
GORENJSKA

Razrešili  
direktorja Lamete
Družba pooblaščenka Lameta je 
dobila nov nadzorni odbor in no-
vega direktorja, to je postal dr. 
Andro Ocvirk. Revizor bo preveril 
posle nekdanjega direktorja, zoper 
nekdanje vodstvo pa bodo vložili 
tožbe za povrnitev škode.
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GORENJSKA

Davški fantje  
spet »vlekli uši«
Na letošnjem Dnevu teric, ki je 
tudi tokrat privabil več tisoč obi-
skovalcev, je Turistično društvo 
Davča praznovalo petdesetletnico. 
Davški fantje so se po dolgih letih 
spet pomerili v igri vlečenje uši 
tako kot na prvih Dnevih teric.
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ŠPORT

Pot do medalje  
je bila nora
Tako pravi plavalec Peter John Ste-
vens, ki je bron z evropskega pr-
venstva končno prinesel domov v 
Slovenijo. Je pred zaključkom štu-
dija v ZDA, tako da se bo sedaj 
lahko osredotočal le na plavanje. 
Glavni cilj so olimpijske igre.
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KRONIKA

Opozorili so na  
nevarne šolske poti
Gorenjski policisti so zbrali podat-
ke o nevarnih točkah na šolskih 
poteh, uporabili pa jih bodo za 
označbe ter za nadzor in opozori-
la. Kjer ni varnih šolskih poti, bodo 
predlagali vključitev otrok v šolske 
prevoze na krajših relacijah.
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VREME

Od danes do četrtka  
bo večinoma sončno in 
poletno vroče. Verjetnost 
popoldanskih neviht bo iz 
dneva v dan malo večja.

17/32 °C
jutri: večinoma sončno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Jasna Paladin

Ljubljana – Dva meseca in 
pol po državnozborskih vo-
litvah so izvoljeni poslanci 
v petek, 17. avgusta, po dol-
gotrajnih pogajanjih nare-
dili prvi uradni korak k obli-
kovanju trinajste slovenske 
vlade. Na izredni seji so iz-
volili novega predsednika 
vlade, ki je predstavil glavne 
poudarke svojega programa 
in po tajnem glasovanju tudi 
prisegel. 

Šarca so za mandatarja 
predlagale in ga nato tudi 
podprle stranke LMŠ, SD, 
SMC, SAB in DeSUS, ki 

bodo s projektno podporo 
Levice sestavljale manjšin-
sko vlado, na tajnem glaso-
vanju pa je prejel glas podpo-
re več, kot je bilo pričakovati, 
kar pomeni, da je zanj glaso-
val tudi en poslanec iz opo-
zicije. Proti njegovi izvolitvi 
je glasovalo 31 poslancev. V 
poslanskih skupinah SDS, 
NSi in SNS Šarčeve kandi-
dature za predsednika vla-
de niso podprli, SDS je bila 
tudi edina stranka, ki v po-
slanski razpravi pred glaso-
vanjem ni sodelovala.

»Ljudje zunaj stavbe 
državnega zbora, ki nas 
zdajle spremljajo in niso 

seznanjeni z vsemi podrob-
nostmi, so naveličani števil-
nih besed in obljub. Mnogi 
med njimi zato politike niti 
ne spremljajo več, kar kaže 
tudi nizka volilna udelež-
ba,« je svoj dvajsetminutni 
govor pred poslanci začel 
Šarec in se sprva dotaknil 
napornih pogajanj strank 
v zadnjih tednih, ki pa naj 
ne bi bila nič neobičajnega. 
»Novost v slovenskem po-
litičnem prostoru pa je, da 
bomo dobili tako imenova-
no manjšinsko vlado in vla-
do med seboj precej izena-
čenih strank,« je nadaljeval.

Marjan Šarec novi predsednik vlade
Predsednika stranke LMŠ in nekdanjega kamniškega župana štiridesetletnega 
Marjana Šarca so poslanci s 55 glasovi podpore v petek izvolili za novega 
predsednika vlade. Operativno vlado naj bi dobili sredi septembra.

»Dela bo veliko na vseh področjih. Štela bodo dejanja, ne besede,« je v svojem nagovoru 
poudaril novi predsednik vlade Marjan Šarec. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Uspehi slovenskih 
cestnih kolesarjev se nada-
ljujejo. Po Primožu Rogliču 
sedaj navdušuje Matej Mo-
horič iz Podblice (Bahrain - 
Merida), ki je dobil preizku-
šnjo BinckBank Tour. 

Tudi v zadnji, sedmi etapi 
je zadržal prednost, na kon-
cu vsega pet sekund, pred 

Avstralcem Michaelom Mat-
thewsem (Sunweb). »Zelo 
sem srečen. To je največja 
zmaga v moji dosedanji ka-
rieri. Zadnja etapa je bila ne-
verjetna. Hvala ekipi,« je de-
jal Mohorič, ki je svojo kole-
sarsko pot začel v takrat še 
kranjski Savi. 

Izkazal se je tudi Jan Po-
lanc (UAE Team Emirates), 
ki je bil skupno dvanajsti.

Velika zmaga Mohoriča
Matej Mohorič je skupni zmagovalec enotedenske 
dirke po Beneluksu.

Mateja Rant

Kranj – V Genovi na seve-
rozahodu Italije se je prete-
kli teden med močnim de-
ževjem zrušil večstometrski 
most Morandi, ki je bil del 
avtocestnega viadukta Pol-
cevera. Most se je zrušil na 
železniške tire in stanovanj-
ske bloke ter je pod seboj po-
kopal 43 ljudi. Ob tem so se 
marsikomu zastavila tudi 
vprašanja o varnosti avtoce-
stnih viaduktov pri nas.

Na gorenjskem avtoce-
stnem kraku, ki sega od pre-
dora Karavanke do razce-
pa Koseze v Ljubljani v dol-
žini približno sedemdeset 
kilometrov, je po podatkih 

Darsa 24 viaduktov, katerih 
skupna dolžina znaša sko-
raj sedem tisoč metrov. Kot 
so pojasnili na Darsu, so od 
vseh viaduktov na našem av-
tocestnem omrežju zadnje 
zgradili ravno na gorenjski 
avtocesti, in so torej najmlaj-
ši, in sicer v sklopu gradnje 
2,4 kilometra gorenjske av-
toceste na odseku Peračica–
Podtabor proti Ljubljani, po 
kateri je promet stekel okto-
bra 2011. V sklopu tega so 
zgradili tri viadukte, to je Le-
šnica v dolžini slabih dvesto 
metrov, dobrih sto metrov 
dolg viadukt Ljubno in sla-
bih štiristo metrov dolg via-
dukt Peračica. 

Stabilnost ni nikjer ogrožena
Nedavna nesreča v Genovi je sprožila tudi vprašanja o varnosti viaduktov na naših avtocestah.  
Pri Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) zagotavljajo, da na nobenem premostitvenem 
objektu ni ogrožena stabilnost konstrukcije.

Najstarejši viadukt na gorenjski avtocesti je viadukt 
Rupovščica iz leta 1985. / Foto: Gorazd Kavčič 46. stran
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Knjigo prejme IVANKA KIMOVEC iz Zgornjih Gorij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Koncert Marka Vozlja in skupine Mojs3 v Šenčurju

Dopusti  se nezadržno približujejo koncu in s tem tudi čas 
oddiha. Še nimate ideje, kaj bi podelili svojim bližnjim ali 
prijateljem, ko pridete z dopusta? Privoščite si enkratno 
doživetje pop ritmov in pridite na koncert Marka Vozlja in 
skupine Mojs3, ki bo 29. septembra 2018 ob 20. uri v Šen-
čurju. Vstopnice so že v prodaji, zato pohitite in si rezervi-
rajte sedež. Več informacij in vstopnice za koncert lahko 
poslušalci dobijo tudi v Medenem vrtu, Lango Baru, Kava 
baru Tišler, Avio baru ali pri organizatorici koncerta Maruši 
Korelc, e-naslov: center.cveka@gmail.com. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici 
za ogled koncerta, če boste odgovorili na nagradno vpraša-
nje: Član katere glasbene skupine je bil Marko Vozelj med 
letoma 1989 in 2008, preden je začel samostojno glasbeno 
pot? Odgovore pošljite do ponedeljka, 27. avgusta 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 10. avgusta 2018, prejme-
ta vsak po dve vstopnici za koncert New Swing Quarteta na 
Brezjah Anica Žemva z Bleda in Janez Krmavner iz Križ.
Nagrajencema čestitamo!

»Nekateri so se že razpi-
sali, da iz tega ne bo nič, da 
taka vlada nima perspektive, 
da je mandatar nesposoben 
in tako dalje. Vse to je seve-
da del demokracije in priča-
kovano, a vlada ni stabilna 
ali nestabilna zaradi števila 
strank, ampak je stabilnost 
odvisna od ravnanj ljudi, ki 
imajo v njej funkcije. Tudi 
v vsakdanjem življenju je 
tako, da se lahko problemov 
ustrašimo ali pa jih vidimo 
kot izziv, kako jih rešiti in s 
tem življenje izboljšati. Vsak 
v prihodnji vladi bo imel svo-
jo nalogo in odgovornost. Za 
to namreč gre, za prevzema-
nje odgovornosti,« je med 
drugim poudaril.

V nadaljevanju se je dotak-
nil vseh ključnih področij v 
državi.

Prioriteta ostaja 
zdravstvo 

Prioriteta vlade, ki jo bo 
vodil, bo zdravstvo, je po-
udaril, čeprav bo to podro-
čje tudi najtežje. Prizade-
vali si bodo za ureditev raz-
mer in skrajšanje čakalnih 
dob, okrepiti bo treba tudi 
informacijsko tehnologi-
jo, saj ta omogoča fleksibil-
nost, preglednost in pred-
vsem zmanjšuje število pa-
pirjev in birokracijo. 

Glede gospodarstva je po-
udaril, da so potrebne nove 
visokotehnološke investici-
je, kjer bo izražena skrb za 
okolje in zdravje ljudi, hkra-
ti pa pomenijo dodano vred-
nost. Nujna se mu zdi pove-
zava s področjem okolja in 
infrastrukture, saj bomo le 
s sodobnimi cestnimi in že-
lezniškimi povezavami kon-
kurenčni in ne bomo zapra-
vili dobre geostrateške lege, 
kar se v določeni meri že do-
gaja. Kot je dejal, je zlasti že-
lezniška infrastruktura zelo 
zastarela, zato trpi logistika, 
ki je temelj sodobnega go-
spodarstva.

Med poudarki vladnega 
programa je posebej omenil 
malo gospodarstvo. Na tem 
področju si bodo prizadevali 
spremeniti neživljenjsko za-
konodajo, ki teži samostoj-
ne podjetnike in družinska 
podjetja.

Dotaknil se je tudi javne-
ga sektorja in poudaril, da 
gospodarstvo in javni sek-
tor ne moreta biti sovraž-
nika, pač pa morata delati z 
roko v roki. Čeprav mnogi 
javni sektor omejujejo le na 
javno upravo, je to po nje-
govih besedah daleč od ce-

lote. »Pavšalne ocene, da je 
javni sektor prevelik, niso 
na mestu, gre le za vpraša-
nje organizacije in razpo-
reditve kadrov ter njihovo 
motivacijo za dobro delo,« 
je menil in dodal, da so jav-
no zdravstvo in druge javne 
storitve temelj, na katerem 
stoji ali pade država.

Več denarja tudi za 
kulturo

Kot večji izziv je navedel 
še zagotavljanje nacionalne 
varnosti v luči razmer v sve-
tu. Dejal je, da je obrambno-
varnostni sistem ključnega 
pomena za obstoj države, 

saj brez varnosti ni pogojev 
za nemoteno življenje in bla-
ginjo naroda.

Glede pokojninskega siste-
ma je dejal, da bo treba nujno 
zagotoviti njegovo vzdržnost, 
napovedal je ustanovitev de-
mografskega sklada. Pokoj-
nina po njegovih besedah ni 
socialni transfer, temveč je 
zasluženo plačilo za pretek-
lo delo. Eden od ključnih iz-
zivov v prihodnosti bo po nje-
govem tudi na področju pre-
karnega dela.

Ob tem kot nujno vidi vla-
ganje v vzgojo in izobraževa-
nje ter kulturo, med drugim 
se zavzema za oblikovanje 
novega nacionalnega pro-
grama za kulturo in poveča-
nje deleža bruto domačega 
proizvoda za kulturo.

Ne boji se prevzeti 
odgovornosti

»Zavedam se, da so v tej 
državi mnogi, ki so prepri-
čani, da bi znali voditi vla-
do bolje od mene, zavedam 
se tudi vseh svojih pomanj-
kljivosti in napak, imam pa 
pogum in vztrajnost, pred-
vsem pa se ne bojim prevze-
mati odgovornosti – in brez 
skrbi, imam univerzitetno 
izobrazbo, ki je nisem kupil, 
znam pa se tudi sporazume-
vati v tujih jezikih, zato so te 
bojazni odveč. Predvsem pa 
imam svojo državo rad, zato 
se bom trudil za njen razvoj z 
odgovornostjo do ljudi, a ne 
samo do tistih, ki so na voli-
tvah obkrožili stranko LMŠ, 
temveč do vseh, saj je politi-
ka služenje ljudem. Prizade-
val si bom tudi za višjo stop-
njo politične kulture in ravni 
komuniciranja, kajti tudi to 
je pomembno za državo, ne 
samo gospodarstvo in prora-
čun, temveč tudi ustvarjanje 
pozitivne družbene klime,« 
je še povedal novi premier.

Nadaljevanje seje 
v četrtek

Poslanci koalicije so Šar-
cu čestitali za pogum in spo-
sobnost povezovanja, kar je 
dokazal v napornih pogaja-
njih minule tedne, poslanci 
opozicije pa so izrazili dvom 
v uspešnost njegove vlade, 
saj bodo del nje tudi stranke 
in posamezniki, ki so drža-
vo vodili v minulem manda-
tu in – po njihovem mnenju 
– niso uspeli rešiti aktualnih 
problemov v državi.

Po tajnem glasovanju – 
razdeljenih je bilo 87 glasov-
nic – je Marjan Šarec prise-
gel kot novi predsednik slo-
venske vlade, se zahvalil za 
podporo in dejal, da bo na-
menil vse moči za to, da bo 
bolje vsem. Vso energijo bo 
zdaj namenil reševanju kad-
rovskih vprašanj, da bo kar 
najhitreje oblikovana tudi 
ministrska ekipa. Predlog 
liste kandidatov za ministre 
bo moral v državni zbor vlo-
žiti v 15 dneh; ta rok se izte-
če 3. septembra. Če bodo na 
matičnih delovnih telesih 
potrjeni vsi kandidati za mi-
nistre, bo v četrtek, 13. sep-
tembra, predvidoma sledila 
nova izredna seja državnega 
zbora, na kateri bodo poslan-
ci volili vlado.

Tokratna izredna seja pa 
se bo nadaljevala ta četr-
tek, ko bodo poslanci odlo-
čali o podpredsednicah DZ, 
kandidatki sta Tina Hefer-
le (LMŠ) in Monika Gregor-
čič (SMC), njuna izvolitev 
pa je pogoj, da bo Matej To-
nin (NSi) kot začasni pred-
sednik DZ po napovedih 
odstopil in svoje mesto pre-
pustil Dejanu Židanu (SD), 
na dnevnem redu pa bo še 
odlok o zvišanju odhodkov 
Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije.

Marjan Šarec  
novi predsednik vlade
31. stran

Novemu predsedniku vlade je čestital tudi dosedanji premier Miro Cerar. / Foto: Gorazd Kavčič

Kamničana v vrhu slovenske politike – Marjan Šarec in 
mag. Matej Tonin, začasni predsednik državnega zbora. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – V Gorenjskem gla-
su smo že poročali, da je 
Nacionalni inštitut za jav-
no zdravje v okviru nove 
splošne uredbe na področju 
varstva osebnih podatkov, ki 
je začela veljati 25. maja le-
tos, prenehal pošiljati vabi-
la na ponovne odmerke cep-
ljenj proti klopnemu menin-
goencefalitisu in hepatitiso-
ma A in B. Kasneje so iz nji-
hove centralne enote sporo-
čili, da bodo ob obisku nji-
hovih ambulant pacientom 
vendarle ponudili v podpis 
soglasje za hranjenje podat-
kov z namenom obveščanja 

o cepljenjih. To je bila ute-
čena praksa pred spreje-
tjem uredbe, ki se je izkaza-
la kot dobra in učinkovita. A 
je v teh nekaj mesecih očitno 
prišlo do drugačne odločit-
ve, saj so iz kranjske obmo-
čne enote Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje pred 
nekaj dnevi sporočili, da so 
skladno z uredbo prenehali 
pošiljati vabila na ponovne 
odmerke cepljenj proti klo-
pnemu meningoencefaliti-
su in hepatitisoma A in B in 
da mora biti v prihodnje vsak 
pacient sam pozoren na pot-
rebne razmike in se pravo-
časno naročiti na ponovne 
odmerke cepljenja. 

O cepljenju ne bodo 
več obveščali
Iz kranjske območne enote Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje so sporočili, da vabil na ponovne 
odmerke cepljenj ne bodo več pošiljali.
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Na urgencah so dolge 
čakalne vrste, ki jih 
ustvarjajo tudi paci-

enti za nenujne storitve, ko 
pridejo zaradi vbodov klopov, 
izpadanja las, ureznine v prst 
s papirjem, zaprosila za bolniš-
ko odsotnost ... Da takšni pri-
meri res niso za na urgenco, se 
je začelo več opozarjati, morda 
se kak pacient le predrami in 
ugotovi, da ni solidaren s paci-
entom iz iste čakalne vrste, ki 
nujno pomoč zares potrebuje. 
Urgence se problema čakal-
nih vrst, nujnih in nenujnih 
storitev, lotevajo različno. Ne-
katerim je država omogočila 
strokovne pogoje za izvajanje 
triaže, to je razvrščanje paci-
entov glede na stopnjo nujnosti 
obravnave. Najbolj nenujni 
morajo tudi čakati najdlje.

Nekatere urgence so nenujne 
storitve začele zaračunavati, 
za tak ukrep imajo podlago v 
pravilih zdravstvene zavaro-
valnice, ki predpisujejo, da so 
pacienti, ki niso nujni in gredo 
na pregled k zdravniku, ki ni 
njihov izbrani zdravnik, samo-
plačniki. Potemtakem bi prav 
vsaka urgenca v nenujnem pri-
meru lahko izstavila račun. A 
kakšen »kaj pa, če ...« vendarle 
obstaja. Kaj, če pacient v ne-
kem trenutku nima izbranega 
zdravnika, ker je njegov odšel 
drugam, se upokojil, pravoča-
sne zamenjave pa še ni? Ali 
ko je študent postavljen pred 
dejstvo, da je za šolsko medici-
no prestar in mora sam v mu-

kotrpno iskanje družinskega 
zdravnika? Več ambulant dru-
žinske medicine, več njihove 
dostopnosti bi zagotovo pome-
nilo kakšnega pacienta manj 
na urgenci. 

Tole zaračunavanje me vse-
eno malo bega. Eni zaračuna-
vajo, eni ne – in že se dogaja, 
da gre pacient na tisto bližnjo 
urgenco, kjer nenujne storitve 
(še) ne bo plačal. Na eni ur-
genci torej pacientov manj, na 
drugi pa še daljša vrsta. Kaj, če 
zaračunavanje postane privile-
gij premožnejših, tudi o tem se 
menijo ljudje na ulici. Zakaj bi 
nekdo z visoko vročino in gla-
vobolom – in polno denarnico 
– trpel in sredi noči čakal na 
jutrišnjo ambulanto, če gre pa 
lahko takoj na urgenco, dobi 
oskrbo in zraven še zdravila v 
dežurni lekarni in znesek ra-
čuna z lahkoto poravna?

Vloga urgence je jasno opre-
deljena, to je pomoč življenjsko 
ogroženim. A treba je upo-
števati še čisto »človeški fak-
tor«. Kako lahko pacient ali 
njegovi bližnji vedno (laično) 
presodijo, ali je za urgentno 
obravnavo, ali ne? Kaj storiti 
v takem primeru: prej poklicati 
na urgenco in se pogovoriti o 
tem? Kaj storiti, ko imaš doma 
majhnega otroka, ki nenado-
ma zboli sredi noči, ko vidiš, 
da ga nekaj zelo boli, a sam še 
ne zna povedati, kako mu je? 
No, na tem solidarnostnem 
izpitu bi tudi jaz padla in bi 
otroka odpeljala na urgenco ... 

Urgenca: vrste, solidarnost, 
plačevanje in še kaj

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Radovljica, Bled – Gospodar 
Ribiške družine (RD) Rado-
vljica Matej Šparovec je po-
vedal, da je bil od marca do 
avgusta opazen celo padec 
prodaje ribolovnih dovolil-
nic za skoraj 32 odstotkov v 
primerjavi z enakim obdob-
jem lani, kar je bila posledica 
neugodnih vremenskih raz-
mer: »Stanje se je izboljša-
lo v juliju, rahel porast bele-
žimo tudi v prvi polovici av-
gusta. Večino ribolovnih do-
volilnic prodamo tujim tu-
ristom, saj imajo naši člani 
letne ribolovne dovolilnice. 
Cene dovolilnic se gibljejo 
od 30 do 46 evrov za dnev-
no dovolilnico in sto evrov 
za tridnevno dovolilnico.« 
Tako Šparovec kot predse-
dnik RD Bohinj Miro Stare 
sta prepričana, da tudi pro-
mocija ribištva prispeva k 
povečanemu obisku turi-
stov v naših krajih. V Bohi-
nju septembra poteka tra-
dicionalni festival muharje-
nja, ki privabi veliko gostov 
po že končani glavni turi-
stični sezoni. »Opozoriti pa 
je treba, da osnovna dejav-
nost RD ni prodaja dovolil-
nic, ampak delujemo tudi na 
drugih področjih, predvsem 
upravljanja neribolovnih 
vod v ribolovnem okolišu in 
varovanja naravnega habita-
ta v njem. Denar, pridobljen 
od prodanih ribolovnih do-
volilnic, predstavlja le po-
moč pri uresničevanju naše 
osnovne dejavnosti,« je po-
jasnil Šparovec, Stare pa k 
temu dodal še splošno skrb 
ribičev za naravo, za ravno-
vesje v vodi, organiziranje či-
stilnih akcij ...

