavcev v polnilnici v skla-
du z delovnimi navodili in predpisi, vodi in opravlja manjše nastavitve delovanja in 
opravlja manjša vzdrževalna dela v polnilnici, v sodelovanju z vodjo proizvodnje 
vodi evidenco in plane nabave rezervnih delov ter repromateriala za polnilnico. 
Plastenka, d. o. o, Cesta radomeljske čete 55, 1235 Radomlje. Prijave zbiramo do 7. 
9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec pri stroju, m/ž (Radomlje) 
Pričakujemo: pripravljenost na štiriizmensko delo, zmožnost dvigovanja bremen 
do 25 kg (občasno), marljivost, zanesljivost in odgovornost, željo in interes po dol-
goročnem sodelovanju. Plastenka, d. o. o, Cesta radomeljske čete 55, 1235 Ra-
domlje. Prijave zbiramo do 7. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja orodjarne, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri, aktivno 
znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina, vsaj 2 leti delovnih izku-
šenj v orodjarstvu ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo 
do 5. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Klepar/krovec, m/ž (Komenda) 
Iščemo sodelavca z naslednjimi lastnostmi: delovne izkušnje, natančnost in dosle-
dnost pri delu, motiviranost, samoiniciativnost in angažiranost, delavnost, odgo-
vornost, dober odnos do sodelavcev, pripadnost skupini in zanesljivost ... Zoran 
Sodnik, tel.: 041 719 499. Streha Sodnik, d. o. o., Gmajnica 7a, 1218 Komenda. Prija-
ve zbiramo do 9. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za zahtevna dela (Škofja Loka) 
Od sodelavcev pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe: tehnične smeri, zaželene izku-
šnje z mehansko obdelavo, samostojno uporabo merilnih pripomočkov, samostoj-
nost pri delu, fleksibilnost, natančnost. Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 12. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v službi za projektivo, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: zaključen univerzitetni program oziroma zaključeno drugo 
bolonjsko stopnjo elektrotehnične smeri, poznavanje elektroenergetskih naprav 

in objektov, znanje angleškega oziroma nemškega jezika za strokovne namene, 
računalniško pismenost, vozniški izpit B-kategorije ... Elektro Gorenjska, d. d., Ul. 
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 9. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Sodelavec v IT na področju podpore uporabnikom (helpdesk), m/ž (Lesce in 
občasno na terenu) 
IT-tim Sportine Group skrbi, da skupina nemoteno deluje na 11 trgih in hkrati pre-
mika meje ustaljenega, kar bo Sportino popeljalo v digitalno prihodnost. Zakaj se 
ne bi pridružili ekipi z visokimi ambicijami kot sodelavec v IT na področju podpore 
uporabnikom (helpdesk)? Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prija-
ve zbiramo do 17. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektant energetike in strojnih inštalacij, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: visoko ali univerzitetno izobrazbo fakultete za strojništvo, smer energe-
tika, dokazljive delovne izkušnje pri projektiranju energetskih in drugih strojnih in-
štalacij, obvladovanje programov MS Office, AutoCad, aktivno znanje najmanj enega 
tujega jezika (angleškega ali drugega) ... Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška ces-
ta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vpenjalec, m/ž (Kamnik) 
Kandidat bo na delovnem mestu zadolžen za: prevzem orodji v priročnem skladi-
šču, nastavitve in menjave orodji po zahtevah tehnološke dokumentacije, nadzira-
nje in pravočasna menjava orodji ... DOM-Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Ka-
mnik. Prijave zbiramo do 9. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu, m/ž (Škofja Loka) 
Opis: svetovanje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo, 
svetovanje glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja oz. pri zagota-
vljanju ergonomije delovnih mest, usklajevanje ukrepov za preprečevanje psiho-
socialnih tveganj ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 27. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Iščemo večje število delavcev za enostavna dela v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge in odgovornosti: izvajanje operacij (del), definiranih s tehnološkimi in 
kontrolnimi postopki, opravljanje enostavnih priučenih in ponavljajočih se del na 
izdelavi mehanskih, elektromehanskih in elektronskih polizdelkov ter končnih iz-
delkov v proizvodnji, vzdrževanje reda in čistoče na delovnem mestu, delo poteka 
v več izmenah. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 9. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir CPE, m/ž (Kranj) 
Pogoji: poznavanje omrežnih tehnologij, IP-protokola, konfiguriranje omrežnih 
elementov, dostopovne opreme (GPON, DSLAM), znanje programiranja v skriptnih 
jezikih in poznavanje strojne opreme predstavlja prednost, zaradi dela s kupci je 
zaželena visoka stopnja komunikativnosti in ekstrovertiranosti, vsaj VI./I. raven iz-
obrazbe smer elektrotehnika oz. računalništvo, zaželeni certifikati: CCNA. Iskratel, 
d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 8. 2018. Podrobno-
sti 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

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 3. 8. 2018 v 
Gorenjskem glasu  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Geslo križanke je bilo: TIGUAN NAVDUŠUJE 
Z BOGATO OPREMO. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevno upo-
rabo avtomobila VW TIGUAN prejme Serafino Bauman iz Kra-
nja, 2. nagrada: enodnevno uporabo avtomobila POLO prejme 
Ljudmila Križnar iz Škofje Loke, 3., 4. in 5. nagrado: poklanja 
Gorenjski glas Tinkari Krnc iz Kamne Gorice, Vinku Zadraž-
niku iz Visokega ter Stanetu Jarcu iz Škofje Loke. Čestitamo!

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu umrl naš dragi oče in dedek

Franc Erjavec
iz Kranja

Pogreb dragega pokojnika bo danes, v torek, 14. avgusta 2018, ob 11. uri na Mestnem 
pokopališču Kranj. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njegovi 

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.

Rezultati 64. kroga – 12. avgusta 2018
6, 9, 15, 16, 21, 25, 38 in 7

Loto PLUS: 1, 16, 20, 21, 35, 38, 39 in 17
Lotko: 3 0 3 0 8 8

Sklad 65. kroga za Sedmico: 4.000.000 EUR
Sklad 65. kroga za PLUS: 230.000 EUR
Sklad 65. kroga za Lotka: 830.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

3-SOBNO meščansko stanovanje v 
centru Šk. Loke, 113 m2 skupne povr-
šine, 99.000 EUR, tel.: 040/829-178 
 18002383

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 18002275

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 18002368

STROJI IN ORODJA
PRODAM

FORMATNO žago in rezkar ST3 Linvin-
cibile menjam za kombinirko SCM, tel.: 
031/316-548 18002467

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596, 031/339-928 18002477

KURIVO
PRODAM

SUHA brezova drva, tel.: 041/451-
894 18002475

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

BRAKO kamping prikolico, s pred-
prostorom in dvema spalnicama, tel.: 
041/391-981 
 18002480

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ.vred-
nosti, tel.: 040/567-544 18002443

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18002409

RAZNE stare predmete, odlikovanja, 
medalje, značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, razglednice, kovan-
ce, nakit, slike, kipce in podobno, tel.: 
051/740-430  
 18002411

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

JOGI za otroško posteljico, cena 
50,00 eur, tel.: 031/422-531 
 18002464

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

DVA mucka, rumeno-bela, 3 mesece 
stara, Podhom 42, Zgornje Gorje, tel.: 
04/57-25-618, 040/602-839  
 18002476

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ENOREDNI silokombajn Lifam - Kem-
per in škropilnico, 200 l, tel.: 031/510-
795  
 18002466

PUHALNIK Eolo z elektromotorjem in 
cevmi, okolica Kranja, tel.: 041/517-
883 
 18002482

VITLO ZA manjši traktor in cepilec 
za drva, na sveder, tel.: 031/426-
915   
                                       18002470