Pritiska na Blejsko jezero 
je preveč

RD Bled zadnjih nekaj let 
proda okoli štiri tisoč ribo-
lovnih dovolilnic na leto, ve-
činoma tujcem, in sicer prib-
ližno pol za Savo Bohinjko in 
pol za Blejsko jezero. Kot je 
povedal predsednik RD Bled 
Samo Novak, enodnevna 

dovolilnica na Savi Bohinj-
ki po sistemu ujemi-spusti 
stane 45 evrov, tridnevna sto 
evrov, v Blejskem jezeru pa 
npr. lov na krapa za en dan 
stane 57 evrov, za tri dni 150 
evrov. A je obenem opozoril, 
da stanje na Blejskem jezeru 
in ob njem v zadnjih treh le-
tih postaja preveč zasičeno, 
celo nevzdržno. Poudaril je, 
da divje kopanje, zasičenost 
z različnimi plovili, plaval-
ci praktično po celem jeze-
ru uhaja izpod nadzora pri-
stojnih. Opozoril je na ko-
ličine smeti ob obali, nape-
ljane vrvi po drevju z name-
nom skakanja v vodo izven 
urejenih kopališč ... »Zave-
dati se bomo morali, da vse 
le ni povsod dovoljeno in da 
je treba naravne lepote ču-
vati, če želimo, da bo jezero 
ohranjeno naslednjim rodo-
vom,« je poudaril. Omenje-
no vpliva tudi na stanje ribo-
lovnega turizma predvsem 
poleti ob jezeru, pravi No-
vak: »Ribiči enostavno ni-
majo več miru. Kljub temu 
da se umikajo v mirne cone, 
tudi tja slej ko prej zaidejo 
kopalci. Ker se zavedamo, da 
je pritiska na jezero preveč, 
smo se verjetno prvi lotili 

določenih potez, vse z na-
menom zmanjševanja priti-
ska na jezero in posledično 
zmanjšanju konfliktov, ki 
niso več tako redki. Že lani 
smo začeli z omejevanjem 
ribolova krapa in od prvega 
julija do 31. avgusta omejili 
prodajo ribolovnih dovolil-
nic le na deset na dan. Lah-
ko bi rekel, da smo se skre-
gali z belim kruhom, ampak 
nam je interes zadovoljni ri-
biči in ne vsota denarja, ki bi 
jo zaslužili na kratek rok, če 
bi prodajo dovolilnic spros-
tili.« Ta poteza je pri ribi-
čih naletela na veliko odob-
ravanje, ugotavlja Novak, a 
so po drugi strani pod priti-
skom tistih ribičev, ki do do-
volilnice niso prišli pravo-
časno. Novak upa tudi na re-
šitev problema čistilne na-
prave pod naseljem Mlino, 
ki po njegovih navedbah ni 
sposobna več prečistiti vseh 
komunalnih voda in se višek 
spušča prek potoka Jezerni-
ca v Savo Bohinjko.

Omejen ribolov tudi 
v Mostnici

Tudi v Mostnici, ki je v pri-
stojnosti RD Bohinj, je lov 
omejen samo na pet ribičev 

na dan, kot je pojasnil Miro 
Stare: »Ribolov potočne po-
strvi in lipana v Mostnici je 
izključno po sistemu ujemi-
-spusti, da se izboljša popu-
lacija teh dveh vrst. Z ome-
jitvijo obenem zagotavlja-
mo tudi obvladljivo število 
ribičev, da ti lahko lovijo v 
miru.«

Na ravnovesje v naravi 
vplivamo ljudje, nismo pa 
edini: »Težave so v poletnih 
mesecih povezane pred-
vsem z majhnim pretokom 
rek in nevarnostjo pregre-
vanja vode (potočne postr-
vi težko preživijo dolgotraj-
ne temperature nad 22 sto-
pinj), povečanim odvze-
mom za potrebe MHE vča-
sih tudi brez upoštevanja za-
gotavljanja minimalnega bi-
ološkega pretoka,« je pojas-
nil sekretar Ribiške zveze 
Slovenije mag. Igor Miličić 
in opozoril, da se v turistič-
nem času pojavlja tudi pove-
čan pritisk krivolovcev, kot 
so ribolov na nedovoljen na-
čin, brez dovolilnice, z nedo-
voljenimi vabami in sredstvi 
(npr. podvodno puško). Vsa-
ka RD mora zagotoviti ustre-
zno varovanje revirjev z ri-
biško čuvajsko službo. 

Ribolovni turizem mora biti 
obvladljiv in pod nadzorom
Povečan turistični obisk naših krajev vpliva tudi na stanje ribolovnega turizma in obratno, a ne vedno 
v pozitivni smeri, med drugim ugotavljajo sogovorniki iz nekaterih ribiških družin. 

Denar, pridobljen od prodanih ribolovnih dovolilnic, ribiškim družinam predstavlja 
le pomoč pri uresničevanju osnovne dejavnosti, kot so upravljanje neribolovnih vod, 
varovanje naravnega habitata, ravnovesja v vodi ... / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Na podlagi novega Zakona o športu je Občina Tržič 
pripravila osnutek Odloka o športu in merila za sofinanci-
ranje letnega programa športa. Do 28. avgusta letos poteka 
javna razprava osnutka odloka, javna obravnava odloka pa 
bo danes, 21. avgusta, ob 18. uri v veliki sejni sobi Občine 
Tržič. Na javni obravnavi se bodo imeli predstavniki športnih 
društev in druga zainteresirana javnost možnost pogovoriti 
s predlagatelji odloka in podati svoje predloge, priporočila 
in pripombe. 

Javna obravnava osnutka odloka o športu

Maja Bertoncelj

Zbilje – V St. Johannu poteka 
svetovno prvenstvo Masters 
Cycling Classic World 
Championship. Svetovni pr-
vak je že postal Andrej Žavbi 

iz Zbilj (Tuš team). Najbolj-
ši je bil med tekmovalci s 
starejšimi »vintage« kole-
si. Zmagal je tako absolutno 
kot v svoji starostni kategori-
ji. Dirkal je z več kot trideset 
let starim cestnim kolesom.

Žavbi svetovni prvak
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Maša Likosar

Ljubelj – EU ples brez meja 
je povezovalna prireditev, ki 
simbolizira spoštovanje in 
prijateljstvo Mestne obči-
ne Borovlje in Občine Tržič. 
Idejni vodja prireditve Mir-
ko Silvo Tischler je zelo hva-
ležen, da obe občini podpi-
rata in hkrati že deset let iz-
menično organizirata ples, 

letos je organizacija pripa-
dla Občini Borovlje. 

Slavnostna govornika 
sta bila podžupan Mestne 
občine Borovlje Christi-
an Gamsler in župan Ob-
čine Tržič Borut Sajovic, ki 
je sosede Avstrijce pozdra-
vil s Prešernovo Zdravljico. 
»Od tedaj, ko je bilo zapi-
sano, naj žive vsi narodi, je 
preteklo slabih dvesto let in 

ta preroška misel se danes 
v združeni Evropi uresniču-
je. Pomembno je, da se za-
vedamo, da ni samoumev-
na in da jo je treba negova-
ti,« je dejal župan Sajovic in 
dodal: »Z Občino Borovlje 
bomo naslednje leto prazno-
vali 25 let partnerstva, kar je 
spoštovanja vredno. Skupni 
duh se dokaže na tovrstnih 
prireditvah na  nekdanjem 

prelazu Ljubelj, ki bo samo 
v mesecu dni gostil štiri sre-
čanja, začenši z EU plesom, 
v nedeljo, 26. avgusta, bo 
tek na prelaz, 1. septembra 
bo Evropsko srečanje in 9. 
septembra preizkus staro-
dobnikov. Dodana vrednost 
teh prireditev je dvojezič-
nost, ki se v praksi resnično 
pokaže za živo, saj se ljudje 
zelo sproščeno pogovarjajo v 
obeh jezikih. Ne potrebuje-
jo tolmačev in se vseeno ra-
zumejo.«

Sveto mašo sta na EU ple-
su darovala župnik iz Loma 
Silvo Novak in stalni diakon 
v Borovljah Herman Kelih, 
ki je dejal: »Kot mlad človek 
sem doživljal razprtijo in 
konflikt, ki sta vladala med 
koroškimi Slovenci in Slo-
venijo na drugi strani. Trpe-
li smo pod nemškimi naci-
onalnimi ljudmi in ta pri-
reditev je zame simbol, da 
se ljudje, če želimo in če to 
čutimo v srcu in glavi, lah-
ko zedinimo v eno in smo 
res bratje in sestre.« V dvo-
jezičnem kulturnem pro-
gramu so nastopili otroška 

folklorna skupina iz Celov-
ca, Country babice iz Tržiča 
in Trio Drava. Pohodnikom 
na Stari Ljubelj je bila na vo-
ljo tudi pestra gurmanska 
ponudba tradicionalne hra-
ne v moderni preobleki go-
stincev iz obeh strani meja. 

Obiskovalcev je bilo letos 
več kot sto, med njimi tudi 

Danica Alič iz Medvod, ki se 
je, čeprav ne živi v krajih ob 
meji, z veseljem udeležila 
srečanja med Slovenci in Av-
strijci. »Močno podpiram, 
da se ta dva naroda povezu-
jeta, ker je vendarle dejstvo, 
da smo že nekoč bili eno – in 
prav je, da smo se po dolgih 
letih ponovno združili.« 

Ples, ki simbolizira spoštovanje in prijateljstvo
Šestnajsti EU ples brez meja je ponovno združil slovenski in avstrijski narod na nekdanjem ljubeljskem prelazu, točki, ki je nekoč ločevala, danes pa 
dvojezični kulturi zedini v eno in premosti meje med sosedi. 

Otroška folklorna skupina iz Celovca je zaplesala avstrijske 
narodne plese. / Foto: Tina Dokl

Slovenci in Avstrijci so na EU plesu dokazali, da narodi lahko živijo združeni v eno. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Novi nadzor-
ni svet delniške družbe po-
oblaščenke Lameta je v četr-
tek razrešil dolgoletnega di-
rektorja Ludvika Berglesa ter 
na njegovo mesto imenoval 
dr. Andra Ocvirka. Že prej-
šnji mesec pa so na skupšči-
ni delničarjev soglasno od-
poklicali vse dotedanje nad-
zornike ter imenovali nove, 
obenem pa izglasovali neza-
upnico Ludviku Berglesu. 
Skupščino je sklicalo Vses-
lovensko združenje malih 
delničarjev (VZMD), in to 
po dolgotrajnih postopkih 
in po pooblastilu Okrožne-
ga sodišča v Kranju. Skup-
ščine naj namreč kljub po-
zivom direktor Bergles ne bi 
hotel sklicati.

Na julijski skupščini so 
sprejeli tudi sklep o imeno-
vanju posebnega revizor-
ja, mednarodne revizijske 
hiše KPMG, ki bo preverila 
vodenje posameznih poslov 
družbe, zlasti tiste, ki jih je 
Lameta sklenila z družbo 
Alp-Bohne iz Žirovnice, ki 
je v lasti oseb, prijavljenih 

na istem naslovu kot direk-
tor Lamete Ludvik Bergles. 
Kot so povedali v VZMD, 
namreč »obstaja sum, da di-
rektor Ludvik Bergles ravna 

s premoženjem Lamete kot 
s svojim lastnim, kar med 
drugim izpričujejo javne in 
uradne navedbe kontaktnih 
podatkov Lamete, kakor tudi 
dejstvo, da je Ludvik Bergles 
osebno in prek (družinske-
ga) podjetja Alp-Bohne pri-
dobival delnice Lamete v 
času, ko so jih številni dru-
gi delničarji opuščali – ne 

vedoč za povsem drugačno 
ravnanje direktorja družbe 
in v prepričanju, da so del-
nice ničvredne!« Tako naj bi 
po podatkih VZMD v obdob-

ju od julija 2016 do marca 
2017 Bergles pridobil 1027 
delnic, Alp-Bohne pa 13.711 
delnic Lamete.

Na skupščini so tudi skle-
nili, da bodo vložili tožbe zo-
per nekdanje člane organov 
vodenja in nadzora Lame-
te za povrnitev škode, ki je 
družbi nastala kot posledica 
kršitev njihovih dolžnosti.

Komentar smo želeli dobi-
ti tudi od Ludvika Berglesa, 
ki pa ga nismo uspeli prikli-
cati. Je pa za 28. avgust skli-
cal še eno skupščino, na ka-
teri naj bi se seznanili z let-
nim poročilom za leti 2016 
in 2017 (družba naj bi v teh 
dveh letih imela za 40 ti-
soč evrov izgube) ter odloča-
li o prenehanju in likvidaci-
ji družbe.

Sklicana skupščina po pre-
pričanju VZMD ni legalna, 
družbi pa povzroča le še do-
datne nepotrebne stroške. 
»Skupščino zdaj že bivši di-
rektor poskuša opravičiti z 
glasovanjem o prenehanju 
in likvidaciji družbe, kar je 
VZMD zaman zahteval že 
več kot leto dni. Seveda se je 
na dnevni red prikradel tudi 
sklep o določitvi nagrade za 
člane bivšega – že odpoklica-
nega – nadzornega sveta, za 
vsako obravnavano poslovno 
leto, kar je po mnenju VZMD 
popolnoma nesprejemlji-
vo,« so še povedali v VZMD.

Po podatkih VZMD ima 
družba Lameta 2.649 delni-
čarjev, največja pa sta KAD 
– Kapitalska družba s sko-
raj tridesetimi odstotki in 
VZMD z dobrimi devetimi 
odstotki. Novi člani nadzor-
nega odbora Lamete so Pe-
tra Jereb, dr. Bor Rozman, 
dr. Andro Ocvirk, dr. Zlat-
ko Jenko, Renata Zupančič, 
Miro Zupančič, Janja Žlo-
gar Piano, Kristjan Verbič in 
Matevž Tratar.

Razrešili direktorja Lamete
Družba pooblaščenka Lameta je dobila nov nadzorni odbor in novega 
direktorja, to je postal dr. Andro Ocvirk. Poseben revizor bo preveril posle 
zdaj že nekdanjega direktorja, zoper nekdanje vodstvo pa bodo vložili tožbe 
za povrnitev škode.

V VZMD so v začetku leta 2017 vodstvo Lamete 
pozvali, naj začne postopek likvidacije družbe, saj se 
je z izplačilom 2,20 evra na delnico ob zmanjšanju 
kapitala družbe uresničil namen, za katerega je bila 
družba ustanovljena, to je plačilo manj izplačanih plač 
delničarjem, ki so bili nekdaj zaposleni v Železarni 
Jesenice in drugih železarskih družbah. »S tem, 
ko družba še vedno posluje, nastajajo zgolj dodatni 
in nepotrebni stroški, s čimer se po nepotrebnem 
zmanjšuje likvidacijska masa družbe, posledično 
pa so in bodo oškodovani vsi delničarji družbe, saj bo 
izplačilo, ki ga bodo prejeli ob likvidaciji, manjše,« 
menijo v VZMD.

Urša Peternel

Žirovnica – V žirovniški ob-
čini se zaključuje ena večjih 
investicij, gradnja kanaliza-
cije v naselju Breg. V sklopu 
1,3 milijona evrov vrednega 
projekta so zgradili nov ka-
nalizacijski sistem, mete-
orno kanalizacijo, obnovi-
li vodovod, javno razsvetlja-
vo, svoje vode pa bodo po-
ložili tudi Telemach, Tele-
kom in Elektro Gorenjska. 
»Konec meseca bodo polo-
žili grob asfalt in nato sre-
di septembra še fino plast. 
Prav tako bo dokončan ploč-
nik do Brega in otok za umir-
janje prometa. Na sredini 
vasi, kjer obrača šolski av-
tobus, pa bomo vzpostavili 
cono umirjenega prometa. 
S tem bo ena večjih investi-
cij zaključena, pridobili pa 
bomo moderno infrastruk-
turo in nekoliko izboljšano 
prometno varnost,« je po-
vedal župan Občine Žirov-
nica Leopold Pogačar. Ko-
nec septembra bodo uredili 
še okolico, bankine, popravi-
li pa bodo tudi obvozno ces-
to ob avtocesti, ki se je zaradi 

uporabe preveč »razširila« v 
zasebna zemljišča, je napo-
vedal Pogačar.

Sicer pa v občini poteka še 
nekaj manjših investicij. Na 
Rodinah gradijo nov mosti-
ček, ki bo izboljšal pretoč-
nost prometa na relaciji Ro-
dine–Hraše. Dela se zaklju-
čujejo, čaka jih še asfaltira-
nje in postavitev ograje. Z 
Občino Radovljica pa se tudi 
dogovarjajo, da bi nekoliko 
razširili tudi del ceste od »ce-
sarske ceste« do Hraš, je po-
vedal župan.

Dela potekajo tudi v Mo-
stah pri spomeniku talcem, 
kjer obnavljajo del opornega 
zidu. »Večji del rekonstruk-
cije zidu pod nekdanjo go-
stilno pod Stolom nas čaka v 
naslednjih letih. Analiza Za-
voda za raziskavo materialov 
iz Ljubljane je namreč poka-
zala, da bo potrebna sanaci-
ja celotnega dela opornih zi-
dov na tem območju,« je po-
vedal župan Leopold Poga-
čar in dodal, da v Žirovnici, v 
Rebru, obnavljajo tudi opor-
ne zidove starega vodohra-
na, ki služi kot rezerva za ne-
moteno dobavo vode. 

Investicije v 
žirovniški občini
Gradnja kanalizacije v naselju Breg se zaključuje, 
poteka pa tudi več manjših investicij.
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56. MEDNARODNI
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM

SE jEM NOvE gENERAcI jE ! MAKEDONIjA 
država partnerica

25. – 30. 8. 2018
gornja Radgona

na mladih kmetih 
podežel je  stoj i ! www.sejem-agra.si

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Konec 
avgusta bodo vse »kmetij-
ske poti« spet vodile v Gor-
njo Radgono, na tamkajšnji 
kmetijsko-živilski sejem, 
ki ga bodo tudi letos zaz-
namovali ponudba različ-
nega kmetijskega »blaga«, 
strokovne razstave živali in 

rastlin, predstavitve novosti, 
pogovori o aktualnih kmetij-
skih temah, ocenjevanja ži-
vil in družabni dogodki. Kot 
so povedali v Pomurskem 
sejmu, bodo na sejmu dali 
poudarek podeželski mladi-
ni in mladim kmetom, gene-
racijski prenovi, inovativno-
sti, znanju in povezovanju, 
hrani iz naše bližine, digi-
talizaciji, trajnostnemu gos-
podarjenju z gozdovi, kme-
tijski tehniki in ekološkemu 

kmetijstvu. Na 71.300 kva-
dratnih metrih razstavnih 
površin se bo 1840 razstav-
ljavcev iz 32 držav predsta-
vilo s ponudbo kmetijske in 
gozdarske tehnike, kmetij-
skega reprodukcijskega ma-
teriala, gradbenega materia-
la, živilskih izdelkov, stori-
tev za kmete, blaga za širo-
ko rabo ... Država partnerica 

bo tokrat Makedonija s svo-
jo kulinarično, vinsko in tu-
ristično ponudbo, poleg nje 
se bodo še posebej predsta-
vile Avstrija, Hrvaška, Ma-
džarska, Poljska in Indija. 
Na sejmu bodo navzoče tudi 
vse najpomembnejše kme-
tijske in gozdarske ustano-
ve in stanovske organiza-
cije v Sloveniji – ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, kmetijsko-
-gozdarska zbornica, zavod 

za gozdove, kmetijski inšti-
tut, zveza podeželske mla-
dine, zadružna zveza, zbor-
nica kmetijskih in živilskih 
podjetij. Pomembne del se-
jemskega dogajanja bodo 
razstave živali – avtohtonih 
pasem domačih živali, go-
ved, konj, prašičev, drob-
nice, čebelarstva, možno 
si bo ogledati tudi vzorčne 
nasade rastlin. Novosti le-
tošnjega sejma bodo mede-
ni hram, tržnica s ponud-
bo izdelkov, ki so delo mla-
dih kmetov, razstava volov, 
predstavitev krave dojilje s 
teličkom z ekološke kmeti-
je ... V času sejma se bodo 
zvrstila tudi različna posve-
tovanja in predavanja, med 
drugim bodo z evropskimi 
poslanci izmenjali mnenja 
o spremembi skupne kme-
tijske politike po letu 2020. 
Podelili bodo sejemska pri-
znanja za najbolje ocenjene 
izdelke ter zadružna prizna-
nja zaslužnim zadružnikom 
in zadrugam. Lastniki goz-
dov se bodo pomerili na dr-
žavnem sekaškem tekmova-
nju in razglasili bodo rezul-
tate akcije S kmetije za vas.

Poudarek mladim kmetom
Od 25. do 30. avgusta bo v Gornji Radgoni 56. mednarodni kmetijsko-živilski 
sejem Agra. Na sejmu bodo letos dali poudarek mladim kmetom.

Kranjska območna enota Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije bo za člane zbornice organizirala 
v torek, 28. avgusta, brezplačen prevoz na sejem v 
Gornjo Radgono. Prijave za ogled sejma sprejema na 
telefonski številki 04 280 46 24 do ponedeljka, 27. 
avgusta, oziroma do zasedenosti avtobusa.  

Urša Peternel

Javorniški Rovt – Eno zani-
mivejših, a slabo poznanih 
jezer na Gorenjskem, je Ja-
vorniško jezero. Pravi jezer-
ski biser smaragdne bar-
ve najdemo v Javorniškem 
Rovtu, ob njem v nekdanji 
karavli deluje Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti 
Trilobit. 

Jezero je umetno, ustva-
rili so ga leta 1901 v tedanji 
Kranjski industrijski druž-
bi za potrebe pogona tur-
bin v valjarni na Javorni-
ku. Ob jezeru še vedno sto-
ji in deluje mala hidroelek-
trarna, ena najstarejših pri 
nas. Kot nam je povedal do-
mačin iz Javorniškega Rov-
ta Marko Zupančič, se v je-
zeru niso nikoli kopali, saj 
je voda premrzla, poleti ima 
le med osem in dvanajst 
stopinj. Napaja ga potok 
Javornik, voda je do jeze-
ra speljana po zanimivem 
sistemu rak. Nad jezerom 

je tudi vodno zajetje, saj je 
potok tudi vir pitne vode za 
vas. Voda v jezeru je torej 
izredno čista, v njem pa je 
tudi umetno drstišče po-
strvi. Danes jezero upora-
bljajo predvsem obiskoval-
ci Doma Trilobit za učenje 
veslanja s kanuji. 

Izjemno zanimiva je ce-
lotna okolica jezera, saj je ob 
njem urejena Naravoslov-
na in rudarska učna pot, na 

kateri lahko udeleženci spo-
znavajo značilne kameni-
ne območja med Golico in 
Stolom, si ogledajo rudišče 
manganove rude, rudnik že-
lezove rude, floro in favno 
na visokogorskem pašniku 
Seče ... Zanimiv je tudi ogled 
Hidroelektrarne Javorniški 
Rovt tik ob jezeru, ki je s sis-
temom zajetij in cevovodov 
ter ohranjenostjo pravi teh-
niški spomenik. 

V bližini sta Dom Pristava 
in Zoisov botanični park, je-
zero pa je tudi izhodišče za 
številne planinske pohode 
na Medji dol, Belščico, Go-
lico, Stol, Ajdno ... Med do-
mačini pa je najbolj priljub-
ljen dvajsetminutni vzpon 
na 1131 metrov visok razgled-
ni vrh Boncla, s katerega se, 
kot pravijo, odpre čudovit 
razgled. Rovte imaš kot na 
dlani, pravijo.

Biser Javorniškega Rovta
Umetno jezero v Javorniškem Rovtu je pravi jezerski biser, a je z manj kot dvanajstimi stopinjami 
premrzlo za kopanje. Ob jezeru je urejena Naravoslovna in rudarska učna pot.

Jezero v Javorniškem Rovtu je globoko od dva do štiri metre, poleti ima med osem in 
dvanajst stopinj Celzija, pozimi tri stopinje.

Domačini jezeru pravijo 
»rezervoar« ali celo 
»jezervar«.

Suzana P. Kovačič

Križe – Prireditev v Križe že 
vrsto let privablja ljubite-
lje gledališča, humor pa je 
povezovalna nit vseh pred-
stav. Domače Kulturno dru-
štvo (KD) Kruh bo v četrtek 
uprizorilo komedijo Jane-
za Jalna Lesena peč. Burka 
v treh dejanjih se dogaja v 
času pred prvo svetovno voj-
no v podeželskem mestecu 
in sloni na situacijski komi-
ki, ki jo v izhodišču predsta-
vlja lesena, torej lažna, peč. 
»Kot organizator srečanja 
amaterskih gledališč skupaj 
z območno izpostavo Javne-
ga sklada za kulturne dejav-
nosti Tržič smo letos pova-
bili še gledališke skupine iz 
Krope, Bohinjske Bele in Za-
sipa pri Bledu. Vedno pova-
bimo nagrajene amaterske 
skupine, ki so v zadnji sezo-
ni dobile priznanja za pre-
mierne izvedbe predstav,« 
je napovedal Slavko Bohinc, 
predsednik KD Kruh Križe. 

V petek bo Gledališka sku-
pina Belansko z Bohinjske 
Bele izvedla igro Dese Muck 

Neskončno ljubljeni moški. 
Igralka Jožica Vrečko je za 
vlogo babice prejela prizna-
nje za najboljšo žensko vlo-
go na letošnjem srečanju go-
renjskih gledaliških skupin. 
Predstava govori o medčlo-
veških odnosih, predvsem o 
ljubezni. 

Predstava tudi v 
kroparskem dialektu

V soboto bo dramska sku-
pina Čofta iz KD Kropa na-
stopila z gledališko predsta-
vo Anžeta Habjana Roman-
ca u Karlovc. Predstava bo v 
kroparskem dialektu, ki je 
precej podoben tržiškemu 
govoru. Zgodba črpa vsebi-
no iz različnih pripetljajev v 
zgodovini Krope. V nedeljo 
se bo predstavil KUD Kamot 
iz Zasipa z veseloigro Luci-
je Vidic Pokljuški zdravnik. 
Osrednja tema je izgradnja 
superobvoznice, ki bi pove-
zovala dva slovenska bise-
ra, Bled in Bohinj, ter s tem 
rešila marsikateri problem. 
V primeru slabega vreme-
na bodo predstave v dvorani 
Kulturnega doma Križe. 

Vikend smeha na 
gledališkem odru
Pred kulturnim domom v Križah bo od četrtka, 23. 
avgusta, do nedelje, 26. avgusta, z začetkom ob 
19.30 potekal že 13. Vikend smeha. 
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Polovica te avtoceste, to-
rej v smeri Jesenic, je bila 
zgrajena konec novembra 
2007, so pojasnili na Dar-
su. Najstarejši odsek gorenj-
ske avtoceste je med Naklim 
in Šentvidom. Dobrih dvaj-
set kilometrov dolg odsek so 
gradili v letih 1983 do 1985, 
pri čemer so avtocestni od-
sek Naklo–Kranj vzhod v 
dolžini slabih devet kilome-
trov v popolno štiripasovni-
co dogradili šele leta 2000. 
Na tem odseku so v sklopu 
dograditve dodatnih dveh 
pasov zgradili viadukt Ru-
povščica in most čez Kok-
ro v smeri proti Jesenicam, 
ostale premostitvene objek-
te pa so zgradili že leta 1985. 
Najstarejši viadukt na go-
renjski avtocesti je tako via-
dukt Rupovščica iz leta 1985. 
V okviru glavnega pregleda, 
ki ga je Zavod za gradbeni-
štvo Slovenije opravil lani, je 
bilo stanje tega objekta oce-
njeno z dobro, so razložili 
na Darsu. Po starosti potem 
sledi odsek med Hrušico in 
Vrbo, ki so ga gradili v ob-
dobju od 1989 do 1993. Na 
tem odseku, so pojasnili na 
Darsu, je največ vsaj večjih 
viaduktov, in sicer kar pet, ki 
potekajo mimo pobočij Me-
žakle. Spomladi so se lotili 
sanacije viaduktov Podme-
žakla 1 in Podmežakla 2 na 
smernem vozišču proti Lju-
bljani, septembra bodo na 
tem odseku začeli obnovo 

dveh viaduktov še na dru-
gi polovici avtoceste, torej 
na smernem vozišču proti 
Karavankam. »Če izvzame-
mo predor Karavanke oziro-
ma odsek Karavanke–Hru-
šica, grajen v letih 1986 do 
1991, so potem vsi drugi od-
seki stari 15 let ali manj, saj 
so bili zgrajeni oziroma pre-
dani prometu od leta 2003 
dalje,« so razložili na Darsu.

Na slovenskem avtoce-
stnem omrežju je sicer 193 
viaduktov in 228 mostov, 
pa še vrsta podvozov, nad-
vozov, predorov in pokritih 
vkopov. »Med vsemi premo-
stitvenimi objekti je največ-
ji in najdaljši viadukt Črni 
Kal na primorskem avtoce-
stnem odseku. Dolg je 1.065 
metrov, višina najvišjega 
stebra znaša 95 metrov.« 
Na teh objektih pristojna 
vzdrževalna služba Darsa 
enkrat mesečno izvaja teko-
če preglede, redne preglede 
izvajajo vsaki dve leti, glavne 
preglede pa vsakih šest let. 
V primeru izrednih dogod-
kov, kot so potresi, popla-
ve, plazovi in podobno, op-
ravijo tudi izredne preglede. 
Podrobni pregled pa izvede-
jo v primeru, da pri rednem 
ali glavnem pregledu ugoto-
vijo potrebo po izvedbi sana-
cije objekta in služi kot osno-
va za projektiranje sanacije. 
Kot so še pojasnili na Darsu, 
imajo ta čas v načrtu posodo-
bitev metodologije za spre-
mljanje stanja premostitve-
nih objektov.

Stabilnost ni nikjer 
ogrožena
31. stran

Maša Likosar

Škofja Loka – Kino Sora in 
Knjižnica Ivana Tavčar-
ja sta letos že tretjič organi-
zirala ogled filmov na veli-
kem platnu v idiličnem oko-
lju nad mestom. Direktorica 
Kina Sora Tea Oblak pojas-
ni, da je ideja o kinu na pros-
tem zorela že več let. »Tovr-
stni kini so v polnem zama-
hu, zato smo si ga želeli tudi 
v našem mestu – in s pomoč-
jo Občine Škofja Loka nam 
je uspelo.«

Pet večerov je ponudi-
lo pet edinstvenih filmov. 
»Vedno težimo k raznoli-
kosti, osredotočimo se na 
evropske art filme različnih 
žanrov, načeloma novejšega 
datuma, izogibamo se ame-
riški produkciji, ker je cene-
na in komercialno usmerje-
na,« pojasni direktor Knji-
žnice Ivana Tavčarja Matjaž 
Eržen. Kino nad mestom so 
začeli z italijansko komedijo 
Popolni tujci. »Komedije so 
med ljudmi še vedno najbolj 
priljubljene, to se je potrdi-
lo tudi z obiskom, saj si je 
Popolne tujce ogledalo oko-
li 260 ljudi.« Sledili so slo-
venski mladinski film Ko-
šarkar naj bo, slovenski do-
kumentarni film Družina, 
angleški dokumentarni film 
The Beatles: Osem dni na te-
den, dogodek pa so zaključili 

z belgijsko-italijansko bio-
grafsko dramo Marina. 

Kot pravita organizatorja, 
je bil obisk nad pričakova-
nji. »Vsak film si je ogledalo 
povprečno dvesto ljudi, priš-
li so iz različnih koncev Go-
renjske, poleg domačinov še 
iz Medvod, Kranja, Kamni-
ka. Verjetno jih pritegne po-
sebnost našega kina, to je 
lokacija, smo vendarle nad 
mestom, pogled je res fasci-
nanten, vzdušje intimno in 
prijetno.« 

Kino od digitalizacije fil-
ma obiskuje vse več ljudi, 
nad projektom Kino nad 

mestom pa so naravnost 
navdušeni, želijo si več tovr-
stnih filmskih večerov. Med 
obiskovalci sta bila tudi za-
konca Boštjan Vičič in Mi-
lena Pelipenko iz Gorenje 
vasi, ki sta se v Škofjo Loko 
pripeljala izključno zaradi 
edinstvenega ogleda filma. 
»Prvič sva na taki priredi-
tvi in vse skupaj je izjemno 
– filmi, lokacija, atmosfera. 
Podpirava razvoj in prodor-
ne ideje, kar Kino nad mes-
tom zagotovo je. V kino za-
hajava zelo redko, raje imava 
evropske filme, zlasti drame 
in zgodovinske filme, ravno 

zato sva prišla tudi na The 
Beatles, to je vendarle najina 
generacija, ob njihovi glasbi 
smo odraščali in se razvija-
li.« Redna obiskovalka kina 
je tudi Škofjeločanka Mar-
ta Satler, ki Kino nad mes-
tom obiskuje že vsa tri leta, 
in če je le mogoče, si ogleda 
vse filme. »Filmi so letos iz-
redno kvalitetni, izstopal je 
film Popolni tujci, tudi slo-
venski so bili zelo dobri, zdi 
se mi, da se je sodobna ge-
neracija slovenskih igralcev 
in režiserjev zelo razvila in 
dela filme, ki so primerljivi 
z evropskimi.« 

Kino nad mestom bo tradicija 
Prejšnji teden se je zaključil tretji škofjeloški Kino nad mestom. Organizatorja sta izredno zadovoljna z 
obiskom in obljubljata, da bo dogodek na terasi veleblagovnice Nama postal tradicija.

Pet filmskih večerov je ponudilo pet različnih filmov – in prav vsi so bili odlično obiskani. 

Jasna Paladin

Kamnik – Zaradi zahtev-
ne sanacije pobočja Starega 
gradu (podrto drevje in ska-
le so predstavljali vedno več-
jo nevarnost za udeležen-
ce v cestnem prometu) tik 
ob kamniški obvoznici, je 
del ceste že od junija za pro-
met občasno zaprt, a gneče, 
kakršne so se na občini bali 
pred začetkom del, vendarle 
ni bilo.

»Sanacija pobočja napre-
duje po planu. Večina del, 
kot je odstranitev kamenja 
in skal ter posek nekaterih 
dreves, je že narejena, manj-
ka še manjši del na skrajno 
levi brežini. Ko bo brežina 
očiščena, bo izvajalec polo-
žil zaščitne mreže in mon-
tiral podajno-lovilne ogra-
je,« so nam sporočili z Di-
rekcije RS za infrastrukturo, 
kjer bodo za projekt nameni-
li 643 tisoč evrov.

To pa ni edina državna in-
vesticija na kamniški obvo-
znici to poletje. Nov asfalt 
je te dni dobil tudi dotraja-
ni odsek ceste med krožiš-
čema za Volčji Potok in ben-
cinskim servisom. Vred-
nost del je ocenjena na 250 

tisočakov. Skoraj še enkrat 
toliko – 450 tisoč evrov, pa 
bo vredna še obnova dela dr-
žavne ceste v Šmarci, ki prav 
tako poteka te dni. Poleg no-
vega asfalta bodo zamenja-
li tudi poškodovane jaške in 
pokrove.

Manjkajo še zaščitne mreže
Direkcija RS za infrastrukturo se je to poletje lotila zahtevne sanacije pobočja 
starograjskega hriba ob kamniški obvoznici, ki pa bo kmalu zaključena.

Zahtevna dela sanacije pobočja Starega gradu ob kamniški 
obvoznici gredo h koncu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Konec julija so se za-
čela gradbena dela na Koro-
ški cesti, ki bodo zaključena 
predvidoma do konca tega 
meseca. Gre za preplastitev 
granitnih kock z asfaltom 
na odseku od krožišča Bexel 
do križišča s Kidričevo cesto. 
Na obeh straneh ceste bodo 
položeni robniki, poskrblje-
no bo tudi za odvodnjavanje 
meteorne vode. Gradbena 
dela v prvi fazi urejanja Ko-
roške ceste v vrednosti 234 
tisoč evrov izvaja Gorenjska 
gradbena družba, d. d. 

»Vozišče bo dobilo asfalt, 
kar bo bistveno zmanjšalo 
hrup, ki ga povzroča vožnja 
po granitnih kockah, pove-
čala se bo tudi varnost udele-
žencev v prometu«, pravi žu-
pan Boštjan Trilar in zatrjuje, 
da bodo tudi znane granitne 
kocke s Koroške ceste zažive-
le novo življenje. »Kar nekaj 
vprašanj smo namreč prejeli 
in tudi predloge, kako naj jih 
ohranimo, shranimo. Odloči-
li smo se, da jih v opomin, da 

so nekoč sestavljale celotno 
cestišče, en del umestimo na 
rob med cesto in pločnikom 
oziroma kolesarsko stezo, 
tako kot je to že narejeno na 
delu mimo Gimnazije Kranj 
in pa na Jelenovem klancu«, 
je pojasnil župan Trilar.

V načrtih je namreč tudi 
kolesarska steza po obeh stra-
neh na celotni trasi, ki pa je 
del obsežne prijave ureditve 

kolesarskih povezav za so-
financiranje Evropske uni-
je. V prvi fazi bo tako urejeno 
vse za preplastitev z asfaltom, 
ki pa bo sledila v najhitrej-
šem času od prejete podpo-
re s strani posredniškega or-
gana, pozno jeseni ali pa spo-
mladi 2019, saj bo sofinanci-
rana iz projekta izgradnje ko-
lesarskih povezav v kranjski 
občini.

Prenavljajo Koroško cesto

Prenova Koroške ceste v Kranju bo trajala predvidoma do 
konca tega meseca. / Foto: Tina Dokl
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  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

Ana Šubic

Davča – Turistično društvo 
(TD) Davča je minuli konec 
tedna uspešno spravilo pod 
streho že 34. Dan teric. So-
botni veselici je v nedeljo sle-
dil tradicionalni etnografski 
program s prikazi predela-
ve lanu, še pred tem pa so s 
kulturnim programom obe-
ležili petdesetletnico TD, ki 
so ga Davčarji ustanovili leta 
1968. V želji ohraniti stara 
opravila in običaje, poveza-
ne s predelavo lanu, je dru-
štvo že dve leti po ustanovitvi 
priredilo prvi Dan teric.

S prireditvijo diha vsa vas

Prireditev so organizirali 
deset let zapored, po nekaj-
letni prekinitvi pa so jo po-
novno obudili in jo ohranili 
vse do danes. Z leti je krepko 
prerasla lokalne okvire in je 
povsem primerljiva z drugi-
mi tovrstnimi prireditvami 
na Gorenjskem, je poudaril 
predsednik društva Alojz Je-
lenc in dodal, da pri izvedbi 

stopi skupaj ves kraj. Tudi 
Franc Peternelj, prvi predse-
dnik in edini še živeči usta-
novni član društva, je dejal, 
da si ni mislil, da bo priredi-
tev prišla na tako visok nivo. 
Ob tej priložnosti mu je Go-
renjska turistična zveza po-
delila priznanje za dosežke 
pri razvoju turizma, turistič-
no društvo pa se mu je zah-
valilo s posebno sliko sejal-
ca, ki je delo slikarja Mira Ka-
čarja iz Sorice. Po besedah 
Jelenca simbolizira prvega 
predsednika: »Začel je seja-
ti lan, mi ga pa danes žanje-
mo.«

Od bilke do platna

Že sobotna veselica je bila 
lepo obiskana, še živahneje 
pa je bilo v nedeljo, ko se je 
pri Vrhovcu po ocenah orga-
nizatorjev zbralo vsaj 2.500 
do tri tisoč obiskovalcev. Z 
zanimanjem so si ogledali 
tudi etnografski program, v 
katerem so prikazali večino 
opravil, povezanih s predela-
vo lanu: od puljenja lanu na 

njivi, sušenja v laneni jami 
do trenja lanu, pri katerem 
so tericam znova ponagajali 
fantje, tudi s slamnatim moš-
kim. Mladi Davčarji so tokrat 

po dolgih letih prikazali igro 
vlečenje uši, ki so jo izvajali 
na prvih prireditvah. Kot je 
pojasnila domačinka Minka 
Peternelj, so fantje nekoč z 
vlečenjem vrvi, napete okoli 
glave, tericam hoteli pokaza-
ti, kdo je močnejši. V nadalje-
vanju so sledili tudi ostali po-
stopki predelave lanu, od mi-
kanja in tresenja prediva ter 
predenja na kolovratu do tka-
nja na statvah. Ogledati si je 
bilo možno tudi vrtanje lese-
nih cevi za vodo ter pripravo 
drv po starem in s sodobno 
mehanizacijo, zadnji del pri-
reditve pa je bil v znamenju 
veselice.

»Na Dnevu teric sem za-
gotovo že petič. Zanima-
jo me stari običaji, zato se 
pogosto odpravim tudi na 
druge etnografske priredi-
tve,« je dejala Jana Aljančič 
iz Podbrezij, ki je prvič s se-
boj pripeljala tudi osemletno 
vnukinjo Zalo. Med obisko-
valci smo opazili tudi znano 
klovneso in pisateljico Evo 
Škofič Maurer, ki poletne 
dneve preživlja v Selški doli-
ni, v Ojstrem Vrhu. »Čudo-
vito je. Prvič sem videla celo-
ten postopek predelave lanu. 
Zanimivo je videti, kaj vse je 
potrebno, da od rastline pri-
demo do obleke ali rjuhe. Po-
stopek je strašno lep, a dolgo-
trajen. Kakšno spoštovanje je 
nekoč moralo biti do lanenih 
oblek, po drugi strani pa se 
danes tako lahkotno kupuje 
in meče stran oblačila, saj se 
premalo zavedamo, da s tem 
vseeno izkoriščamo naravne 
vire,« je opozorila Škofič Ma-
urerjeva. Zaupala nam je še, 
da še vedno hrani mamine la-
nene rjuhe, ki so poleti prijet-
no hladne, in da je tudi nje-
na stara mama predla na ko-
lovratu.

Davški fantje spet »vlekli uši«
Na letošnjem Dnevu teric, ki je tudi tokrat privabil več tisoč obiskovalcev, je Turistično društvo Davča 
praznovalo petdesetletnico. Davški fantje so se po dolgih letih spet pomerili v igri vlečenje uši tako kot 
na prvih Dnevih teric.

Tericam so se letos pridružili tudi davški fantje, ki so po dolgih letih spet prikazali igro 
vlečenje uši, s katero so nekoč merili svoje moči. / Foto: Andrej Tarfila

Tkanje na statvah / Foto: Andrej Tarfila

Prvi in sedanji predsednik Turističnega društva Davča 
Franc Peternelj in Alojz Jelenc / Foto: Andrej Tarfila

Mateja Rant

Škofja Loka – Pešbus je or-
ganizirana vsakodnevna 
pešpot v šolo po vnaprej pred-
videnih šolskih poteh po re-
dnem urniku v spremstvu 
odrasle osebe. Namenjen je 
otrokom, ki od šole niso od-
daljeni več kot štiri kilome-
tre. Pešbus bo začel »voziti« 
prvi šolski dan, torej 3. sep-
tembra, prijavnice tako za ot-
roke kot spremljevalce pa je 
do petka mogoče oddati na 
šolo ali Občino Škofja Loka, 
je pojasnila občinska koordi-
natorica projekta in strokov-
na sodelavka Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem 
(SPVCP) prometu Sabina 
Gabrijel.

»Projekt bomo organizi-
rano v okviru občinskega 
SPVCP izvajali do 21. sep-
tembra. Želimo, da pro-
jekt jeseni zaživi in da star-
ši, stari starši oziroma pro-
stovoljci postopno prevza-
mejo skrb za varen peš pri-
hod otrok v šolo skozi vse 
šolsko leto,« je razložila Sa-
bina Gabrijel. V okviru pro-
jekta so predvideli šest raz-
ličnih tras pešbusa, pri če-
mer bodo otroke na poti v 
šolo spremljali starši ozi-
roma stari starši otrok ter 

prostovoljci, in sicer ne gle-
de na vremenske razmere. 
V okviru projekta namreč 
otroke in starše nagovarja-
jo k spremembi ustaljenih 
navad z namenom širjenja 
zavedanja o trajnostni mo-
bilnosti. »Aktivna pot v šolo 
je v prvi vrsti pomembna za 
zdravje, samostojnost in so-
cialni razvoj otrok ter tudi 
za vzgojo v cestnem prome-
tu in čistejše okolje.« Obe-
nem so po besedah Sabine 
Gabrijel  otroci, ki hodijo v 
šolo peš, bolje telesno prip-
ravljeni kot tisti, ki jih v šolo 
pripeljejo. »Poveča se jutra-
nja disciplina pri vstajanju 
in jutranjih opravilih, na 
poti se družijo z vrstniki, pri 
čemer širijo svojo socialno 
mrežo, v šolo pridejo popol-
noma zbujeni in bolje prip-
ravljeni na dojemanje učne 
snovi,« je še druge prednos-
ti peš hoje v šolo naštela Sa-
bina Gabrijel in dodala, da 
gre obenem za medgenera-
cijsko sodelovanje in prena-
šanje znanja s starejših na 
otroke. Program sofinan-
cira ministrstvo za zdrav-
je v okviru prizadevanj Do-
ber tek Slovenija za več giba-
nja in bolj zdravo prehrano, 
podpira pa ga tudi Društvo 
upokojencev Škofja Loka.

V šolo s pešbusom
Na Osnovni šoli Škofja Loka – Mesto je aprila 
stekel projekt Pešbus, ki se mu bo mogoče 
pridružiti tudi v novem šolskem letu.
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Maša Likosar

Radovljica – Tri cikluse Člo-
vek, kruh, kozmos, Civiliza-
cije in Praznine je Darko Sla-
vec ustvarjal več kot trideset 
let. Sestavljajo niz del, pove-
zanih s skupnimi formalni-
mi in idejnimi elementi, nji-
hovo bistvo pa je vizualiza-
cija asociacij, ki se nanašajo 
na iskanje pomenov, zvez in 
skladnosti zunanjega stvar-
nega sveta in notranjega du-
hovnega sveta. 

Darko od osemdesetih let 
prejšnjega stoletja v središ-
če svojega motivnega sveta 
postavlja kozmos, vesolje. V 
svet nebesnih teles in siste-
mov postavlja elemente člo-
vekovega bivanja: kruh, mizo, 
prt. Kot pojasnjuje avtor: 
»Kruh je rdeča nit slik, pre-
tvorjen v kozmično substan-
co kot enovito, planetarno, iz 
prahu sestavljeno vrednost in 

človeško vrednoto, ki ni niko-
li hrana in ni nikoli predmet, 
temveč poduhovljena indivi-
dualizirana gmota, nastala iz 
fraktalne konstelacije učin-
kovanj zemlje, vode, zraka in 
zemlje.«

Na drugi strani slike iz ci-
klusa Praznine vsebinsko 
in motivno ostajajo v ob-
močju kozmosa, a postaja-
jo abstraktnejše in energij-
sko močnejše. »V tem ciklu 
postane osrednji motiv svet-
loba, ki z ritmom in zvokom 

odreja čas, ni več predmetov 
s simbolnim pomenom,« še 
pove Slavec. V fotokolažih iz 
ciklusa Civilizacije pa slikar 
razmišlja o zakonitostih člo-
veške narave, ki svojega bi-
stva skozi tisočletja skoraj-
da ne spreminja, obenem 
pa poudarja vsem kulturam 
skupno notranjo človekovo 
potrebo po likovni estetski 
obliki izražanja identitete.

Ciklusi tridesetih let
V galeriji Šivčeve hiše v Radovljici so odprli 
razstavo del akademskega slikarja Darka Slavca z 
naslovom Človek, kruh, civilizacija, praznina, ki bo 
na ogled do sedmega oktobra.