KUPIM

TRAKTOR, prikolico in mini bager, lah-
ko v okvari, tel.: 031/500-933  
 18002376

PRIDELKI
PRODAM

KORUZO na njivi, 2 ha, tel.: 041/515-
867 18002478

KRMNI in jedilni krompir ter ajdo, tel.: 
040/355-865  
 18002471

RDEČO peso, rdeče in rumeno kore-
nje, Smolej, Luže 22/a, tel.: 041/789-
608 18002422

SILAŽNE bale, rezane, kvalitetne, 
možna menjava za žago Mebor, tel.: 
031/316-548 18002469

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB telico, brejo 8 mesecev, tel.: 
041/515-867 18002479

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18002371

PRAŠIČE za nadaljno rejo do 120 kg 
po ceni 1,9 eur, Globočnik, Voglje, tel.: 
041/745-685  
 18002481

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 
 18002463

KUPIM

TELIČKO simentalko ali limuzin, staro 
6 mesecev, tel.: 041/257-768 
 18002474

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002367

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, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002365

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18002297

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  
 18002364

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 18002372

RAZNO
PRODAM

GRAMOFONSKE  plošče, tel.: 
031/352-096 
 18002473

PODOMETNA stikala, Vision, rjave 
barve in AL plošče, različnih dimenzij, 
tel.: 051/370-801 
 18002465

KUPIM

KOTEL za žganjekuho, tel.: 04/25-03-
667 18002468

 

 

 

NAJAMEM

IŠČEM 1,5 sobno stanovanje za dve 
osebi v okolici Kranja, lahko je v hiši ali 
bloku, po solidni ceni, obe zaposleni, 
tel.: 030/278-598  
 18002446

POSESTI
PRODAM

GOZD v izmeri 7941 m2, KO Kranjska 
Gora, tel.: 040/297-732  
 18002462

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor, 80 m2, za mir-
no dejavnost, tel.: 04/25-72-055, 
040/918-070 
 18002472

GARAŽE
PRODAM

KRANJ za Nebotičnikom, 12 m2, letnik 
1975, garaža ima električno vtičnico in 
razsvetljavo, cena po dogovoru, prev-
zem je možen takoj po plačilu, tel.: 
031/336-259 
 18002442

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

Blaž Bojc, Ribnica:

»Tudi jaz sem tukaj prvič, 
sem si pa že ogledal gorsko 
hitrostno dirko na Gorjancih. 
Zelo hitro vozijo po teh zavo-
jih proti Lučinam. Moraš zna-
ti res dobro voziti. Zanimivo 
je in verjetno še pridem.«

Mihela Gladek, Žiri:

»Vsako leto pridem na dirko 
v Lučine, ki so moj rojstni 
kraj. To je velik dogodek in 
vesela sem, da poteka tukaj. 
Navijam najbolj za domači-
ne, pomembno pa je, da pri-
dejo vsi celi na cilj. Super je.«

Uroš Papež, Medvode:

»Dirka je blizu in rad pridem. 
Vzdušje je fenomenalno, ob 
progi je veliko gledalcev, or-
ganizatorji so prijazni in tudi 
za nas, dirkače, dobro poskr-
bijo. Še se bom vrnil, čeprav 
sem po duši relist.«

Anita Triller, Dorfarje:

»Drugič sem tukaj. Je zanimi-
vo pogledati, tudi za ženske. 
Splača se priti, sploh ker je 
dirka na Gorenjskem, tako da 
je blizu. Vse pohvale organi-
zatorjem in seveda dirkačem 
za odlične vožnje.«

Maja Bertoncelj

Gorsko hitrostna dirka Luči-
ne je tudi letos v Poljansko 
dolino privabila številne gle-
dalce od blizu in daleč, ki so 
videli tudi nov rekord proge. 
Bili so navdušeni, tako kot 
tudi dirkači.