V slikarskih delih Darka Slavca se prepletajo različni motivi, 
simboli, tehnike in barve. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Domžale – Zadnji konec te-
dna v avgustu je v Domžalah 
rezerviran za Etno rock festi-
val, ki bo letos že 22. po vrsti. 
Na ploščadi pred nekdanjo 
blagovnico Vele bodo glas-
beni navdušenci kakovo-
stni glasbi lahko prisluhnili 
24. in 25. avgusta, oba dne-
va od 18. ure in vse do pol-
noči.  Programski vodja iz 

KUD Kontrabant Bela Szo-
mi Kralj napoveduje, da se 
bosta ritmom tradicionalnih 
glasbenih zvrsti letos pri-
družila glasba starih mest 
Balkana in blues. 

V petek, 24. avgusta, bodo 
nastopile skupine Aritmija, 
Emšo Blues band, Fajrund 
in Kontrabant, v soboto, 25. 
avgusta, pa Y & M, Žuta osa, 
Lusterdam in Prismojeni 
profesorji bluesa.

V Domžale prihaja Etno 
rock festival

Kamnik – Člani Likovnega društva Tone Kranjc iz Kamnika 
bodo prihodnji teden organizirali jubilejni, že deseti Likovni 
bienale Velika planina. Povabljeni slikarji – navadno se jih 
zbere kakšnih 25 – iz Slovenije in tujine se na tak način družijo 
že dvajset let. Zadnja leta ustvarjajo na Mali planini, v okolici 
Domžalskega doma, kjer so bodo družili tudi letos, in sicer od 
27. do 30. avgusta. Tema ustvarjanja bo tudi letos prosta, a je 
pričakovati, da bo največ slikarjev izkoristilo čudovite razglede 
in družbo krav ter upodobilo značilne velikoplaninske motive. 
Njihova dela bodo jeseni na ogled tudi na razstavi v Kamniku.

Slikarji bodo ustvarjali na Mali planini

Maša Likosar

Kranj – Navdušenje nad glas-
bo Erik Šmid čuti že od mla-
dih nog, sprva je bilo to ob 
domačem prepevanju otro-
ških pesmi, kmalu zatem pri 
petju na cerkvenem koru, na 
sredini osnovne šole pa so ga 
starši vpisali v glasbeno šolo, 
kjer je se je začel učiti igranja 
na klavir. »Moj takratni pro-
fesor Petar Milić je uspel v 
meni zbuditi strast do klasič-
ne glasbe in ta v meni gori še 
danes. Še preden sem zak-
ljučil šolanje klavirja, sem se 
že vpisal na pouk solopetja 
v razred profesorice Franc-
ke Šenk, ki mi je predala og-
romno znanja s področja vo-
kalne tehnike, odrskega na-
stopanja in pri njej sem se 
kalil kot solopevec.«

Čeprav je bil njegov vsak-
dan obkrožen z glasbo, pa 
si v najstniških letih še ni 
predstavljal, da bo ta tako 
močno zaznamovala njego-
vo življenjsko pot. O svoji iz-
biri pravi: »Odločitev je pad-
la proti koncu gimnazije, ko 
je prišel čas za vpis na fakul-
teto. Glasbi sem se želel res-
no posvetiti, zato je bila izbi-
ra študija glasbene pedago-
gike na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani tista, ki mi je od-
prla nove poti.«

Že na začetku študija je 
začutil, da delo v razredu ne 
bo njegova edina pot, delo z 
zbori je bilo tisto, ki ga je do-
končno izpolnjevalo in nje-
govemu pedagoškemu delu 
dalo poln smisel. »Za to 
sem posebej hvaležen men-
torju Marku Vatovcu, ki me 
je spodbujal in pri katerem 
sem z odliko sklenil magistr-
ski študij glasbene pedago-
gike na področju zborovske-
ga dirigiranja; je pa dejstvo, 
da šolanje le razširi obzor-
ja in da potrebna znanja, a 
človek se zares kali in izo-
blikuje šele ob delu. Iz vaje 
v vajo prihajam do novih 

spoznanj in zanimivo je 
predvsem eno: več kot vem, 
bolj spoznavam, česa vsega 
še ne vem,« pravi.

Zbori, koncerti in 
tekmovanja

Erik Šmid trenutno vodi 
več zborov: Moški zbor Can-
tores Carnioli, Študentski 
zbor sv. Stanislava, Mladin-
ski pevski zbor Glasbene 
šole Kranj, Mešani mladin-
ski zbor Gimnazije Kranj in 
Dekliški pevski zbor Gimna-
zije Kranj. Pravi, da je način 
dela z vsemi podoben, cilji 
in ambicije pa se od zased-
be do zasedbe nekoliko raz-
likujejo. Med drugim tudi 
sam prepeva v Zboru sv. Ni-
kolaja Litija, ki ga vodi Hele-
na Fojkar Zupančič. Pra-
vi, da se zbor uvršča v sam 
vrh slovenskih zborov. Pred 
kratkim je izdal že svojo peto 
zgoščenko. 

Z zbori koncertira in tek-
muje tako doma kot v tuji-
ni – vse od Avstrije, Hrva-
ške, Italije do Francije in Če-
ške. »Posebno mesto ima-
jo večji nastopi, veliki božič-
ni in spomladanski koncer-
ti Gimnazije Kranj, koncerti 

Zavoda sv. Stanislava v Can-
karjevem domu, koncert z 
zborom Young Women's 
Choral Projects iz San Fran-
cisca. Omenil bi tudi tekmo-
vanje Young Bohemia v Pra-
gi, od koder smo se z zla-
tim odličjem vrnili tako lani 
z Dekliškim zborom Gim-
nazije Kranj kot tudi letos 
s Študentskim zborom sv. 
Stanislava. Ponosen sem na 
srebrno priznanje za udelež-
bo Moškega zbora Cantores 
Carnioli na mednarodnem 
tekmovanju Zlata lipa tuhlja 
2018 in na udeležbo na zbo-
rovskem festivalu Llangol-
len International Eisteddfod 
na severu Walesa, ki smo se 
ga pred kratkim udeležili z 
Dekliškim zborom Gimna-
zije Kranj.«

Vrača se na nekdanjo 
šolo kot profesor glasbe

Z novim šolskim letom 
se Šmid kot profesor glas-
be vrača na svojo nekdanjo 
šolo, Gimnazijo Kranj, kjer 
je pred enim letom že pou-
čeval in na katero ga veže-
jo posebne vezi. »To je šola, 
ki sem jo tudi sam obisko-
val in na katero imam lepe 

spomine.« Delo v razredu 
mu je poseben izziv, mla-
di so mu navdih in tudi naj-
večje ogledalo. O tem podro-
čju svojega delovanja pove: 
»Za razliko od dela z zbori 
je v razredu interes dijakov 
za predmet zelo različen, na 
strani profesorja pa je, da 
vsebino dijakom predsta-
vi na način, da tudi pri naj-
manj zainteresiranih vzbu-
di nekaj radovednosti. Zave-
dam se, da učim na šoli, ki 
vzgaja mlade intelektualce, 
zato se mi zdi pomembno, 
da dijaki dobijo širši pog-
led na glasbeno umetnost – 
in predvsem da jo znajo tudi 
kritično ovrednotiti.«

Večna želja Erika Šmi-
da je bila navdihovati lju-
di skozi glasbo. »Glasba je 
tista, ki s svojo univerzalno 
govorico prinaša v življenje 
upanje, radost in se dotak-
ne tistih sfer človeške nara-
ve, ki nam včasih ostanejo 
nedostopne. Želim si, da bi 
lahko še naprej svoje navdu-
šenje delil z mladimi pevci 
in z občinstvom, ki prihaja 
na naše koncerte – in še po-
membneje, da bi z njih od-
hajali srečnejši.«

Mladi so mu navdih in 
največje ogledalo
Sedemindvajsetletni Erik Šmid iz Hotemaž živi in diha za glasbo. Začel je kot pevec in pianist, danes 
se z glasbo ukvarja profesionalno kot zborovodja, dirigent in profesor glasbe.

Zborovodja, dirigent in profesor glasbe Erik Šmid je življenje posvetil glasbi. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Na terasi na Nami lahko v okviru Pisane loke 23. 
avgusta med 20. in 22. uro prisluhnete glasbenima virtuozoma 
Boštjanu Gombaču in Janezu Dovču. Predstavila se bosta s 
projektom Sounds of Slovenia, kjer na iskriv in hudomušen 
preigravata različne glasbene tradicije. 

Boštjan Gombač in Janez Dovč na terasi loške Name

Škofja Loka – V sredo, 22. avgusta, ob 19. uri v Galeriji Ivana 
Groharja v Škofji Loki odpirajo razstavo Vida Sarka z naslovom 
Azteške pesmi. Kustos razstave je Boštjan Soklič, na ogled pa 
bo do 23. septembra. Vid Sark je oblikovalec vizualnih komuni-
kacij, grafika in tehnika risbe pa sta izvir njegovega likovnega 
izražanja. Tokrat se predstavlja s kompleksnim ciklom likovnih 
interpretacij azteških pesmi, vzetih iz obsežne zbirke filozof-
ske poezije, zgodovinskih slavospevov ali religioznih himn 
srednjeameriških Indijancev, ki predstavljajo edinstveno in 
najbolj kompleksno zapuščino Aztekov, Toltekov in drugih 
indijanskih plemen stare dobe. Z likovnimi orodji prevaja ob-
čuteno in razumljeno v vizualno poezijo, ki se trudi povezovati 
obe kulturi: Novega in Starega sveta. 

Azteške pesmi

Mošnje – Danes ob 19. uri v Vili Podvin pripravljajo pesni-
ško branje priznanih svetovnih pesnikov ob spremljavi vina 
in hrane. Pernilo Berglund (Švedska), Yurija Andrukhovycha 
(Ukrajina) in Iva Svetino (Slovenija) bo brala Alenka Bole Vra-
bec, dogodek pa bo vodila Ada Cajnko.

Dnevi poezije in vina z Beletrino
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Maja Bertoncelj

Zbilje – V petek, devet dni 
po osvojitvi bronaste meda-
lje na evropskem prvenstvu 
v Glasgowu, je plavalec Peter 
John Stevens prišel domov v 
Spodnje Pirniče. A le za ne-
kaj dni. Vrača se v Združene 
države Amerike, kjer zadnja 
leta študira in trenira.

Stevens v slogu »prišel, 
videl, osvojil medaljo«

Bron iz Glasgowa na pet-
deset metrov prsno je Ste-
vensova druga medalja z 
evropskih prvenstev, a po-
sebna, saj je stota za sloven-
sko plavanje. Poleg tega bi 
zanj tokrat lahko zapisali, da 
je prišel, videl in osvojil me-
daljo. »Pot do medalje je bila 
res nora. Iz Združenih držav 
Amerike sem prišel pozno, 
šele dan pred startom, saj je 
letalo zamujalo. Na poti sem 
bil kar tri dni. Časovna raz-
lika se mi je malo poznala. 
V polfinalu sem potem že 
vedel, da se lahko borim za 
medaljo. V finalu je bilo zelo 
napeto, glede na to, da smo 
bili od tretjega mesta zelo 
skupaj. Prvo in drugo mes-
to je bilo bolj kot ne že od-
dano. Hotel sem se spustiti 
pod 27 sekund, kar mi sicer 
ni uspelo (plaval je osebni re-
kord 27,06), a medalja je le 
medalja. Je stota za Sloveni-
jo, kar mi pomeni res veliko. 
In v veselje mi je, da jo lahko 
prinesem domov. Ponosen 
sem nanjo,« je bil nasmejan 
ob Zbiljskem jezeru, poln 
pozitivne energije, čeprav je 

prišel tako rekoč neposred-
no z letališča v Benetkah.

O izjemnem Peatyju ...

Plavalec PK Triglav Kranj 
je jasno povedal, da ima še 
rezerve, da ve, da lahko pla-
va še hitreje in doseže še 
več. »Občutki na tekmi niso 
bili pravi, predvsem na ra-
čun časovne razlike in dol-
ge poti. Kljub temu sem ve-
del, da sem dobro priprav-
ljen, saj sem v Ameriki do-
segal dobre čase. Psihično 
sem se pripravil, da dam vse 
od sebe za Slovenijo. Vse je 
v glavi. Mentalna priprava je 
pomembnejša kot fizična, 
sploh v zadnjem tednu pred 
tekmo,« je povedal.

V finalu je bil znova naj-
boljši prvi favorit in svetov-
ni rekorder Britanec Adam 
Peaty. »Se mu približujemo. 
Bomo videli, kdo od plavalcev, 
ki smo po časih precej skupaj, 
bo kot prvi naredil preskok, 

ga dohitel ali celo prehitel,« je 
nekaj besed namenil še izje-
mnemu Britancu.

Najprej na tekme 
svetovnega pokala

Letos ga čaka še en vrhu-
nec: svetovno prvenstvo, ki 
bo decembra na Kitajskem. 
Še pred tem pa tekme sve-
tovnega pokala, prvi že na 
začetku septembra v Rusi-
ji. Tekme svetovnega poka-
la bodo, kot pravi, predvsem 
kazalnik pripravljenosti in 
napredka. Letos je imel kar 
nekaj drobnih težav, tudi z 
zdravjem – težave s hrbtom 
in ramo. Kljub temu je us-
pešno tekmoval za univer-
zo Tennessee, nato pa si je 
v aprilu in maju vzel skupaj 
tri tedne časa zase, za reha-
bilitacijo, terapije, krepitev 
telesa. »Po tem sem imel 
štiri do pet tednov časa za 
priprave na mediteranske 
igre, kjer sem bil tretji na 

petdeset metrov prsno, na 
sto metrov prsno sem plaval 
v finalu. To je bil glede na iz-
pad treninga zelo dober do-
sežek. Nato sem samo na-
daljeval zastavljeno delo. Na 
žalost na evropskem prven-
stvu zaradi obveznosti na fa-
kulteti nisem mogel plavati 
na sto prsno. V zadnjih dveh 
tednih sem se tako lahko 
osredotočal samo na sprint, 
na hitrost v plavanju – in se 
je izšlo,« je še dejal Stevens. 

Na fakulteti še en izpit

Njegove plavalne kariere za 
univerzo je sedaj konec, tudi 
študij na fakulteti je že sko-
raj zaključil. »Imam samo še 
en predmet, tako da se bom 
končno lahko stoodstotno 
osredotočil samo na plavanje. 
Glavni cilj so seveda olimpij-
ske igre v Tokiu,« je odločen, 
o tem, kje bo v nadaljevanju 
treniral, pa 23-letni sloven-
ski reprezentant pojasnjuje: 
»Rad bi kombiniral trening 
z mojim trenerjem v Slove-
niji Luko Berdajsom in ame-
riškim Mattom Kredichem v 
Tennesseeju. Ugotovil sem, 
da mi ta kombinacija ustreza. 
Želim trenirati s slovensko 
ekipo, sploh na pripravah; že-
lim biti tudi v Ameriki. Veli-
ko bom potoval, sploh sedaj 
v jesenskem delu po tekmah 
svetovnega pokala. Po nekaj 
tednih mi osredotočenost na 
plavanje nekoliko pade in s 
temi potovanji, selitvami v 
nove bazene se osredotoče-
nost vrne in je koncentracija 
znova na visokem nivoju. Po-
leg tega rad potujem.« 

Pot do medalje je bila nora
Tako pravi plavalec Peter John Stevens, ki je bron z evropskega prvenstva končno prinesel domov 
v Slovenijo. Spregovoril je tudi o načrtih za naprej. Je pred zaključkom študija v Združenih državah 
Amerike, tako da se bo sedaj lahko osredotočal le na plavanje. Glavni cilj je jasen: olimpijske igre.

Peter John Stevens se je domov vrnil le za nekaj dni. 

Maša Likosar

Kranj – Trener Aleš Komelj 
je na svoje varovance zelo 
ponosen. »Slovenska repre-
zentanca je bila zadnjič na 
prvenstvu leta 2011, s to eki-
po smo bili trikrat v kvalifi-
kacijah, a nam ni uspelo. 
Tokrat bo zanje prvo evrop-
sko prvenstvo in že tega us-
peha smo zelo veseli,« je po-
vedal Komelj. Pojasnil je, da 
je ekipa mlada, v povprečju 
za dve leti mlajša od ostalih 
evropskih tekmecev: »Štirje 
tekmovalci so letnik 1999, 
ostali so mlajši. Največ jih 
prihaja iz kranjskega Tri-
glava, kar sedem, trije iz Ka-
mnika, dva iz Ljubljane in 
eden iz Kopra.« 

V Minsk odhajajo z jasnim 
ciljem – zmagati na vsaj eni 
tekmi. »V skupini imamo Tur-
čijo, Španijo in Hrvaško. Sle-
dnji dve sta razred zase, med-
tem ko bi se s Turčijo lahko bo-
rili za tretje mesto v skupini. 
Hkrati pričakujemo končno 
uvrstitev med 13. in 16. mes-
tom. Vsaka zmaga bo zlata 
vredna,« je pojasnil Komelj in 
dodal, da jim Vaterpolska zve-
za ni zagotovila dovolj sredstev 
in pogojev, da bi se lahko zado-
voljivo pripravili. »Pred kvalifi-
kacijami smo imeli nekaj tur-
nirjev in pripravljalnih tekem, 
dva dni smo trenirali na Reki, 
zaključek priprav pa bo na 
kranjskem bazenu. Glede na 
to, da klubi dejansko ne delu-
jejo, so nekateri fantje vseeno 

močno dvignili nivo kvalitete 
igranja.« 

Mlade vaterpoliste bo na 
prvenstvu spremljal stro-
kovni štab, poleg trenerja še 

pomočnik trenerja Jaka Mi-
koletič, maser Andraž Smo-
lej in vodja poti Iztok Kraše-
vec. Vsaka reprezentanca s 
seboj pripelje tudi sodnika, 

Slovenijo bo tokrat zastopal 
Andrej Laginja. Prvenstvo bo 
trajalo 12 dni, naša reprezen-
tanca bo tja odpotovala v pe-
tek, 24. avgusta.

Po sedmih letih na evropsko prvenstvo 
Slovenska mladinska vaterpolska reprezentanca se je po sedmih letih uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo v Minsku v Belorusiji.

V slovenski mladinski vaterpolski reprezentanci so večinoma Gorenjci. / Foto: Tina Dokl

Bled – Hokejska sezona se je 
na Gorenjskem začela minuli 
petek, ko je ekipa SIJ Acroni 
Jesenice na pripravljalni tek-
mi gostila moštvo Fehervari 
Titanok in zmagala s 6 : 4. Že 
v četrtek pa se začne medna-
rodna poletna hokejska liga 
Bled 2018, ki bo do nedelje 
potekala v Ledeni dvorani na 
Bledu. V četrtek ob 20. uri se 
bosta naprej pomerili ekipi 
zagrebškega Medveščaka in 
Beljaka. V petek ob 20. uri 
bo tekma med Beljakom in 
češkim ekstraligašem mo-
štvom Karlovy Vary. V sobo-
to se bosta ob 16.30 pomerili 
ekipi Medveščak in Karlovy 
Vary, ob 20. uri pa bo na 
sporedu prvi letošnji sloven-
ski obračun med ekipama SIJ 
Acroni Jesenice in Olimpija. 
Poletna hokejska liga se bo 
zaključila v nedeljo s tekmo 
za tretje mesto (16.30) in fi-
nalom ob 20. uri. 

V četrtek začetek 
hokejske poletne lige

Zoran Račič

Kranj – Na Madžarskem je 
potekalo 42. svetovno vojaško 
padalsko prvenstvo, ki je bilo v 
znamenju Slovencev. Najprej 
je za novo medaljo poskrbela 
Maja Sajovic, ki je v posamič-
ni konkurenci v skokih na cilj 
osvojila srebrno medaljo, zla-
ta se je nato veselila moška re-
prezentanca v postavi Roman 
Karun, Peter Balta, Borut Er-
javec, Senad Salkič in Ma-
tej Bečan, uspeh pa je dopol-
nil še Senad Salkič s posamič-
nim srebrom. 

Slovenska ekipa je na Ma-
džarskem skakala imenitno, 
od prve do zadnje serije 

je bila v vodstvu, v drugi je 
celo dosegla vojaški svetov-
ni rekord, vseh pet padal-
cev je skok opravilo z odliko 
(brez kazenskega centime-
tra), skupni izplen s svetov-
nega prvenstva, ekipno zlato 
in dve posamični srebri, sta 
vnovičen vrhunski dosežek 
v izjemno močni konkuren-
ci. Čeprav je Slovenija v vo-
jaškem smislu palček v pri-
merjavi z velikani, pa je v pa-
dalskem športu, predvsem v 
skokih na cilj, trenutno šte-
vilka ena, ki je pokorila celo-
ten padalski vojaški svet.

Pred padalci je že novo ve-
liko tekmovanje, civilno sve-
tovno prvenstvo v Bolgariji.

Padalci svetovni prvaki
Na svetovnem vojaškem prvenstvu so slovenski 
padalci osvojili ekipno zlato in posamična srebra.

Kranj – Konec tedna so nogometaši v prvi slovenski nogometni 
ligi Telekom odigrali tekme petega kroga. Nogometaši kranj-
skega Triglava so gostovali v Celju, pripravili presenečenje in 
prvič v sezoni zmagali. Bilo je 1 : 3. Za Triglav so zadeli Luka 
Majcen, Dickson Afoakwa in Egzon Kryeziu. Domžalčani so 
gostovali v Novi Gorici in izgubili z 1 : 0. Drugoligaši so ko-
nec tedna odigrali tekme tretjega kroga. Rezultati gorenjskih 
ekip: Roltek Dob – Beltinci 2 : 2, Ilirija 1911 – Kalcer Radomlje 
1 : 1. Tekme 1. kroga so odigrali nogometaši v tretji sloven-
ski nogometni ligi – center. Rezultati gorenjskih ekip: Tinex 
Šenčur – Arne Tabor 69 0 : 1, Zagorje – Komenda 1 : 1, Bled 
Hirter – Ivančna Gorica 0 : 0, Žiri – Sava Kranj 1 : 5.

Nogometaši Triglava do prve zmage v sezoni

Maja Bertoncelj

Kranj – V Dublinu se je kon-
čalo evropsko prvenstvo v 
paraplavanju. Med juna-
ki prvenstva na Irskem je 
tudi 29-letni Gorenjec Dar-
ko Đurić, ki se domov vrača 
z dvema medaljama.

Po zlatu na petdeset me-
trov prosto je novo medaljo 
osvojil še na dvesto metrov 

prosto, kjer je bil tretji. »S 
končnim izkupičkom sem 
zelo zadovoljen. Začel sem 
slabo na sto metrov prosto, 
kjer sem pričakoval medaljo, 
a bil peti. V manj kot dnevu 
sem se uspel zbrati in dob-
ro nadaljevati. Sedaj me čaka 
nekaj tednov počitka, potem 
pa se že začne nova sezona,« 
je dejal Đurić, ki se z medalja-
ma jutri vrača domov.

Po zlatu še bron
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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

Vaje za vratni del hrbtenice
Vratni del hrbtenice lahko 

postane precej boleč in »za-
tegnjen«, posebno pri tistih, 
ki imajo slabo telesno držo, 
šibke mišice trupa ali pa ve-
liko časa presedijo za raču-
nalnikom ali v avtomobilu. 
Stanje lahko precej izboljša-
te z enostavnimi razgibalni-
mi vajami.

Najprej poskusite paziti 
na pravilen (nevtralen) polo-
žaj hrbtenice, predvsem pri 
sedenju, ter čim pogostejše 
izvajanje vaj za mišice tru-
pa in mišice medeničnega 
dna – o tem smo že govorili 
v preteklih tednih. Veliko pa 
boste lahko storili tudi, če se 
boste med dolgotrajno prisi-
ljeno držo (sedenje za raču-
nalnikom, sedenje na kole-
su, čepenje v vrtu …) malo 
razgibali.

Vaje za razteg in krepitev 
zgornjega dela hrbtenice:
1.   obračanje glave levo 

in desno (z brado proti 
rami)

2.   premikanje glave 
navzgor in navzdol (pro-
ti prsnemu košu in proti 
stropu)

3.   odkloni z glavo v levo in 
v desno (z ušesom proti 
rami)

4.   kroženje z rameni  
naprej 

5.   kroženje z rameni nazaj
6.   dviganje in spuščanje 

ramen (ramena proti 
ušesom in proti tlom)

7.   potiskanje ramen naprej 
in nazaj

8.  grba in izravnava
Vaje izvajajte v počasnem 

tempu in s čim večjim obse-
gom, kot ga zmorete, vsako 

naslednjo ponovitev posku-
site povečati amplitudo giba. 
Naredite deset ponovitev 
vsake vaje. Če nimate dovolj 
časa, lahko naredite samo 

nekaj vaj, med naslednjim 
razgibavanjem pa si izbere-
te druge. Vaje lahko izvajate 
sede – s pravilno vzravnano 
hrbtenico. Za tiste, ki veliko 

sedite, pa je bolje, da za iz-
vedbo vaj vstanete, če le ima-
te to možnost.

Pa veselo na delo – vaje so 
primerne za vsakogar!

Grba in izravnava

Jelena Justin

Vzpon na Piz Boe, najvišjo 
goro skupine Sella, si lahko 
zelo poenostavimo, če se z 
gondolo s prelaza Pordoi od-
peljemo na Sas Pordoi. Od 
tam nas do vrha čaka le še 
ura in pol vzpona. Vzpon je 
sicer močno pogoljufan. To 
možnost vzpona dnevno iz-
bere na stotine turistov, ki so 
daleč od planincev, kaj šele 
gornikov. No, kljub vsemu 
se je tudi po tej poti za vrh 
treba malce potruditi. 

Iz Colfosca se zapelje-
mo v Corvaro in nadaljuje-
mo preko sedla Camplon-
go do Arrabe, kjer zavijemo 
desno proti prelazu Pordoi. 

Na prelazu parkiramo, in če 
imamo srečo, kar pomeni, 
da smo ob 9. uri pred spo-
dnjo postajo gondole, smo v 
nekaj minutah z gondolo na 
Sas Pordoi, na nadmorski vi-
šini 2950 metrov. No, goro 
lahko tudi prigaramo, če se 
s sedla Pordoi po poti števil-
ka 627 povzpnemo na škrbi-
no Pordoi, kjer je tudi koča. 
Ta vzpon nam bo vzel prib-
ližno dve uri.

S Sas Pordoi oz. zgor-
nje postaje kabinske žič-
nice sestopimo do škrbine 
Pordoi. Široka pot se sicer 
strmo spusti in po približ-
no 15 minutah smo pri koči 
Pordoi. Z desne se priključi 
strma pot s prelaza Pordoi. 

Nadaljujemo po poti 627 do 
razcepa, kjer zavijemo str-
mo desno navzgor na pot 
638. Levo gre t. i. Visoka do-
lomitska pot proti koči Piz 
Boe. 

Pot se najprej v okljukih 
strmo dviguje, potem pa 
preči proti levi. Vmes hodi-
mo tudi skoraj po ravnem. 
Ko se približamo skalam, 
smo pod jugozahodnim 
grebenom Piz Boe. Pot tu-
kaj postane precej strmejša, 
ponekod celo zavarovana. 
Varovala so predvsem zara-
di množičnega obiska gore. 
Vrh dosežemo brez veli-
kih težav. Od zgornje posta-
je do vrha smo se povzpeli v 
uri in pol. Na vrhu Piz Boe 

stoji koča Capanna Fass, ka-
zijo, in to zelo, pa ga ante-
ne televizijskega oddajnika. 
Na skali, v zavetju televizij-
skega oddajnika, je majhen 
kip Marije, kar je v italijan-
skih hribih precej običajno. 
Vrh ponudi izjemen raz-
gled; pred nami se razgri-
nja celotna Marmolada, vi-
dimo Civetto, Pelmo, Tofa-
ne, Heiligenkreuz, Sasson-
gher, Sassolongo in številne 
markantne vrhove v bližnji 
in daljni okolici. 

Na vrhu predlagam, da 
gremo proti televizijskemu 
oddajniku in začnemo ses-
topati po poti 638 proti koči 
Boe. Sestop zahteva od nas 
nekaj pozornosti, saj je pot 

gruščnata in lahko hitro zdr-
snemo. V osrednjem delu je 
pot zavarovana, narejene so 
celo stopnice, ki olajšajo se-
stop čez skalni rob. Kočo Boe 
vidimo že pred seboj. Čaka 
nas še nekaj spusta, nato pa 
dosežemo razpotje. Desna 
pot nas vodi do koče, mi pa 
zavijemo levo na pot št. 627 
in se po Visoki dolomitski 
poti, skoraj zložni, vrnemo 

najprej do koče Pordoi. Do 
vrha Sas Pordoi nas čaka 
malce strmega vzpona, a gle-
de na to, da turica niti slučaj-
no ni bila niti dolga niti na-
porna, bo to za nas najmanj-
ši problem. 

Nadmorska višina: 3152 m
Višinska razlika: 400 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Piz Boe (3152 n. m.)

Najlažje dostopni tritisočak
Najvišji vrh skupine Sella, ki leži v osrčju Dolomitov. Najlažje dostopni tritisočak, kar omogoča razvejani 
sistem žičnih sistemov. Če smo v Dolomitih več kot teden dni, prav prija en malce bolj lahkoten dan.

Pogled na Piz Boe z ledenika Marmolade / Foto: Jelena Justin

Pogled proti vrhu Piz Boe, 3152 m, s Sas Pordoia 

Vrh je lahko dostopen, zato je tudi oblegan. / Foto: Mateja Gerečnik
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Ribčev Laz – Še drugi tek v enem tednu v enem izmed go-
renjskih turističnih krajev je bil v soboto v Bohinju. Tekači so 
tekmovali na Teku štirih srčnih mož okrog Bohinjskega jezera, 
na progi, ki je raznolika in dolga 11 kilometrov. V moški kon-
kurenci so bili najhitrejši Peter Kastelic (GiBit), Miha Ličef in 
Franci Volkar (ŠKD Mekinje), pri ženskah pa Monika Topolnik, 
Ana Kunstič in Dominika Ahačič (GiBit). Organizacijske niti 
teka, ki je bil tudi letos mednarodno obarvan, ima v rokah 
ŠD Avgust Gašperin Stara Fužina. Letos je bil v 21. izvedbi. 
Poleg tekmovalnega teka okrog jezera so na netekmovalnem 
na krajši razdalji tekli tudi otroci.

Tekli okrog Bohinjskega jezera

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Tekaška se-
rija Gorenjska, moj planet 
se je s peto tekmo od skup-
no osmih nadaljevala 15. av-
gusta v Kranjski Gori. Kranj-
skogorska 10ka je prines-
la zmago Gorenjcu in Itali-
janki ter poskrbela za nekaj 
menjav na najvišjih mestih 
v skupnem seštevku serije.

Baumgartner se 
pripravlja na »Jeklene«

Tekaško popoldne in ve-
čer so začeli otroci na otro-
škem teku, nadaljevali pa 
udeleženci teka na deset ki-
lometrov od središča Kranj-
ske Gore v smeri proti Ra-
tečam in nazaj do Kranj-
ske Gore. Najhitrejši je bil 
Filip Baumgartner (Baumi 
Team, 33:34,6), ki je v kar 
močni konkurenci za rekre-
ativne teke prehitel Gašper-
ja Bregarja (Gledring) in Ja-
koba Medveda (Triatlonski 
klub Ljubljana). Zmaga v 
ženski konkurenci je odšla v 

sosednjo Italijo. Jessica Tie-
ni (Atletica Buja) je s časom 
40:07,1 tekla skoraj dve mi-
nuti in pol hitreje od lanske 
zmagovalke. Na stopničke 
sta se uvrstili še Neža Žer-
jav (ND Rateče - Planica) in 
Renata Vetrih (Unitur Zre-
če). »To je moja prva zmaga 
na teku v Kranjski Gori, na 
katerem sem sicer drugič. 

Prvič sem bil v sedmem ra-
zredu in to je bila tudi tek-
ma, ki me je takrat potegni-
la v tek,« je pojasnil Filip 
Baumgartner iz Radovljice 
in dodal nekaj besed o svo-
ji poti do zmage: »Nekje do 
polovice proge smo trije tek-
li skupaj, nato pa sem pos-
pešil. Sledila sta dva hitrejša 
kilometra, ki sta mi prinesla 
prednost, ki je tudi zadoščala 
za zmago. Ni bilo tako hudo, 
lahko bi šel še hitreje.« Ba-
umgartner zadnje leto treni-
ra po lastnem občutku, prej 
je bil najprej v radovljiškem 
atletskem klubu, nato v Lju-
bljani pri Romanu Kejžar-
ju. Zadnje leto je bil poško-
dovan in ni nastopal vse od 
lanske Nočne 10ke na Ble-
du, na kateri je bil tretji. Tek 
v Kranjski Gori je bil, kot je 
dejal, trening pred glavnim 
ciljem: Triatlonom jeklenih 
v Bohinju, ki bo to nedeljo. 
»Prihajam iz tekaških vrst, 
tako da težko rečem, kaj lah-
ko pričakujem od triatlona, 

sploh v Bohinju, ki je sesta-
vljen iz kajaka, kolesa in 
teka. Če bom imel dober dan 
in da bo vse šlo, kot je tre-
ba, upam na uvrstitev v de-
seterico. Prihodnje leto pa 
imam v načrtu nastope tudi 
na klasičnih triatlonih s pla-
vanjem, cestnim kolesom in 
tekom,« je še povedal mladi 
Baumgartner, na Kranjsko-
gorski 10ki najhitrejši skup-
no in v kategoriji tekačev od 
20 do 29 let.

Zmagovalka v Sloveniji 
na dopustu 

Teki v turističnih krajih 
privabijo tudi ljubitelje re-
kreacije iz tujine. Letošnja 
zmagovalka prihaja iz so-
sednje Italije. »Prvič sem na 
tem teku. Je zelo lepo. Rada 
imam Slovenijo. Za štiri dni 
smo prišli na počitnice. V 
naslednjih dneh načrtujem 
vzpon na Triglav. Ogledali si 
bomo tudi Ljubljano in obi-
skali Bled, kjer bo obvezna 
''kremšnita'',« je v angleš-
čini pojasnila Jessica Tieni, 
ki sicer tekmuje tako na rav-
ninskih kot na gorskih tekih. 

Kranjskogorska 10ka je 
bila letos edina tekaška pri-
reditev v Kranjski Gori – po 
odpovedi načrtovanega An-
drejčkovega teka, ki letos 
tekačev ne bi vodil na Vršič 
tem več na Vitranc. Klav-
dija Gomboc, predsednica 
TD Kranjska Gora, je pove-
dala: »Kranjskogorska 10ka 
ima dolgoletno tradicijo in 
z letošnjo udeležbo nekaj 
več kot 140 tekačev na dolgi 
progi in sedemdeset otrok 
na netekmovalnem teku na 
kratki progi smo zelo zado-
voljni. Število otrok je najviš-
je doslej. Takšen dogodek je 

pomemben za turizem. Vsa-
ko leto se teka udeleži tudi 
nekaj tekačev iz tujine, do-
pust rezervirajo pri nas prav 
v terminu teka. Verjamem, 
da bo tudi današnja zma-
govalka v ženski konkuren-
ci še prišla.« Kranjskogor-
ska 10ka ostaja v njihovem 
programu tudi za naslednje 
leto, tako kot Tek na Vitranc, 
kako bo s tekom na Vršič, pa 
bodo še videli. Se pa bodo 
že v kratkem na Vršič poda-
li kolesarji. V soboto, 1. sep-
tembra, bo že jubilejni, štiri-
deseti Juriš na Vršič.

Še trije teki, zanimiv boj 
za skupno zmago

Prav na isti dan, kot bo Ju-
riš na Vršič, se bo nadaljeva-
la tudi tekaška serija Gorenj-
ska, moj planet. Šesti letoš-
nji tek serije bo 1. septembra 
Tek pod svobodnim soncem 
v Žirovnici. Sledila mu bos-
ta še Veronikin tek v Kamni-
ku (13. oktobra) in Miklavž-
ev tek v Snoviku (2. decem-
bra). Kranjska Gora je v toč-
kovanju serije prinesla spre-
membo na prvem mestu pri 
moških. Vodstvo je prev-
zel lanski zmagovalec Aleš 
Krajnik (AD Olimpik), boj 
za skupno zmago pa bo še 
napet. »Letos je konkuren-
ca močnejša in obeta se za-
nimivo nadaljevanje. Bil 
sem na vseh tekih in v načr-
tu imam tudi še preostale tri. 
Serija je zanimiva, je na Go-
renjskem, spoznaš nove pri-
jatelje ... Čase izboljšujem, 
tako da sem zadovoljen. Ko-
rak za korakom,« je dejal re-
kreativni tekač z Godešiča. V 
ženski konkurenci je še nap-
rej zanesljivo v vodstvu Ni-
ves Skube. 

Tek v Kranjski Gori Gorenjcu 
in Italijanki
Zmagovalca Kranjskogorske 10ke, ki je štela za tekaško serijo Gorenjska, moj planet, sta Italijanka 
Jessica Tieni in Radovljičan Filip Baumgartner. Oba prvič.

Veliko tekov je v turističnih krajih. Gosti ga tudi Kranjska Gora, na sliki je start letošnje 
Kranjskogorske 10ke.

Najhitrejša sta bila prvič Filip Baumgartner in Jessica Tieni.

V tekaški seriji 
Gorenjska, moj planet 
je v letošnji sezoni osem 
tekov, do konca so še trije: 
v Žirovnici, Kamniku in 
Snoviku.

Todraž – V preteklem tednu sta bili dve kolesarski dirki za Pokal 
polanskih puklov. Prva je bila 15. avgusta na Pasjo ravan. Zma-
gal je Dean Bratuš (MBK Sport R@si) pred Janijem Prešernom 
(BVG Gulč – BTS Company) in Primožem Porento (Bam.Bi). 
Pri ženskah so bile najhitrejše Laura Šimenc (BK Umag), Špela 
Škrajnar (Ganesha Team) in Anja Longyka (BTC city). V soboto 
pa so se kolesarji pomerili na kolesarskem vzponu na Javorč. 
Najhitrejši v moški konkurenci so bili Jani Prešeren (BVG Gulč 
- BTS Company), Andrej Draksler (Koloka) in Rok Primožič 
(KD Belaunce), v ženski pa znova Laura Šimenc (BK Umag), 
Erika Jesenko (BTC City Ljubljana) in Lara Maretič (Koloka). 

Za kolesarji še dva »polanska pukla«

Ribno – Na 7. Conditus Taležlaufu je letos 9,7-kilometrsko 
razdaljo med Hotelom Ribno v Ribnem in lovsko kočo na 
Taležu najhitreje pretekel gorski tekač Gašper Bregar (KGT 
Papež Kamnik). Drugi je bil Bashir Rezai (Šmarnogorsaka 
naveza), tretji pa Miroslav Nikolič (Intersport). Pri ženskah 
so bile najhitrejše tri Ivi Žlogar (Priprave Ljubljana), Špela 
Cvetrežnik (Tečem zase) in Polona Ivanež.

Na Taležu najhitrejša Bregar in Žlogarjeva

Vilma Stanovnik

Šenčur – Minuli konec tedna 
je potekalo prvo masters lo-
kostrelsko svetovno prven-
stvo. Pripravili so ga v švi-
carski Lozani, na njem pa 
je tekmovalo 360 lokostrel-
cev in lokostrelk iz štiridese-
tih držav v treh disciplinah 
in treh lokostrelskih slogih. 

Šenčurski lokostrelec 
Marjan Podržaj je prven-
stvu postavil nov mejnik v 
lokostrelstvu, saj je tekmo-
val v vsaki od treh disciplin z 
drugačnim lokom v drugač-
nem lokostrelskem slogu. 
Prvi tekmovalni dan je Podr-
žaj streljal olimpijsko disci-
plino z ukrivljenim, olim-
pijskim lokom in zasedel 

trideseto mesto v kvalifika-
cijah in 33. mesto v elimina-
cijah. Drugi tekmovalni dan 
je tekmoval v lokostrelski di-
sciplini field z golim lokom 
na 24 tarč, postavljenih na 
razgibanem terenu, in pos-
tal svetovni prvak s 307 kro-
gi. Tretji tekmovalni dan je 
tekmoval v dvoranski disci-
plini s sestavljenim (compo-
und) lokom, kjer je ustrelil 
po šestdeset puščic na 25- in 
18-metrski razdalji in osvojil 
28. mesto.

Dosežek Marjana Podr-
žaja, ki se z lokostrelstvom 
ukvarja že 42 let, bo tako kot 
edinstven za promocijo sve-
tovnega lokostrelstva uvr-
ščen tudi v Guinnessovo 
knjigo rekordov.

Podržajev dosežek 
za knjigo rekordov
Šenčurski lokostrelec Marjan Podržaj je na 
svetovnem prvenstvu za veterane v Lozani osvojil 
naslov svetovnega prvaka v disciplini field z golim 
lokom.

Marjan Podržaj je v lokostrelski disciplini field z golim 
lokom postal svetovni prvak. / Foto: Ksenija Podržaj
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji mesec so go
renjski policisti na družbe
nem omrežju Facebook zbra
li podatke o nevarnih točkah 
na šolskih poteh na obmo
čju Gorenjske. »Uporabni
ki so nam sporočili 59 točk. 
Podatki so namenjeni nam 
– policistom, drugim pristoj
nim, staršem šolarjev in ob
čanom, skratka vsem. Spo
ročene informacije so prete
žno povezane s pomanjklji
vo prometno infrastrukturo 
in prometno signalizacijo, 
nevarnih šolskih poteh, pre
koračitvah hitrosti na dolo
čenih mestih, kršitvah pro
metnih pravil in podobno,« 
pravi višji samostojni policij
ski inšpektor I Bojan Kos in 
dodaja, da so vse točke preve
rili, ugotovitve pa objavili na 
Facebooku (stran Policijske 
uprave Kranj) na zemljevidu. 

»Sporočene točke smo 
označili z žebljički. Klik na 
žebljiček prikaže sporočilo, 
komentar pristojne policij
ske postaje in komu bo infor
macija odstopljena v obrav
navo. Realizacijo bomo ak
tivno spremljali,« pravi Bo
jan Kos ter pojasnjuje, da 
so nekatere težave, ki so jim 
jih sporočili uporabniki hit
ro rešljive in jih je mogoče 
urediti z večjo prisotnostjo 
policije ter brez večjih pose
gov v prostor. To so prime
ri, kjer je treba samo pore
zati vegetacijo, dodati talne 

oznake, prometne znake, 
ogledala in podobno. Za ne
katere druge predloge, kjer 
so potrebni korenitejši po
segi v prostor, pa je potreb
nih več aktivnosti in se poli
cisti zavzemajo za vključitev 
drugih pristojnih v realizaci
jo njihovih predlogov.

Slabo vidne oznake in 
prehitri vozniki

Med predlogi za izboljša
ve na šolskih poteh se jih kar 
nekaj nanaša na slabo vidne 
oznake. Tako so na primer 
slabo vidne talne oznake pri 
Osnovni šoli Tržič, na križi
šču pred naseljem Duplje je 

znak za pešce za živo mejo, 
pogled pa ovira drevje. Po
dobno je pri Osnovni šoli v Li
pnici, kjer je slabo označen in 
nepregleden prehod za pešce 
in le redki upoštevajo omeji
tev hitrosti. Podobno je pred 
Podružnično šolo Ljubno, 
kjer opozarjajo na slabe talne 
označbe in prometni znak, ki 
je zakrit z vejami.

Nad neupoštevanjem om
ejitve hitrosti se pritožuje
jo skoraj pri vseh šolah, iz 
Gorij so policisti dobili celo 
opozorilo, da mnogi mimo 
vozijo kot po avtocesti. Po
dobno je problematičen pre
hod pred vrtcem v Zgornjih 
Gorjah.

Že leta domačini opozar
jajo na neprimerno prome
tno ureditev ob podružnični 
šoli v Srednji vas v Bohinju, 
na Hotavljah v Poljanski do
lini pa opozarjajo na nujnost 
prehoda za pešce pri gostilni 
Lipan in Zadružnem domu.

Pogrešajo pločnike

Marsikje domačini opozar
jajo na nujnost pločnika. Tako 
je na primer v naselju Potoki 
v občini Jesenice, na Javorni
ku, na Blejski Dobravi, v Ži
ganji vasi, na relaciji Trste
nik–Pangrščica, v Tenetišah 
proti Golniku, v Lahovčah, na 
Zgornjem Jezerskem, v Brito
fu od odcepa za športni park 
proti Predosljam, v Struže
vem ... Na Kokrici pri Bruna
rici pri konjih domačini opo
zarjajo, da ni pločnika, ni pre
hoda, v razdalji šestdeset me
trov cesta dvakrat zavije in je 
nepregledna.

Šolski prevozi na krajših 
relacijah

»Akcijo smo na ta način le
tos izvedli prvič, z odzivom 
smo zadovoljni in se vsem 
zahvaljujemo za vse komen
tarje, ki so nam jih nameni
li,« pravijo policisti in doda
jajo, da bodo ponekod, kjer 
ni varnih šolskih poti, pristoj
nim med drugim predlagali 
tudi vključitev otrok v šolske 
prevoze na krajših relacijah.

Opozorili so na številne 
nevarne šolske poti
Prejšnji mesec so gorenjski policisti zbirali podatke o nevarnih točkah na šolskih poteh,  
uporabili pa jih bodo za označbe ter za nadzor in opozorila.

Na Kokrici pri Brunarici pri konjih domačini opozarjajo, da ni pločnika, ni prehoda za pešce, 
v razdalji šestdeset metrov cesta dvakrat zavije in je nepregledna. / Foto: Tina Dokl

Pred novim šolskim letom že obnavljajo prehode za pešce, tudi v bližini Osnovne šole 
Simona Jenka v Kranju. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Nova24tv je 
na svojem spletnem porta
lu prejšnji teden objavila pi
sanje kranjskega mestnega 
svetnika SNS Zorana Steva
novića, ki je na svojem pro
filu na Facebooku objavil vi
deoposnetek dogajanja na 
prireditvi na Škofjeloškem 
gradu, v katerega so bili vple
teni migranti, a ga je Face
book zaradi kršenja standar
dov skupnosti umaknil.

Stevanović je napisal, da 
so lobiji dosegli, da se je nje
gova objava, ki je v manj kot 
24 urah presegla štiristo tisoč 
ogledov, izbrisala, ter da poli
cijsko enoto, ki je obravnavala 
dogodek, preiskuje notranja 
zaščita. Po njegovem mnenju 
gre za nedemokratično ravna
nje, ki vzbuja skrb.

Kot je še zapisal, mediji ne 
smejo poročati, da se napadi 
migrantov dogajajo tudi pri 
nas. Ob videoposnetku vkle
njenega napadalca in objavi 

njegovega slovenskega doku
menta, iz katerega izhaja, da 
je sirski državljan s statusom 
begunca, je navedel, da so trije 
migranti brez kakršnega koli 
razloga napadli obiskovalce 
na prireditvi, varnostniki so 
enega obvladali in vklenili, 
dva pa sta zbežala pred priho
dom policije.