Foto: Gorazd Kavčič

Dirka do Lučin 
znova navdušila 

Lovro Vesel, Ribnica:

»Prvič sem na tej dirki. Za-
nima me avtomobilistični 
šport. Dirko sem si ogledal 
na različnih lokacijah in sem 
navdušen. Je zelo zanimivo, 
imaš kaj videti. Navduši me 
zvok, vožnje dirkačev ...«

info@g-glas.si

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

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevih-
tami. Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno 
bo ponekod pretežno oblačno. V četrtek bo pretežno jasno.

Jože Košnjek

Kranj – Na jutrišnji veli-
ki šmaren, največji Marijin 
praznik, ki spominja na od-
hod Marije v nebesa, zato se 
praznik imenuje tudi Mari-
jino vnebovzetje, bo veliko 
vernikov romalo v Mariji-
na svetišča. Veliki šmaren je 
že nekaj časa tudi dela prost 
dan, zato si ljudje lažje pri-
voščijo obisk katerega od ro-
marskih krajev, ki so večino-
ma posvečeni Mariji oziro-
ma njenemu vnebovzetju.

Osrednja svečanost v lju-
bljanski nadškofiji bo jut-
ri, na praznični dan, dopol-
dne ob desetih na Brezjah, 
kjer bo slovesno somaše-
vanje duhovnikov vodil lju-
bljanski nadškof metropolit 
Stanislav Zore. Med mašo 

bo tudi posvetitev sloven-
skega naroda Mariji. Že dre-
vi ob 19. uri pa bo v Marijini 

baziliki slovesna maša, po 
kateri bo po vasi procesija z 
lučkami in petimi litanija-
mi. Jutri popoldne bodo šte-
vilni romali tudi v Lesce, v 
stari romarski kraj, kjer bo v 
Marijini cerkvi maševal do-
mači župnik Gregor Šturm. 
Po maši bo pri cerkvi sreča-
nje faranov.

Veliki šmaren je vsako leto 
poseben dan tudi za Bled. 
V župnijski cerkvi svetega 
Martina bosta maši ob 8. in 
10. uri, ob 17. uri pa bo maša 
na otoku, do katerega bo za-
gotovljen brezplačen pre-
voz. Čolni bodo vozili od 15. 

ure naprej iz pristanišča pod 
Vilo Bled. Nocoj ob 19.30 pa 
se bo v župnijski cerkvi sve-
tega Martina začel koncert 
ameriškega orglarja Natha-
na Laubeja, ki ima tudi slo-
venske korenine. Na Mli-
nem pa se bo nocoj ob 20. 
uri začel že 16. Predšmarni 
večer proze in poezije pod 
zvezdami. Udeleženci bodo 
brali prozo in poezijo avtor-
jev, ki jim je dal ali jim daje 
Bled pri njihovem ustvarja-
nju poseben navdih. V pri-
meru slabega vremena bo 
prireditev prestavljena na 
drugi termin. 

Vabijo v romarska središča
Osrednja slovesnost velikega šmarna na Gorenjskem bo jutri dopoldne na Brezjah, na Primskovem v 
Kranju pa bo letošnji šmaren prazničen tudi za tamkajšnjega župnika.

Jutri, na veliki šmaren, bo v Marijinih romarskih središčih slovesno, še posebej na Brezjah. 

Na Primskovem v Kranju, kjer stoji v cerkvi več kot 
šeststo let star kip primskovške Marije, se bo letošnje 
praznovanje velikega šmarna začelo drevi ob 19.30 
z mašo upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza 
Urana. Po maši bo procesija z lučkami. Jutri bosta 
maši ob 7. in 9. uri, ob 15. uri bo mašo daroval prelat 
Stanislav Zidar, ob 17. uri pa bo maševal domači 
župnik Franc Godec, ki praznuje letos tridesetletnico 
delovanja na Primskovem. Pridigal bo primskovški 
rojak, rektor Bogoslovnega semenišča v Ljubljani 
Peter Kokotec.