Glede dogodka smo popro
sili za mnenje na Policijski 
upravi Kranj.

»Gre za dogodek na dan 
24. junija, ko je evidentirana 
prijava pretepa v Škofji Loki 
med javno prireditvijo. V po
vezavi z dogodkom so škofje
loški policisti na javnem kra
ju obravnavali eno osebo. Mo
škega, ki ima status begunca, 
so zaradi prekrškov zoper jav
ni red in mir pridržali, proti 
njemu pa je bil uveden prekr
škovni postopek. Za preostali 
dve osebi ni bilo ugotovljeno, 
da bi sodelovali v kršitvi,« je 
pojasnil predstavnik za odno
se z javnostmi Policijske upra
ve Kranj Bojan Kos.

Begunci naj bi 
povzročili pretep
Prejšnji teden se je na socialnih omrežjih pojavil 
videoposnetek dogajanja na prireditvi  
na škofjeloškem gradu konec junija, v katerega  
so bili vpleteni begunci.

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjski policisti so 
v minulih dneh obravnavali 
več nesreč z udeležbo kole
sarjev. Tako so blejski poli
cisti na glavni cesti mimo 
Bohinjske Bele proti Bohi
nju prejšnji teden obravna
vali nesrečo kolesarja, ki je 
pri vožnji kolesa po klancu 
navzdol zaviral in trčil v rob
nik ter padel. Uporabljal je 
kolesarsko čelado, utrpel pa 
je lahke telesne poškodbe.

»Uporabo glavne ceste za 
kolesarjenje mimo Bohinj
ske Bele zaradi poteka ceste, 
večjih hitrosti in velike gosto
te prometa odsvetujemo. Ko
lesarjem predlagamo upora
bo vzporedne ceste skozi na
selje Bohinjska Bela, ki je var
nejša in bistveno manj obre
menjena,« svetujejo policisti. 
Kolesarji so bili minuli teden 

sicer udeleženi v še petih ne
srečah. V Vogljah je bil kole
sar žrtev odvzema prednos
ti udeleženca z osebnim av
tomobilom, med Kranjem in 
Naklim je kolesar padel na 
kolesarski stezi, nesreče s sa
moudeležbo kolesarjev pa so 
se zgodile še v Zgornjih Gor
jah, Bohinju in dve na Bledu.

»V nesreči kolesarja v 
Vogljah je podan sum na huj
še poškodbe, v ostalih nesre
čah pa so kolesarji utrpeli lah
ke telesne poškodbe, največ
krat odrgnine po rokah, no
gah, poškodbe rame, glave in 
podobno. V nesrečah, ki jih 
povzročijo kolesarji, izstopa
jo predvsem hitrost ter stran 
in smer vožnje. Zato opozar
jamo na previdnost in upošte
vanje prometnih pravil, saj so 
kot udeleženci v prometu zelo 
izpostavljeni in tvegajo resne 
poškodbe,« pravijo policisti.

Nesreče kolesarjev

Volčji Potok – Neznani storilec je minulo soboto med 9.15 in 
11.30 na parkirišču pri Arboretumu v Volčjem Potoku vlomil 
v avtodom. Ugotovljeno je bilo, da storilec ni ničesar odtujil, 
nastala pa je materialna škoda.

Vlom v avtodom v Volčjem Potoku

Jesenice – V petek sredi dneva je za sedaj neznana storilka 
na Slovenskem Javorniku na Jesenicah izkoristila nepazljivost 
oškodovanke in ji z mize pred gostinskim obratom odtujila 
mobilni telefon. Na Jesenicah je bilo v soboto ponoči ukra-
deno gorsko kolo, na Cesti Železarjev pa je neznani storilec 
na parkirišču pristopil do osebnega avtomobila, poškodoval 
strešni nosilec in ukradel gorsko kolo znamke Scott Scale 930 
črne in zelene barve. Občan je prijavil tudi sum tatvine goriva 
iz delovnih strojev na območju Mojstrane. Policisti so osebo 
izsledili. Do oškodovanja tako ni prišlo, so pa policisti osebi 
zaradi vožnje osebnega avtomobila brez veljavnega vozniške-
ga dovoljenja zasegli vozilo.

Kradejo vse po vrsti

Podkoren – V nedeljo zvečer sta pod Korenskim sedlom trčila 
kombinirano vozilo in motorist. Okoliščine kažejo na krivdo 
voznika kombija za nesrečo in izsiljevanje prednosti. Motorist 
je utrpel hude telesne poškodbe.

Trčila kombinirano vozilo in motorist



Alenka Brun

S
obotni glasbeni 
večerni, uvodni 
del v sicer vsako-
letni Kmečki pra-
znik pod Storži-

čem so organizatorji zaupali 
ansamblu Lun'ca, medtem 
ko je bilo nedeljsko glasbe-
no dogajanje pestrejše, pro-
gram praznika pa bogat. 
Osrednji ansambel, ki je skr-
bel, da so obiskovalce srbe-
le pete, so bili Veseli Begu-
njčani, oglasila se je Suha 
špaga v spremstvu starodo-
bnih kolesarjev loških Rov-
tarjev, prisluhnili smo zbo-
rovskemu petju najmlajših 
in tudi starejših, zaplesa-
li so preddvorski folklorni-
ki, kot vsako leto so se pri-
peljali tudi iz Kluba starodo-
bnikov Voklo. Ob pogledu 
na traktorje in ostalo meha-
nizacijo iz preteklosti so se 
seveda vnele prave moške 
debate. V zgodnjem nedelj-
skem jutru pa se je zbra-
lo tudi nekaj udeležencev 
ekstempora, ki so čez dan 
slikali na temo vasi Bašelj 
in njenih motivov. Tokrat je 
bila posebna pozornost že 

tradicionalnega programa 
praznika namenjena čebe-
lam, prisotnim čebelarjem, 
čebeljim izdelkom, tudi v 
otroškem kotičku so se lotili 
poslikave panjskih končnic.

Radu in Marijanu Roble-
ku so zaupali zanimivo nalo-
go: skrbela sta za lep skupek 
mesnih dobrot, katerih težo 
so ugibali obiskovalci praz-
nika. Obiskovalci so lahko 
tudi kegljali za odojka, jarca 

ali domačega zajca, manj-
kal ni niti srečelov. V pose-
bnem, malce odmaknje-
nem kotičku, ki ga domači-
ni poimenujejo »Peku« so 
gasili žejo najbolj žejni, pri 
dobrotah iz »domače kuh-
ne« pa so lačni obiskovalci 
Kmečkega praznika v nede-
ljo lahko izbirali med maso-
vnekom, kislim mlekom, 
ajdovimi žganci, doma-
čim kruhom iz krušne peči, 

flancati, štruklji, posmodu-
ljo, tudi pice se je dalo dobi-
ti. Za ljubitelje mesnih oku-
sov z žara pa je seveda pono-
vno skrbel domači mojster 
peke na bašljanskem pra-
zniku Šime, kot ga kličejo 
vaščani, pa tudi obiskoval-
ci ga poznajo pod tem ime-
nom. Sploh tisti, ki zaradi 
njegovega odojka obiščejo 
Kmečki praznik pod Storži-
čem vsako leto.

DEŽ NI NIKOGAR ZMOTIL
Nedeljski Kmečki praznik pod Storžičem v Bašlju pri Preddvoru je minil v znamenju dveh deževnih 
ploh. Sobota je bila vremensko prijaznejša.

Tokrat natakarice: Regina, Ana, Alenka, Tjaša in Maja

V soboto je za peč skrbel Aleksander Zaplotnik, Peter 
Kurnik ter Anže in Miha Roblek za ostala lačna usta; 
Zdenka Roblek pa je skuhala tudi kavo. 

Čebelarji in čebelarke na prazniku: Milka Rakovec in Metka Roblek iz Bašlja, Branka in Jožef 
Kokl iz Potoč, Marija Osterman z Olševka, Ivan Nahtigal iz Potoč; stojita pa še Tomaž in 
Anastazija Kokl, ravno tako iz Potoč

Radu in Marijanu Robleku so zaupali posebno nalogo: 
skrbela sta za lep skupek mesnih dobrot, katerih težo so 
ugibali obiskovalci nedeljskega dela dogajanja.

Tako so delali »po starem« ...

Šimeta mesoljubci vedno z veseljem obiščejo.

WWW.JAZZKAMP.COM
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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
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Suzana P. Kovačič

Livigno na 1816 metrih 
nadmorske višine je pose-
ben ne samo zaradi preču-
dovite narave in njegove svo-
jevrstne zgodovine, ampak 
tudi zaradi znamenite tek-
me v teku na smučeh, ki bo 
letos 24. avgusta. Sneg skla-
diščijo in ga za ta namen sre-
di poletja namečejo po glav-
nih ulicah. Dogodek ima tra-
dicijo, privabi veliko obisko-
valcev, že tretje leto zapored 
pa bodo na njem gostili tudi 
tekmo 1KShot, ki se je udele-
žijo najboljši tekači na smu-
čeh in biatlonci iz svetovne-
ga pokala.

Pet julijskih dni sem izko-
ristila za aktiven oddih, 
večinoma za planinarjen-
je. Livignska dolina je obje-
ta v tritisočake, zato kakšne 
manjše zaplate snega pod 
vrhovi niso redkost. Planin-
ske poti so dobro označe-
ne, res pa lahko višje nale-
tiš tudi na kakšen podor na 
poti, ki ga je povzročilo moč-
nejše deževje; višje greš, bolj 

je teren tudi krušljiv. Planin-
skih poti je sicer veliko, od 
nezahtevnih do zelo zahte-
vnih. Kar nekaj poti je spe-
ljanih po pobočjih (kjer so 

pozimi urejene smučarske 
proge) in si jih po večini deli-
jo planinci in gorski kolesar-
ji. Vsaj prvi vtis je bil tak, 
da je na teh poteh celo več 

gorskih kolesarjev – in, da, 
še mene je zagrabilo, da sem 
opravila en lažji gorskokole-
sarski spust. Na višji nad-
morski višini imajo planin-
ci poti samo zase oziroma si 
jih delijo z gorskimi živalmi, 
še posebno svizci se pogosto 
oglašajo. Se pa višje ne bos-
te mogli okrepčati v planin-
skih kočah, ker jih ni; nižje 
pa je tudi kakšna sirarna, ki 
prijazno vabi, da jo obišče-
te. Livignska dolina je raz-
potegnjena, a vse do obrob-
ja, kjer so tudi izhodišča za 
planinske poti, čez dan red-
no vozi lokalni avtobus, ki je 
brezplačen.

Po Livignu smo šli za nekaj 
dni še v Canazei v osrčje 
Dolomitov. Čudovito narav-
no okolje (a to je tudi v Livi-
gnu), cene nastanitve pa viš-
je kot v Livignu. Predvsem si 
imel v Canazeiu občutek, da 
še enega turista več meste-
ce ne bo moglo več sprejeti, 
toliko nas je bilo. Upam, da 
bo za obisk Livigna še kak-
šna priložnost; ne nazadnje, 
za aktivna doživetja je bilo 
pet dni čisto premalo ... 

LIVIGNO, GORSKI BISER (2)

Slap Val Nera je lahko dostopen in zato dobro obiskan. Od 
slapu pot vodi naprej proti gorskemu jezercu Valletta na 
približno 2600 metrih nadmorske višine. Pot se sicer malce 
vleče, ni pa zahtevna, planincev je malo, zato pa toliko večji 
užitek v miru gorskega sveta.

Livigno je zelo gostoljuben in urejen, tudi kar se tiče 
kolesarskih in sprehajalnih poti po mestu. 

Ko si tako blizu, soseda pač moraš obiskati. Prelaz Stelvio, 
ki je z 2757 metri nadmorske višine najvišji asfaltirani 
gorski prelaz v Vzhodnih Alpah, je izjemno priljubljen med 
kolesarji, na ledeniku malo višje pa tudi poleti obratuje 
manjše smučišče; najvišja točka je na 3450 metrih. 

Mateja Rant

P
red začetkom nove-
ga šolskega leta v 
Športnem društvu 
Utrip zdaj že tradi-
cionalno poskrbi-

jo za zabaven in ustvarjalen 
zaključek počitnic s priredi-
tvijo Živ žav, v okviru kate-
re bodo tretje leto pripravi-
li še otroški oviratlon. Nad-
vse pester program, ki se bo 
odvijal vse do večernih ur, 
bodo pomagala oblikova-
ti še druga lokalna društva, 
in sicer Prostovoljno gasil-
sko društvo Trata, Društvo 
za raziskovanje podzemlja 
Škofja Loka, Rod Svobod-
nega Kamnitnika, Kulturno 
društvo Loški oder in Šport-
no društvo Partizan.

Otrokom bodo tudi letos 
na prizorišču v športnem 
parku v Zmincu na voljo 
napihljiva igrala, poskrbe-
li bodo za animacijo in stra-
teške igre, svoje spretnos-
ti bodo lahko otroci pokazali 
pri vožnji s poganjalci in spu-
ščanju po vodni drči, risali 

bodo s kredami in ustvarja-
li v delavnicah ter se osve-
žili v igri z vodnimi baloni. 
Omogočili jim bodo še spo-
znavanje gasilskih vrlin in 
lokostrelstva, uprizorili bodo 
tudi dramsko igro po zgodbi 
Kamniti most. Začeli bodo 
z otroškim oviratlonom, na 
katerem bo tudi letos treba 

premagati številne zanimive 
naravne prepreke, prek kate-
rih otroci spoznavajo naravo. 
Čakajo jih tunel iz praproti, 
hoja po brvi, srečanje z goz-
dnim možem in številne dru-
ge zanimive dogodivščine. 
Vzporedno bodo dopoldne 
potekale ustvarjalne delavni-
ce za najmlajše. Ob 13. uri se 

bo mogoče pridružiti jamar-
jem na potepu in raziskovan-
ju okolice, gasilci pa bodo pri-
pravili vodno drčo in gasilske 
igre. Od 13. do 16. ure se bo 
mogoče naučiti rokovanja z 
lokom, ob 14. uri pripravljajo 
Bralne urice z zamorčkom, 
ob 17. uri pa bodo uprizorili 
legendo o starem gradu.

ZABAVA V ZMINCU
V Športnem društvu Utrip šesto leto zapored pripravljajo dogodek Živ žav z otroškim oviratlonom, ki 
se bo v soboto od desete ure dalje odvijal v športnem parku v vasi Zminec.

Za zabavo, ki otroke čaka konec tedna v Zmincu, je že skoraj vse pripravljeno. / Foto: arhiv društva 

Črna zemlja

Nevidna roka, 
ki ne napove obiska,
me stiska k tlom 
in ne dovoli 
dviga nad pogubo.
Žalost v meni 
hrepeni po svobodi,
da se rešim spon
bridkosti in trpljenja. 
Črna zemlja je
s težo prekrila
vse tvoje upe 
v najboljše
in spremenila 
v konec brez povratka.

Špela

Pesem je vedno odraz naše duše. Če se počutimo žalost-
no, ne more iz nas priti vesela pesem. In obratno, seveda. 
Zato rada rečem, da so pesmi naše ogledalo. Lepe in vese-
le dni vam želim. Meta

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.

PESMI MLADIH

V Otroškem stolpu Pungert Kranj letos praznujejo petlet-
nico delovanja, ki jo bodo zaznamovali s prireditvijo Vese-
li direndaj. Dogodek, ki ga bo povezovala vedno nasmeja-
na in razigrana Pika Nogavička, bodo pripravili v soboto, 
1. septembra, od 10. do 14. ure. Otroke čakajo ustvarjalne 
in glasbene delavnice ter razne igre, ki jih bodo popestrili 
še z iskanjem stolpovih zakladov.

Veseli direndaj
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TObdobje šogunov
Japonska je že zgodaj pos-

tala cesarstvo. Cesar je imel 
po zakonu absolutno oblast, 
v resnici pa so dolga sto-
letja namesto njega vlada-
le močne fevdalne družine. 
Ko je 21. avgusta leta 1192 
japonski cesar podelil Jori-
tomu Minamotu šogunat, 
se je začelo obdobje šogu-
nov, dejanskih vladarjev, ki 
je trajalo do leta 1868. 

V desetem in enajstem 
stoletju japonske zgodovi-
ne, v tako imenovanem poz-
nem heianskem obdobju, je 
skoraj na vseh področjih jav-
nega življenja prevladova-
lo gospostvo družine Fud-
živara. Toda v drugi polovi-
ci 11. stoletja se začne pro-
padanje te mogočne druži-
ne in več desetletij trajajo-
či boji med najmočnejšima 
rodovoma vojaške aristo-
kracije Taira in Minamoto. 

Družina Taira je bila leta 
1185 popolnoma poražena 
v pomorski bitki pri Danou-
ri. Sledilo je obdobje kama-
kurskega šogunata, ko je 
novo politično središče pos-
tala Kamakura, nekdanja 
ribiška vas, ki jo je zmago-
viti klan Minamoto povzdi-
gnil v glavni vojaški štab in 
potem v upravno središče. 

V Kamakuri je poglavar 
zelo razvejanega minamot-
skega rodu Joritomo Mina-
moto uradoval kot šogun, 
to je vrhovni vojaški povelj-
nik, ki ga je postavil cesar in 
so mu bila dodeljena široka 
pooblastila tudi na civilnem 
področju. Vojvoda Joritomo 
Minamoto, čigar dostojans-
tvo je postalo dedno, ni imel 
le najvišje vojaške, temveč 
tudi najvišjo civilno oblast. 
Vladanje japonskega cesar-
ja je bilo samo še navidezno, 

toda po šintoistični religi-
ji je bil cesar božanstvo in 
glava japonske države ter s 
tem oproščen vsake kritike 
in nezmotljiv v vseh dejan-
jih in ukrepih. Vseeno pa je 
bil njegova absolutna oblast 
z uvedbo šogunata močno 
omejena. 

Navezanost veleposest-
nikov v deželi na šoguna 
je temeljila na osebni zves-
tobi. Veleposestniki so bili 
šogunovi vazali. Prav tak-
šna zvestoba je povezovala 
s fevdalnimi gospodi samu-
raje, viteze, ki so imeli pra-
vico do dveh mečev in so 
opravljali za svoje gospo-
darje vojaške naloge. S to 
za Japonsko značilno oseb-
no zvestobo, ki je povezova-
la fevdalce in samuraje ter 
fevdalce in šogune, je fevda-
lizem na Japonskem dose-
gel vrhunec.

Pregovori in reki
   Finski pregovor: Revež si za lačnega iz ust vzame, 

bogataš niti iz roke ne da.
  Kitajski pregovor: Ko bogataš obuboža, postane učitelj.
   Armenski pregovor: Ob veliki bolečini je potreben 

velik um.
  Nemški pregovor: Samo bolečina ne zbuja zavisti.

Smeh ni greh
  Ali veste, zakaj imajo Kitajci postrani oči?
  Zato, ker se vedno opoldne s komolci naslonijo na 

mizo, se z obrazom naslonijo na dlani in vzkliknejo: 
»Že spet ta riž!«

  Prijateljici se pogovarjata.
  »Ne vem, kaj naj sploh skuham možu. Nikoli ni zado-

voljen.«
 »Čudno, pri meni pa vse poje ...«
 »No, ja, saj tudi tvoj mož pri meni nikoli ne tečnari.«
   Mož oblači spodnje hlače in ves zadovoljen reče ženi: 

»Poglej, kako sem shujšal. Gate mi kar same padajo 
dol.«

 »Motiš se. Elastika se je strgala.«

V sredo, 8. avgusta 2018, sta v Radovljici zakonsko zvezo 
sklenila Peter Zupan in Neža Pirih. V soboto, 11. avgusta 
2018, sta v Škofji Loki zakonsko zvezo sklenila Jure Kle-
menčič in Sanja Stojaković, v Kosovi graščini na Jeseni-
cah sta se poročila Marko Kraljić in Katja Baloh, na Bledu 
Valentin Škantar in Špela Žagar, v Mošnjah Domen Baš-
kovec in Manca Bergant, v Kranju Gašper Jordan in Tina 
Vrhovnik, na Zgornjem Brniku Pero Maksimović in Alen-
ka Šmuc, na Šmarjetni Gori Anton Jemec in Sara Ančnik, 
v Gradu Milan Leban in Janja Urmaž, v Vopovljah Gašper 
Verbič in Jerneja Forštner, v Zgornji Luši pa Gašper Rav-
nihar in Martina Demšar. V soboto, 18. avgusta 2018, so v 
Škofji Loki zakonsko zvezo sklenili Klemen Veber in Julia-
na Križnič ter Rok Sluga in Monika Golob, na Visokem pri 
Poljanah pa sta se poročila Franc Kalan in Ana Klopčič.

Mladoporočenci

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 37 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 6 dečkov in 14 deklic. 
Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 3890 gramov, najlažji 
deklici pa je tehtnica pokazala 2630 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 12 dečkov in 5 deklic. Največja teža je pripadla 
dečku, ki je ob rojstvu tehtal 4250 gramov. Najlažji je bil 
fantek – babica mu je natehtala 2260 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

F
estival prireja-
jo Zavod za turi-
zem Cerklje sku-
paj s Prostovoljnim 
gasilskim društvom 

Zalog pri Cerkljah in Druš-
tvom Folklora Cerklje, ki so 
združili moči in poskrbeli za 
pester dvodnevni program. 
Petkov večer, 24. avgusta, 
bo obarvan glasbeno. Od 
20. ure do 21.30 bodo pred 
Osnovno šolo Davorina Jen-
ka nastopile lokalne glasbe-
ne skupine, in sicer Poseb-
ni gostje ter mlada vsestran-
ska glasbenica Nina Tajč, 
sledi akustični koncert zase-
dbe MI2, po njihovih uspeš-
nicah pa bo še čas za lokalno 
skupino Incident, ki bo vse 

zbrane z glasbo zapeljala v 
dolgo poletno noč ter obisko-
valce napolnila z energijo za 
naslednji dan – tudi v sobo-
to se obeta obilica dogodkov.

Že ob 10. uri se bo odprl 
sejem z raznoliko ponudbo 
izdelkov domače in umet-
nostne obrti izdelovalcev iz 
Cerkelj in okolice. V spomin-
skem parku bo od 10. do 16. 
ure na ogled Razstava liko-
vnih del na tematiko Iva-
na Cankarja, ki jo pripravlja 
Društvo likovnikov Cerklje, 
potekala pa bo tudi slikarska 
delavnica. Možen bo ogled 
rojstne hiše Ignacija Borštni-
ka, pred šolo pa bodo obisko-
valce pričakale članice Druš-
tva kmečkih žena iz Cer-
kelj, ki pripravljajo delavnico 
izdelave rož. Na svoji stojni-
ci bodo klekljarice Lastovke 

iz Cerkelj prikazale izdelavo 
klekljanih izdelkov. Z igrali 
in delavnicami bo poskrblje-
no tudi za najmlajše, tako so 
otroci povabljeni na delavni-
co pred šolo z naslovom Ser-
vietna tehnika na lesu, ki jo 
pripravlja Družinski in mla-
dinski center Cerklje. Vsi, ki 
vas zanima karate, se oglasite 
na stojnici Karate kluba Cer-
klje, kjer bodo za vas izvaja-
li hitre treninge karateja, naj-
mlajšim pa bodo na voljo tudi 
ustvarjalni kotiček ter posli-
kave obraza. Od 10. do 17. ure 
se bo na igrišču ob sodelova-
nju s Slovensko košarkarsko 
zvezo odvijal turnir trojk v 
ulični košarki.

Ob 17.20 se bo začel Fol-
klorni festival Zapojem, zau-
kam, dekleta zasukam. Zače-
lo se bo s pritrkavanjem 

zvonov, sledil bo sprevod 
Godbe Cerklje in sprevod 
narodnih noš ter folklornih 
skupin od Zadruge Cerklje 
do osnovne šole. Ob 18. uri bo 
Godba Cerklje zaigrala nekaj 
koračnic, nato pa bo vse poz-
dravil župan Franc Čebulj. 
Eden izmed sobotnih vrhun-
cev bodo nastopi folklornih 
skupin iz Cerkelj, Preddvo-
ra, Šenčurja in Kamnika, 
po Folklornem festivalu ob 
20. uri pa vabljeni na Vese-
lico z Dejanom Vunjakom 
in Brendijevimi barabami, 
ki vas bodo zabavali do enih 
zjutraj. V primeru dežja bo 
prireditev (razen stojnic) pre-
stavljena v tamkajšnjo Več-
namensko športno dvorano. 
Vstop je prost, organizatorji 
pa obljubljajo, da bo poskrb-
ljeno tudi za hrano in pijačo.

FEST PO ROKOVEM
Cerklje bodo v petek in soboto utripale v ritmu prireditve Fest po rokovem, ki združuje pestro paleto 
kulturnih, športnih in zabavnih vsebin. Manjkalo pa ne bo tudi koncertov, od lokalnih glasbenih zasedb 
pa do povsod priljubljenih Mi2.

Glasbeni trio Incident iz Cerkelj s karizmatičnim pevcem ter 
kitaristom Janom Robasom bo z ritmi roka, folka in bluesa 
Fest po rokovem zapeljal v sobotno jutro. 

Festival ponuja možnost nastopa mladim domačim 
glasbenikom, tako bo v petek nastopila izvrstna Nina Tajč, 
ki bo dan prej nastopila tudi v Čolnarni v Trbojah. 
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Škofja Loka – V okviru festivala Pisana Loka bo v soboto, 
25. avgusta, ob 20.45 na letnem vrtu Bara Freising na Loš-
kem gradu (»Pri Čirotu«) nastopila zasedba Demolition 
Group, ena najbolj trdoživih in avtentičnih skupin pri nas. 
Njihova glasba je samosvoj in energičen spoj ritma, kitar-
skih rifov in arhaičnega vokala, ki se prepleta z zvokom 
saksofona, v zadnjem obdobju pa tudi elektronike. Novi 
album Pojdiva tja sicer nima tako neposrednega aktivisti-
čnega naboja, kot sta ga imela predhodna Planet starcev 
in Zlagano sonce, še vedno pa ohranja kritičen odnos do 
dogajanja okrog nas. Že v četrtek, 23. avgusta, pa bosta 
v okviru Pisane Loke ob 20. uri na terasi Knjižnice Ivana 
Tavčarja nastopila vrhunska domača glasbenika, Boštjan 
Gombač in Janez Dovč, ki ju poznamo kot solista ter čla-
na številnih zasedb. V projektu Sounds of Slovenia na 
svoj način – iskrivo in hudomušno – preigravata različne 
skladbe glasbene tradicije, ki so zaznamovale slovensko 
ljudsko glasbo.

Demolition Group v Škofji Loki
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Vilma Stanovnik

L
etošnja druga avgu-
stovska sobota bo za 
vedno ostala v spomi-
nu mlademu paru, 
Tini Vrhovnik in Gaš-

perju Jordanu. Svojo več kot 
sedemletno ljubezen sta kro-
nala s poroko v Mestni hiši in 
nato še v cerkvi sv. Kancijana 
v Kranju, kjer so mnogi priso-
tni svatje in mladoporočenca, 
zlasti ob nastopu Gorenjskega 
okteta in Tilna Lotriča, potočili 
tudi kakšno solzo sreče. 

Srečna je bila tudi neves-
ta Tina, po novem Jordan, 

po poklicu psihologinja, ki je 
pred kratkim dobila službo za 
nedoločen čas na Osnovni šoli 
Poldeta Stražišarja na Jeseni-
cah, pa tudi nekdanji hoke-
jist Gašper Jordan, sicer zapo-
slen kot specialist kadrov-
skih storitev v Leku, ki so ga 
ob pomembnem dnevu raz-
veselili tudi nekdanji hokej-
ski soigralci iz češkega Trebi-
ča. Vesela druščina petdeset-
ih svatov je nato rajala v gos-
tilno Pr' Matjaž v Struževem, 
mladoporočenca, ki sta se tik 
pred poroko preselila v sku-
pno stanovanje, pa sta pove-
dala, da bo poročno potovan-
je moralo zato malo počakati.

STANOVANJE 
NAMESTO POTOVANJA
Tik pred poroko sta se Tina in Gašper Jordan 
preselila v novo stanovanje, zato bo poročno 
potovanje moralo malo počakati.

Kranjčana Gašper in Tina Jordan na poročni  
dan / Foto: Luka Dakskobler

Suzana P. Kovačič

S
tanislav (Stan-
ko) se je rodil leta 
1924 na Olšev-
ku kot četrti otrok 
od šestih. O tem, 

kako je preživel mladost, pri-
poveduje, kot bi bilo včeraj, a 
največ se v spominih vrača v 
kruti čas druge svetovne voj-
ne. V to, kako so ga leta 1943 
prisilno mobilizirali v nem-
ško vojsko in ga maja 1944 s 
prekomando poslali na fron-
to v Normandijo na »dan D«, 
kjer je bil dva dni zatem ran-
jen, prepeljan v bolnišnico, 
potem pa kot vojni ujetnik 
predan v taborišče v Angli-
jo. Razpletlo se je, da se je 
lahko vrnil domov kot borec 
5. prekomorske brigade, v 
Lipici je opravil tudi izpit za 
podoficirja. Po vojni se mu 
je ponudila priložnost, da je 
šel v tečaj za učitelja v kranj-
sko Marijanišče, saj je imel 
podlago petih letnikov gim-
nazije. Del kranjskih tečaj-
nikov je potem šel učitelje-
vat na slovenske v šole na 
Primorsko, v katerih so prej 
učili samo italijansko. Med 
drugim je učil v Padni nad 
Dragonjo, kjer je spoznal 
Ano Pucer, rojeno leta 1930 
v družini s tremi otroki. In 

22. avgusta leta 1953 sta se 
poročila, civilna poroka je 
bila v Šmarjah, cerkvena v 
Bujah na Hrvaškem; cerkve-
no sta se poročila na skrivaj, 
saj nekdanji družbeni sis-
tem cerkvi ni bil naklonjen 
in bi Stanko lahko ostal brez 
službe. Poroka je bila skro-
mna, sta povedala Logar-
jeva, na poročno potovan-
je pa sta šla z avtobusom – v 
Bohinj in na Bled. 

Stanko je bil med drugim 
deset let ravnatelj in učitelj v 
šoli v Hrvatinih. Ani je oblju-
bil, da bosta ostala na Pri-
morskem, kjer sta se že rodili 
hčerki Meri in Erika. A njego-
va starša sta želela, da se sin 

vrne domov, brat je v Kranju 
že zidal hišo, zraven nje se je 
pokazala priložnost za vse-
litev v hišo tudi za Stankovo 
družino. Ana nad selitvijo ni 
bila najbolj navdušena, neva-
jena hribov je na nekem izle-
tu v Tržiču celo rekla: »Ubo-
gi ljudje, ki tukaj živijo.« No, 
danes vse tri hčerke, v zako-
nu se je rodila še Mateja, živi-
jo prav na Tržiškem. Ana je 
skrbela za družino in dom, 
in ker je bila priučena šivil-
ja, je tudi pridno šivala. Vsak 
dan sta družino čakala kuha-
no kosilo in večerja. 

Leta 1964 je Stanko dobil 
službo učitelja v OŠ Simo-
na Jenka Kranj, kjer je ostal 

do upokojitve. Zelo rad vrt-
nari in še vedno ima vozniš-
ki izpit, pri zadnjem podalj-
šanju izpita so mu rekli, da 
za svoja leta vozi kar prehi-
tro.Ana je zaradi šibkejšega 
zdravja začasno nastanjena 
v domu starejših občanov, a 
da bi »zamudila« slavje žele-
zne poroke ... Ana in Stanko 
imata sedem vnukov in dva 
pravnuka, njihove družbe se 
vedno razveselita. O 65 letih 
skupnega življenja sta pove-
dala, da ni bilo vedno lahko, 
da je bilo potrebnega veli-
ko medsebojnega razume-
vanja, a če se znaš uskladi-
ti, malce potrpeti eden z dru-
gim, potem že gre ...

ŽELEZNA POROKA 
LOGARJEVIH
Ana in Stanislav (Stanko) Logar iz Kranja bosta jutri, 22. avgusta, praznovala 65 let poroke. Že v nedeljo 
so njuni železni poroki nazdravili v družinskem krogu na Brezjah pri Tržiču.

Ana in Stanislav (Stanko) na družinskem slavju ob 65. obletnici njune poroke / Foto: Tina Dokl

Kar nekaj vas je spraševa-
lo o sistemu mala zvezda, 
zato bomo danes obnovi-
li to postavitev iz kart, saj 
ni težka, ravno pravšnja 
za sproščeno poletje in za 
določena vprašanja. Kot že 
vemo, spraševalec premeša 
vse karte in naredi tri kupčke. 
Vedeževalec z vrha kupčkov 
izbere tri karte, spraševalec 
pa preostale znova premeša 
in tokrat naredi le dva kupč-
ka. Nato se vzameta spodnji 
zadnji dve karti. Tako imamo 
pet kart, ki se položijo lepo 
po vrstnem redu. Na vrhu 
prvo karto, pod njo drugo, na 
levo stran tretjo, pod dvojko 
postavimo četrto karto in na 
desno stran od dvojke posta-
vimo peto karto. Prva karta 
nam pove, kje smo z mislimi 
ta trenutek, druga kaj nas 
zadržuje, da želenega ne 
dosežemo. Tretja karta nam 
prikaže dogodek iz preteklo-
sti, četrta karta pa prinaša 
dogodek v prihodnosti. In 

zadnja peta karta nam poda 
odgovor oziroma izhod. Pri 
sistemih je dobro to, da vas 
karta za karto vodi v zgodbo, 
ki jo sestavljate. Povezujete 
počasi in premišljeno, po 
drugi strani pa ne smete 
preveč razmišljati. Kajti prva 
misel, ki vam pride na misel, 
je naša podzavest. Takoj ko 
začnemo bolj premišljeva-
ti, se zavestno oprimemo 
nečesa, kar že oblikujemo. 
Prva misel naj bo tista, ki naj 
vas najbolj vodi pri vedeže-
vanju. Še bolj takrat, kadar 
gledate karte sami sebi, saj v 
takem primeru zavest še bolj 
deluje in ne boste dobili pra-
vih odgovorov, ker jih boste 
preveč prilagodili sebi. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Razočaranje« 
Draga Tanja, razočarana sem 
nad razpletom svojega ljube-
zenskega življenja. Ali se bo 
moja simpatija vrnila nazaj k 
meni? Enostavno ne vem več, 
kaj naj naredim. Kaj je prav 
in kaj narobe. Najlepša vam 
hvala. 
Začelo se je neverjetno lepo, 
skoraj tako kot v pravljici. 
Zaradi različnih predstav, 
kako bo potekala vajina 
prihodnost, pa je prišlo do 
nenadnega razhoda. Na 
dan so prišle vse neizreče-
ne besede, ki sta jih zavoljo 
uspešnega odnosa zadrže-
vala zase. Povedala sta si 
vse, mogoče celo preveč. 
Trpljenje je enako na par-
tnerjevi strani, saj si tudi on 
ni želel, da se zveza konča, 
sploh pa ne na tak način. V 
drugačnih okoliščinah bi se 
vajin prepir odvil popolno-

ma drugače in na koncu bi 
našla skupno rešitev. Neso-
glasju pa je botroval stres 
na partnerjevi strani in pre-
velika pričakovanja z vaše 
strani. Lahko bi rekli, odvilo 
se je, kot se je – in zakorakali 
sami naprej. Vendar ni tako 
lahko. Še vedno gojite moča 
čustva in navezanost. Če bi 
lahko, bi najraje zavrteli čas 
nazaj. Če čutite, da se vajina 
zgodba še ni končala, nikar 
ne odlašajte. Življenje je vaše 
in samo vi imate moč, da ga 
usmerjate, seveda skladno s 
svojimi željami. Namenjeno 
vam je, da si ustvarita sku-
pno domovanje in nadaljuje-
ta skupno pot. Videti je, da 
bosta nadaljevala v tej smeri. 
Počasi, a vendarle. Sčasoma 
se boste naučili, da je včasih 
bolje popustiti in premisliti, 
preden spregovorimo. Dro-
bna nesoglasja ne bi smela 

tako močno vplivati na vaš 
pogled o idealni ljubezni. Z 
delom na sebi se boste lažje 
spopadali z negativnimi vpli-
vi iz okolice. Bodite pogumni 
in sreča bo na vaši strani. To 
pa je vse, kar še potrebujete. 
Srečno.

»Iskrica« 
Pozdravljeni, Tanja. Zanima 
me, ali si lahko od poletne 
romance obetam kaj več. 
Zanima me tudi za službo. 
Hvala in lep pozdrav. 
V ljubezni ste doživeli že 
toliko preobratov, da včasih 
ne veste več, kaj resnično 
lahko pričakujete od člo-
veka. A hkrati imate dovolj 
izkušenj, da hitro prebere-
te, kaj lahko pričakujete od 
partnerja. Veste, kaj potre-
bujete in česar ne. V tem pri-
meru ni tako, saj vas zavaja 
z dvoumnimi izjavami in 

prav tako s spremenjenim 
obnašanjem. Zdi se, kot da 
še sam ne ve, katero pot bi 
ubral. Videti je, da pred vami 
skriva neko skrivnost, zato je 
tudi njegovo obnašanje tako 
nenavadno. Zaradi svojih 
moralnih vrednot se boste 
od njega čustveno umaknili, 
še preden bo uspel razložiti 
svojo plat situacije, v kateri 
se je znašel. Skupni hobiji 
vaju povezujejo, zato imata 
tukaj potencial za prijatelj-
stvo, če bi si to želeli. V slu-
žbi spremembe prihajajo z 
naslednjim letom. Sčasoma 
se bo okrepilo tudi finančno 
stanje. Več dela pa prinaša 
tudi slabo plat, začelo vam 
bo zmanjkovati časa zase. In 
spet boste začeli razmišljati 
o spremembah. Uspelo vam 
bo, kjerkoli se odločite nada-
ljevati svojo poslovno pot. 
Srečno.
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

                        + poštnina

23
EUR

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

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

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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

www.gorenjskiglas.si
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

Nagrade:  3-krat knjiga MELANDA

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, 5. septembra 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.
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V 77. letu starosti je umrla soul pevka 
Aretha Franklin. Zadnjih nekaj let se je 
borila s številnimi boleznimi, zanjo pa je 
bil usoden rak na trebušni slinavki. V več 
kot šest desetletij trajajoči karieri je pos-
nela štirideset albumov, za svoje delo pa 
je bila nagrajena s kar 18 grammyji. Pre-

jela je zvezdo na pločniku slavnih in postala prva ženska, 
ki so jo sprejeli v dvorano slavnih rokenrola Rock and Roll 
Hall of Fame. Med drugimi je izdala tudi avtobiografijo in 
zaigrala v filmu Brata Blues.

Poslovila se je kraljica soula Aretha Franklin

Nobenega dvoma ni, da igralka 
Diane Kruger (42) pričakuje otro-
ka. Fotografi so jo namreč ujeli 
na ulicah New Yorka, na fotogra-
fijah pa se ji že lepo vidi zaobljen 
nosečniški trebuh. Za igralko bo 
to prvi otrok, Norman Reedus 

(49) pa ima iz pretekle zveze že odraslega sina. Par je 
bil prvič opažen skupaj leta 2016, ko sta skupaj snemala 
film Nebo.

Diane in Norman pričakujeta otroka

Max Lomas (29), sostanovalec 
Bobbi Kristine Brown, ki jo je 
pred tremi leti našel neodzivno 
v kadi, je umrl zaradi prevelike-
ga odmerka. Kljub hitremu pos-
redovanju in bolnišnični oskrbi 
je bilo prepozno. Maxa je pevka 

Whitney Houston v najstniških letih neformalno posvoji-
la. Pred časom je potrdil, sta bila z Bobbi Kristino odvisna 
od drog in sta se tik pred njeno smrtjo odločila, da to 
razvado opustita, vendar se ni izšlo po načrtih.

Max po stopinjah Bobbi Kristine Brown

Revija Forbes je objavila seznam najbolje 
plačanih igralk. Prvo mesto je letos zase-
dla Scarlett Johansson (33), ki je prema-
gala Angelino Jolie na drugem in Jennifer 
Aniston na tretjem mestu. Igralkin izku-
piček znaša več kot štirideset milijonov 
dolarjev, največ prihodka so ji prinesli 

Marvelovi Maščevalci, naslednje leto bo v tej filmski seriji 
izšel še film Črna vdova. 

Scarlett Johansson najbolje plačana igralka

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Brun

V
ino, leteči vater
polo, tekma so
dov, reševanje tu
r istke, vošarka in 
veslo – šest tradi

cionalnih iger v moderni pre
obleki, v katerih se je pomeri
lo šest ekip: iz Maribora eki
pi Štajerske vijolice in Pala
činke, Velenje, Koper/Piran 
Obala, Ajdovščina in doma
ča ekipa Kranjski orli. 

Organizator Miroslav Kr
zyk iz Adria Events pojasni, da 
se letos prvič slovenski prvak 
ne bo udeležil mednarodnega 
polfinala, temveč ima zagoto
vljen nastop na velikem med
narodnem finalu, ki bo leta 
2020 v Luksemburgu, kjer 

bo tekmovalo 16 držav. »S 
tem želimo zaobiti balkan
ske meje in se razširiti po 
vsej Evropi, s čimer bo pro
jekt City games lahko primer
ljiv in konkurenčen nekdan
jim Igram brez meja,« pojas
ni Miroslav in doda: »Zmago
valcem bomo tokrat podarili 
štiridnevni oddih na Pohor
ju, za prvo mesto pa ponovno 
pričakujemo boj med aktu
alnim prvakom Štajerskimi 
vijolicami in Velenjem, sicer 
so pa vse ekipe odlično prip
ravljene, saj so trenirale dva 
meseca.«

Njegova napoved se je ure
sničila, a tokrat so na koncu 
Velenjčani pokazali premoč 
in Vijolice pahnili na dru
go mesto. Kapetanka zma
govalcev Maja Kugonič ob 

tem ni skrivala navdušenja. 
»Zmaga je potrditev, da smo 
najboljša ekipa in da uživa
mo v tem, kar delamo. In res 
smo neizmerno veseli, da je 
šla trofeja ponovno v naše 
roke.«

Domači Kranjski orli so bili 
nad četrtim mestom neko
liko razočarani, saj kot pra
vi kapetan Tomaž Šubic, so 
ciljali na zmago. »Imeli smo 
nekaj težav z veslanjem, tudi 
igra, na katero smo stavili, 
vateropolo, nam ni šla najbo
lje, dobili smo nič točk. Gle
de na to, da nam je na polo
vici tekme kazalo zelo slabo, 
smo s končnim izkupičkom 
vseeno zadovoljni.«

V Begunjah pa bo med 
24. in 26. avgustom ponov
no Narodno zabavni vikend. 

Veseli Begunjčani vabijo v 
rojstni kraj slovenske narod
nozabavne glasbe, za odlično 
zabavo v festivalskem šotoru 
pri Gasilskem domu v Begu
njah bodo pa poskrbeli razli
čni ansambli iz Slovenije in 
tujine. V petek se tako obe
ta večer z Veselimi Begunj
čani, v soboto bodo nastopi
li še Hišni ansambel Avsenik, 
Mitja kvintet s tremi klarine
ti in Ansambel Roberta Zupa
na, v nedeljo pa se bodo gos
titeljem na odru pridružili še 
ansambel Wankmüller, Sve
tlin, Slovenski muzikantje, 
Extra kvintet, Uffinger 6 in 
domače Karavanke. V nedeljo 
začnejo že ob 11.30, medtem 
ko bosta petek in sobota glas
bena od 20. ure dalje. Vstop
nine ne bo.

VELENJČANI IN BEGUNJČANI
Na kranjskem letnem olimpijskem bazenu je že četrto leto potekal finale Mestnih iger oziroma City 
games. Velenjčani so premagali Štajerske vijolice. Konec tedna pa bo veselo v Begunjah.

Kranjski orli s četrtim mestom niso bili zadovoljni. / Foto: Tina DoklV napetem finalnem boju so premoč pokazali Velenjčani. 

Ekipe so se pomerile v šestih igrah. / Foto: Tina Dokl V vsaki ekipi sta tekmovali tudi dve dekleti. / Foto: Tina Dokl

Ansambel Veseli Begunjčani konec tedna vabi v rojstni kraj slovenske narodno-zabavne glasbe na že tradicionalni 
narodno-zabavni glasbeni konec tedna. / Foto: A. B.

Maja Sušnik iz Podljubelja in Patricija Fajdiga iz  
Dupelj sta se prvič skupaj povzpeli na nekdanji 
ljubeljski prelaz, Maja je sicer strastna planinka in 
študentka velnesa na Višji strokovni šoli za gostinstvo 
in turizem Bled, Patricija pa v hribe ne hodi najraje,  
čas raje posveti jogi in delu učiteljice podaljšanega 
bivanja. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Ni ga čez paradižnik! Ne le da je lep kot rajsko jabolko, tudi 
dober in zdrav in okusen je. Vse jedi z njim dobijo nekakšno 
sredozemsko aromo. Tam ga pojedo največ. Pa tudi v Peruju, 
od koder naj bi k nam prišel, in v Mehiki, kjer so ga Indijanci jedli 
že stoletja prej kot preostali svet. Evropejci so bili prepričani, da 
mora biti prav zaradi živih barv vsaj afrodiziak, če ne še kakšen 
skrivnostni strup. Počasi, previdno so se ga lotevali. Najprej 
Italijani, ki so ugotavljali, da je najboljši pečen na maslu, in še 
danes gospodinje, katerih družine avgusta zasedejo jadransko 
obalo, ne morejo brez masla. Tam okrog enajstih dopoldne 
v vseh kampih zadiši po maslu iz različnih ponev, ponvic in 
skodel, kjer se pripravljajo omake s paradižnikom za testenine, 
brez katerih ni pravega italijanskega kosila. Seveda z dodatki, 
kot so česen, bazilika, origano, rožmarin, oljke, kapre in še kaj.

Omleta po sredozemsko

Za 4 osebe potrebujemo: 250 g navadnih testenin (polžkov, 
špagetov itd.), 5 zrelih paradižnikov, 125 g masla, pol čebule, 
ščepec sladkorja, 5 jajc, 3 žlice smetane, drobnjak, sol, piment, 
mleti muškatni orešček, nastrgan trd sir.

Testenine skuhamo v slani vodi, jih odcedimo in speremo pod 
mrzlo vodo. Paradižnike na hitro pomočimo v vrelo vodo, da 
jih lažje olupimo in narežemo. Čebulo narežemo na kocke, jo 
zarumenimo na maslu in ji dodamo paradižnik z malo soli, 
pimenta in sladkorja. Dušimo dve minuti. Nato stepemo jajca, 
smetano, sol, piment, muškatni orešček in nasekljan drobnjak 
ter spečemo štiri omlete. Četrtino jajčne zmesi prihranimo in 
jo polijemo po testeninah, ki smo jih na hitro pogreli v ponvi. 
Omlete napolnimo s testeninami in paradižnikom ter pot-
resemo s sirom in drobnjakom. Jed gre odlično h kumarični 
solati s kislo smetano in koprcem.