Urša Peternel

Kranj – Od 1. septembra nap-
rej bodo trgovine zaprte vse 
praznike oziroma dneve, ki 
so z zakonom določeni kot 
dela prosti dnevi. Teh je v 
letu petnajst: 1. in 2. janu-
ar, 8. februar, velikonočna 
nedelja in ponedeljek, 27. 
april, 1. in 2. maj, binkoštna 
nedelja, 25. junij, 15. avgust, 
31. oktober, 1. november, 25. 
december in 26. december. 
Doslej so morale biti zapr-
te deset praznikov (zaprte 
bodo tudi jutri, na praznik 
Marijinega vnebovzetja). 

To med drugim določa 
nova kolektivna pogodba za 
trgovino, ki so jo sredi juli-
ja podpisali sindikati in de-
lodajalci v trgovini. V velja-
vo stopi jutri, določbe, ki se 
nanašajo na število nedelj v 
letu in minimalno višino do-
datka za nedeljsko delo, pa 
začnejo veljati 1. septembra. 

V skladu z novo pogodbo 
delavci v trgovini ne bodo 
smeli delati več kot dve nede-
lji na mesec oziroma dvajset 

nedelj na leto (doslej 15). Do-
datek za nedeljsko delo se bo 
1. septembra povečal s seda-
njih najmanj 5,40 na naj-
manj 6,05 evra na uro ozi-
roma bo, če je to za delavca 
ugodneje, znašal dvojno uro 
običajnega dela. Dodatek za 
delo ob praznikih ostaja 250 
odstotkov urne postavke. 

Izjeme, kjer se bo lahko 
delalo ob nedeljah in prazni-
kih, bodo veljale za bencin-
ske servise, maloobmejne 
prodajalne, lekarne, pekar-
ne, slaščičarne, delo v ener-
getiki in skladiščih, v dru-
žinskih podjetjih, na stojni-
cah in tržnicah, v počitni-
ških kampih ter na sejmih 
in prireditvah.

Zaposleni v trgovini bodo 
v skladu z novo pogodbo do-
bili tudi nekaj višje plače. 
Osnovne plače prodajalk se 
bodo do julija 2019 poviša-
le za sedem odstotkov. Pov-
prečna bruto plača proda-
jalk je sicer aprila letos zna-
šala 1108 evrov.

Kolektivna pogodba velja 
do 31. decembra 2022.

Trgovine bodo na 
praznike zaprte
Jutri začne veljati nova kolektivna pogodba za 
trgovino. Od prvega septembra naprej velja tudi 
določba, po kateri bodo trgovine vseh petnajst 
dela prostih dni v letu zaprte.
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Medvode – Občina Medvode obvešča, da bo še do 18. avgusta 
delna zapora državne ceste Jeprca–Ljubljana (Šentvid), na ob-
močju, kjer se bo izvajal podboj državne ceste zaradi gradnje 
kanalizacije na območju Čarmanove ulice. Delna zapora ceste 
je na tako imenovanem medvoškem klancu.

Začasna delna zapora državne ceste v Medvodah

Kranj – Semenarska hiša Pioneer bo ta teden pripravila na dveh 
lokacijah na Gorenjskem Dan silaže. V četrtek, 16. avgusta, ob 
10. uri bo na kmetiji Jožeta Avguština v Gorenji vasi pri Retečah 
(njiva je na Jeprci pri odcepu za Škofjo Loko), dan kasneje, 
v petek, ob 10. uri pa na kmetiji Miha Bohinca v Zalogu pri 
Cerkljah (njiva je ob cesti Zalog–Cerklje). Udeležencem bodo 
predstavili t. i. krog silaže, novosti pri hibridih koruze za silažo 
in pri silirnih dodatkih, določitev najprimernejšega časa za 
siliranje in način priprave kakovostne silaže, monitoring silaže 
in analizo NIRS ter poskuse s herbicidi.

Pioneerjev Dan silaže