Pogača s paradižniki

Za 4 osebe potrebujemo: 500 g moke, 25 g kvasa, 10 manjših 
paradižnikov, 2 stroka česna, 5 žlic oljčnega olja, sol in poper, 1 
zvrhano žlico svežega ali pol žlice suhega origana.

Testo: Kvas nadrobimo v skledico, prilijemo 1 dl mlačne vode in 
gladko zmešamo. Moko stresemo v skledo, primešamo žličko 
soli, kvas in še 1,5 dl mlačne vode, zgnetemo v testo, ga obliku-
jemo v hlebček, damo v skledo, pokrijemo in pustimo vzhajati. 
Paradižnike prerežemo in s prerezano stranjo navzgor zložimo 
na krožnik, potresemo s sesekljanim česnom in origanom, poka-
pljamo z oljčnim oljem in pustimo počivati. Pečico segrejemo na 
220 stopinj. Vzhajano testo na hitro pregnetemo in pritisnemo 
na z maslom namazan pekač. V testo s prsti naredimo vdolbi-
nice, vanje položimo paradižnike. Nato vse polijemo z oljem 
oz. z omako, ki je ostala od paradižnikov. Pečemo 20 minut.

Paradižnik z jogurtom

Pol kilograma zrelega paradižnika narežemo na kolobarje, 
zložimo na oval, potresemo s sesekljanim peteršiljem in nase-
kljano čebulo ter solimo. Prelijemo z jogurtom in ponudimo.

Slive
Letošnje poletje lahko opa-

zimo kar nekaj slivovih dre-
ves, katerih veje se šibijo pod 
težo sadežev. Ker bo očitno 
slivove marmelade dovolj, je 
prav, da iz sliv še kaj speče-
mo ali skuhamo.

Za pripravo slivove pite z 
orehi potrebujemo: za testo: 
350 g moke, 150 g masla, 150 
g mletega sladkorja, 4 ru-
menjake, 1 vanilijev sladkor, 
pol pecilnega praška, lupini-
co ene bio limone, pol žlič-
ke soli; za nadev: 3 žlice sli-
vove marmelade, 0,5 kg sliv; 
za preliv: 4 beljake, 150 g ore-
hov, 120 g sladkorja.

Priprava testa: V posodo 
stresemo moko, pecilni pra-
šek, sladkor, vanilijev slad-
kor, limonino lupinico in sol 

ter premešamo. Dodamo ru-
menjake in na kocke nareza-
no maslo. Vse skupaj zgne-
temo v testo. Testo za 30 mi-
nut postavimo v hladilnik.

Priprava nadeva: Beljake 
stepemo v sneg in dodamo 
sladkor. Stepamo, dokler 
se sladkor ne raztopi. Nato 
vmešamo še orehe.

Sestavljanje pite: Polo-
vico testa razvaljamo ter z 
njim obložimo okrogel pe-
kač, ki smo ga predhodno 
namastili. Testo premaže-
mo z marmelado. Slive raz-
polovimo in jim odstrani-
mo koščice. S polovicami 
sliv prekrijemo testo, tako 
da je olupek na spodnji stra-
ni. Čez slive nadevamo ore-
hov nadev. Preostanek testa 

naribamo čez nadev. Pito 
pečemo v pečici, ogreti na 
170 °C, 45 minut.

Nasvet: Sestavine so nave-
dene za okrogel pekač pre-
mera 26 centimetrov. Te-
sto bomo lažje naribali, če 
ga pred uporabo postavimo 
za 10 minut v zamrzovalnik.

Za pripravo ovse-
ne kaše s suhimi slivami 

potrebujemo: 100 g ovsenih 
kosmičev, 50 g suhih sliv, 
2,5 dl vode, 2,5 dl mleka, šče-
pec soli.

V kozico stresemo ovse-
ne kosmiče, sol in narezane 
suhe slive. Prelijemo z vodo 
in zavremo. Ko se kaša zač-
ne gostiti, zalijemo z mle-
kom in ponovno zavremo. 
Pokrijemo in kuhamo 10 do 

15 minut oz. dokler ne nas-
tane kremasta kaša. Vmes 
večkrat premešamo. Kašo 
serviramo v skodelo in jo po 
želji prelijemo z mlekom.

Nasvet: Sestavine so nave-
dene za eno veliko porcijo. V 
poletnem času suhe slive na-
domestimo s svežimi. Te do-
damo v kašo pet minut pred 
koncem kuhanja.

Mojca Logar

Že dve leti nas Rok priganja 
na Grintovec. Pa smo doča-
kali tudi ta trenutek. Načr-
tovali smo krožno pot, kjer bi 
se povzpeli na Grintovec od 
Češke koče in sestopili pro-
ti Cojzovi koči in v Kokro. V 
mladosti sem tam že enkrat 
hodila, to pa je tudi vse. Že 
smo peljali en avto k Suha-
dolnikovi kmetiji, da bi lah-
ko zaključili krožno pot, ko 
vendarle začnem gledati po 
internetu in karti, kako naj 
bi to šlo. Pot na Grintovec od 
Češke koče je zelo zahtevna 
(tako piše), precej je jeklenic 
in klinov, mi pa imamo le en 
samovarovalni komplet in eno 
alpinistično čelado. Janez se 
mi smeji in pravi, čakal sem, 
kdaj se ti bo vklopila varno-
stna sirena. Morda pa bi bilo 
za otroka bolje, da gremo po 
enostavnejši poti gor in po isti 
poti dol. Pristanem. Torej – 
enostavnejša varianta, po isti 
poti gor in dol. Pot je označe-
na s slabimi petimi urami hoje 
do vrha in nekaj manj nazaj. 
Bilo je ravno po dežju, tako da 
ni bilo vroče. Hoditi smo zače-
li nekaj pred šesto in nismo bili 
prvi na parkirišču. V Cojzovi 
koči se je prilegla kava. Proti 
vrhu Grintovca je polno ovc. 
Presenetljivo veliko ljudi je bilo 
na gori, vsaj petdeset, tudi tuj-
cev. Končno si mislim, da ne 
gre vse le v Julijce in na Tri-
glav. Planinci, ki so prihajali 
na vrh od Češke koče ali so tja 
sestopali, so vsi imeli čelade. 
Prav smo ravnali, si mislim, 
še dobro, da sem ob otrocih le 
malo previdnejša. Nekaj čez 
četrto uro popoldan smo bili 
zopet pri avtu. Zadovoljstvo 
je bilo veliko, noge pa so bile 

utrujene. Ker sta otroka tako 
navdušeno pripovedovala o 
gori, je potem celo Nika pripo-
mnila, da bi šla tudi ona kam 
v hribe, ampak ne tako visoko. 
Kar vriskala sem od navduše-
nja, da je gospodična sama iz-
razila željo. Potem smo se pa 
z njo podali do Češke koče. Pot 
smo začeli šele ob dvanajsti 
uri in na Jezerskem je bilo vse 
polno obiskovalcev, planincev, 
kolesarjev, motoristov. To po-
meni, da je bilo enako polno 
planincev tudi pri Češki koči. 
Ob koči sem opazovala lju-
di, ki so prihajali z vršacev (s 
Skute, Kočne in Grintovca) – 
vsi so imeli čelade. Kako prav 
smo ravnali, da smo Grinta-
vec osvojili po lažji poti, ker 
nimamo ustreznih čelad … 
Tudi tujci so bili seveda pri 
Češki koči. Skupina Nizozem-
cev je do tja pristopala kar v 
sandalih Teva, čevljih All star, 
ena od njih pa je imela lepe 
zimske visoke čevlje. Najraje 
bi jih vprašala, ali se zavedajo, 
koliko tvegajo reševalci, ki pri-
dejo po takšne planince. Raje 
ne vprašam, koliko to stane – 
vzlet helikopterja, vsa oprema 
in različne službe, ki so vplete-
ne v reševanje … Pa boste rekli: 
včasih smo hodili v hribe brez 
čelad in v čevljih Bata, ženske 
v krilih in podobno. Že res, 
vendar včasih ni bilo takšne 
gneče v hribih. Na parkirišču 
pod Češko kočo je bilo precej 
več kot sto avtomobilov, pa 
je bila ura dvanajst, ko so se 
najbolj zgodnji že vračali do-
mov. Naša odgovornost je, da 
poskrbimo za lastno varnost. 
In najbolj osnovna varnost so 
ustrezni pohodni čevlji.

Grintovec

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Minilo je več kot dvajset let, 
odkar sva se veselila vašega 
prihoda, odkar smo vas pre-
vijali in se veselili vaših prvih 
korakov. Dvakrat gor in dvak-
rat dol – pa se veselimo vaših 
korakov v samostojno življenje. 
Takrat niti nisem vedel, kako 
zelo je življenje z majhnimi 
otroki fizično naporno. Ko da-
nes opazujem mlade družine, 
predvsem kjer je razlika med 
otroki majhna, se mi nehote 
vrnejo spomini na vaše prve 
korake, kupe plenic, sprehode 
po vasi, lopatk in kanglic na 
morju, prvih smučanj, vstopa 
v šolo, prvih ocen, nastopov … 
Govorili so mi: majhni otroci 
– majhne skrbi, veliki otroci – 
velike skrbi. Sem eden redkih, 
ki tega ne morem potrditi. 
Zelo veliko časa sem preživel 
z vami. Morda je to recept za 
današnje veselje. 

Danes mi je lažje biti oče kot 
pred 18 leti. Z vami se lahko 
pogovarjam o šoli, ki je še pred 
vami, sprašujem vas, kako je 
bilo na počitniškem delu, kako 
boste preživeli preostanek poči-
tnic, kaj vam je dobro in kaj sla-
bo v naši družini. Predvsem se 
lahko pogovarjam in vas poslu-
šam. Majhnega dojenčka lah-
ko le začutiš in po starševskem 
instinktu pomagaš. Ko ste bili 
dojenčki, sem si včasih želel, da 
bi imeli na čelu majhen ekran, 
kjer bi pisalo, kaj pravzaprav 
hočete. Danes mi poveste, kaj 
si želite, kaj vam ni prav, s čim 
soglašate in s čim ne. 

Zelo sem ponosen, da vam je 
uspelo razviti čut za sočloveka, 
najprej drug do drugega, do so-
šolcev, do vseh ljudi, ki nas ob-
dajajo. Poleg šole imate hobije 
in počitniško delo. Ne vem, kako 

se je to zgodilo, vendar vsi ima-
te delo, kjer vidite, kako zelo se 
lahko življenje obrne mimo na-
ših želja. Videvate, kaj pomeni 
imeti otroka s posebnimi potre-
bami, in videvate, kako težko 
se lahko zaključi življenje. Zato 
vas občudujem, ker vam hude 
življenjske preizkušnje, ki jih 
spoznavate to poletje, vzbujajo 
sočutje, ponižnost in skromnost 
pred življenjem. Hvala, da svo-
ja spoznanja delite z nama. 
Vesel sem, ker v vašem svetu 
niso samo telefon, računalnik, 
denar in kariera, temveč tudi 
spoštovanje drugih, odgovor-
nost za vašo prihodnost, ker je 
vaša, in ne moja, pravzaprav 
mi je všeč tudi vaša občasna 
zmerna upornost meni. Vsega 
tudi ne vem o vašem najstni-
škem početju. Vem, da tudi že 
veste, da vam oče ne bo kupil 
novega avtomobila, ne bo vam 
zgradil hiše, niti vam ne bo pla-
čal izleta na Karibe ali Novo 
Zelandijo. Nočem vas oropati 
vašega lastnega zadovoljstva 
in lastnega ponosa ob vaših 
uspehih. Materialno osnovo si 
boste verjetno zagotovili malo 
kasneje kot nekateri vaši kolegi. 
Bo pa bolj trdna. Še naprej bom 
neizmerno verjel v vas, vam za-
upal ter vas spodbujal. 

Lažje je tudi, ker ni več tre-
ba držati strogih meja. Zaradi 
tega ste se večkrat zelo jezili 
name. Moja edina naloga je 
bila, da sem ostal trden in mi-
ren. Želim vam veliko modros-
ti pri sprejemanju odločitev in 
pri sprejemanju vsega, kar bo 
prišlo. Moje in najine ljubezni 
ne bo nikoli zmanjkalo.

Dragi odraščajoči mladinci!

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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VSTOPNINA 12 €

24. AVG | 20.30
KOVACNICA GERMOVKA

TROBILNI KVINTET 
SiBRASS

DVODNEVNI FESTIVAL V TRZICU, 24. IN 25. AVGUST 2018

S POSEBNIMI GOSTI: PUTIN, DONALD TRUMP, 
JAN PLESTENJAK, ANGELA MERKEL ...

DIRIGENT LOJZE KRAJNČAN

OB 21. URI: VELIKI KONCERT  
BIG BAND RTV SLOVENIJA 

IN KLEMEN SLAKONJA

VSTOPNINE NI

OB 18:30 URI: KUHNA NA PROSTEM, 
 DEGUSTACIJA VIN IN DRUŽENJE
OB 19. URI: ULIČNI KONCERT TERRAFOLK

25. AVG | STARO MESTNO JEDRO – NA PLACU

TERRAFOLK
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Rezultati 66. kroga –  
19. avgusta 2018

2, 12, 14, 15, 16, 26, 38 
in 27

Loto PLUS: 
7, 8, 17, 21, 23, 26, 36 

in 18
Lotko: 3 3 3 6 8 2

Sklad 67. kroga za 
Sedmico: 4.160.000 EUR 
Sklad 67. kroga za PLUS: 

280.000 EUR 
Sklad 67. kroga za Lotka: 

880.000 EUR

LOTO

Z grozo berem medije in članke 
o prodaji prostorov Peka Tržič. 
To je hkrati dokončni smrtni 
udarec Tržiču in tržiškemu go-
spodarstvu s strani dvanajstle-
tne vladavine mag. Boruta Sa-
jovica in Občine Tržič. Prodaja 
Peka podjetjem s povezavo prek 
Kajmanskih otokov in davčnih 
oaz je ubila še zadnje upanje 
majhnim podjetjem iz Tržiča, 
ki so se združila v upanju, da 
jim uspe postati lastnik prosto-
rov, v katerih so najemniki in ki 
so zanje življenjskega pomena. 
To je pika na i tržiškega župa-
na in občine k popolnemu uni-
čenju Tržiča. V treh mandatih 
mu je to edino popolnoma in 
dosledno uspelo. Kjer ima in-
teres in koristi, razprodaja, 
uničuje, podarja premoženje 
občanov Tržiča in zapravlja de-
nar davkoplačevalcev. Ne vem, 
zakaj občinski svet ne ukrepa, 
da je opozicija z Belharjem 
povsem tiho in nemočna.
Kako lahko na predlog Sajovica 
občina iz našega denarja kupi 
nekaj prostorov v BPT, ki so bili 
edini uporabni – za 360 tisoč 
evrov in jih potem gladko da 
porušiti za parkirišča, namesto 
da bi v njih gradil stanovanja 
za mlade družine? Kako lahko 
podari slamnati firmi zemljišče 

Smrtni udarec 
Tržiču

PREJELI SMO

pod Policijo, vredno 380 tisoč 
evrov, za lesene šotore in jih z 
našim denarjem tudi komu-
nalno opremi, tržiškim podje-
tnikom pa občina kot morebitni 
partner ne pristopi k dražbi? 
Kako lahko kupi zemljišče za 
nogomet za 610 tisoč evrov, 
podjetjem pa noče pomagati? 
Pa jim ni veliko zmanjkalo. 
Tega preprosto ne bom razu-
mel nikoli. Smrtni udarec je to 
za nas, zdaj lahko pričakujejo 
drastično zvišanje najemnin 
uporabnikom Pekovih prosto-
rov, kar pomeni konec podjetij, 
ki so se borila. Zdaj je res vse na 
tleh. Pričakujem, da se bo žu-
pan spet hvalil, kako je to dobro, 
v resnici se je izneveril še tistim 
redkim, ki so mu bili zaradi ko-
risti zvesti. Mnogi z občine in 
komunale so mu že zdavnaj 
ušli. Skrajni čas je, da naredi-
mo konec temu, ker sam nikoli 
ne bo odstopil. Kdorkoli bi ga 
nadomestil, bo naredil manj 
škode, kot jo je naredil sedanji 
župan. Tržič je dokončno pro-
padel. Ostane nam torej njegov 
nefunkcionalen bazen Gorenj-
ska plaža kot edina investicija 
iz preteklih mandatov (letos ni 
bilo ene omembe vredne), da se 
dokončno utopimo v njem za-
radi projektov, ki so požrli mi-
lijone denarja zavoljo ene same 
osebe.

Pavel Rupar, Tržič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržič bo konec tedna 
zaživel z vrhunskimi glasbe-
nimi umetniki in koncertni-
mi dogodki v kovačnici Ger-
movka in na tržiškem »Pva-
cu«. »Želimo, da Festival Pa-
radiž na najboljši možni na-
čin popestri dogajanje v čudo-
vitem starem mestnem jedru 
Tržiča, s katerim je povezano 
tudi ime festivala. Paradiž se 
namreč imenuje majhen pre-
del Tržiča, kjer se ob vodi na-
haja kovačnica Germovka, 
katere starodavni prostor ob 
koncertih povsem na novo 
zažari,« je povedala direkto-
rica Tržiškega muzeja Jana 
Babšek, ki se je za kakovostne 
glasbene prireditve v muzeju 
odločila med drugim zato, ker 
ti pritegnejo veliko obiskoval-
cev, tudi takih, ki sicer morda 
ne bi obiskali muzeja; z njimi 
pa širijo muzejsko publiko. 

»V petek ob 20.30 bo vrhun-
ski koncert klasične glasbe v 
Germovki. Nastopil bo trobil-
ni kvintet SiBRASS, ki ga ses-
tavljajo odlični trobilci iz Slo-
venske filharmonije in Sim-
foničnega orkestra RTV Slo-
venija. Odigrali bodo pester 
program iz svetovne in slo-
venske glasbene zakladnice,« 
je prvi večer napovedala ume-
tniška vodja Festivala Paradiž 
Romana Krajnčan. V soboto 

obiskovalcem na »Pvac« po-
leg glasbenih pripravljajo 
tudi kulinarična doživetja. Ob 
18.30 bodo odprli »kuhno na 
prostem«, specialitete bodo 
ponudili priznani okoliški go-
stinci in ostali ponudniki do-
mačih dobrot. »Ob 19. uri pa 
bo na sporedu ulični koncert 
skupine Terrafolk, ki je zna-
na po mnogih evropskih tur-
nejah, mega koncertih, na-
gradah in pristnem stiku s 
publiko. Za vrhunec festivala 
smo pripravili veliki koncert 
ob 21. uri, ko bo z nami naj-
boljši slovenski veliki orkester 
Big Band RTV Slovenija in pa 

izvrstni dramski igralec in 
pevec, televizijski voditelj ter 
imitator Klemen Slakonja, ki 
bo skupaj z orkestrom uprizo-
ril predstavo glasbenih prese-
nečenj. Pod umetniškim vod-
stvom maestra Lojzeta Kraj-
nčana, ki je tudi idejni vodja 
projekta in avtor vseh priredb 
za orkester, bomo prisluhni-
li nekaterim največjim uspe-
šnicam, s katerimi Slakonja 
na svojem kanalu na Youtu-
bu dosega milijonske oglede. 
Kot odličen pevec bo zables-
tel tudi v pevsko zahtevnejših 
vlogah, na primer v operni ari-
ji Torna a Surriento, v lanski 

zmagovalni skladbi na izboru 
za pesem Evrovizije Amar pe-
los dois ter vlogi Jana Pleste-
njaka … Koncert bo začinjen 
s humorjem in obilico dob-
re glasbe,« je vsebinsko boga-
to dogajanje strnila Romana 
Krajnčan. 

Prireditve so nastale na po-
budo in v organizaciji Trži-
škega muzeja, glavni finanč-
ni podpornik je Občina Tr-
žič, prireditve je letos podpr-
lo tudi ministrstvo za kultu-
ro in sponzorji. Vstopnina na 
Festival Paradiž je dobra volja, 
organizatorji pa na dogodek 
vabijo ob vsakem vremenu.

Festival Paradiž vabi v Tržič
Festival Paradiž bo tudi letos vrhunec Glasbenih večerov v Tržiškem Muzeju, ki jih že četrto leto 
zapored pripravlja Tržiški Muzej skupaj z Občino Tržič in umetniško vodjo Romano Krajnčan. Potekal 
bo 24. in 25. avgusta, odličnim glasbenikom se bodo pridružila kulinarična razvajanja. 

Nastopil bo tudi veliki orkester Big Band RTV Slovenija pod umetniškim vodstvom maestra 
Lojzeta Krajnčana. / Foto: Toni Čebron

Vodice – Godba Vodice vabi na promenadni koncert s kul-
turnim programom, ki bo v soboto, 25. avgusta, ob 16.30 na 
Kredarici. S koncertom se bodo poklonili 240. obletnici prvega 
zabeleženega vzpona na Triglav in 30. obletnici prvega vzpona 
Godbe Vodice na Triglav leta 1988.

Godba Vodice bo zaigrala na Kredarici

www.gorenjskiglas.si

Maja Bertoncelj

Predoslje – Priprave na sed-
mi Triglav tek, ki bo 8. sep-
tembra na Brdu pri Kranju, 
so v polnem teku. V Zava-
rovalnici Triglav družine, 

prijatelje in posameznike k 
aktivnemu in zdravemu ži-
vljenjskemu slogu spodbuja-
jo tudi v sodelovanju z vrhun-
skimi slovenskimi športniki. 
Zato se bodo tekaškemu tre-
ningu danes, 21. avgusta, ob 

18. uri na Brdu pri Kranju 
(pod kozolcem za hotelom 
Brdo) pridružili tudi nekate-
ri ambasadorji Triglav teka: 
smučarska skakalca Peter in 
Cene Prevc, deskarja na sne-
gu Rok Marguč in Žan Košir, 

biatlonec Klemen Bauer, 
smučarski tekačici Vesna 
Fabjan in Anamarija Lampič, 
profesionalni skater Timotej 
Lampe Ignjić, ultramaraton-
ka Nataša Robnik ter Tadej 
Enci, paraolimpijec/atlet.

Tekaški trening s slovenskimi športniki

Medijski pokrovitelj:
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 8.

16/31 °C

Nedelja 
26. 8.

10/21 °C

Sreda 
22. 8.

Četrtek
23. 8. 

Petek
24. 8. 

Sobota
25. 8.

15/32 °C 16/31°C 15/30 °C 12/26 °C

Ponedeljek 
27. 8.

Torek
28. 8.

Sreda
29. 8.

Četrtek
30. 8.

11/22 °C 10/22 °C 12/21 °C 12/22 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_18_67
NALOGA

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

3 8 9 5
5 7 1 3 2
9 1 7 8

6 2 4
4 5 3 1

sudoku_LAZJI_18_67

REŠITEV

2 1 7 6 8 3 4 5 9
4 9 6 1 5 7 8 3 2
8 5 3 2 9 4 6 1 7
1 6 8 3 2 5 7 9 4
3 4 2 8 7 9 1 6 5
5 7 9 4 1 6 3 2 8
9 3 1 7 4 2 5 8 6
7 8 5 9 6 1 2 4 3
6 2 4 5 3 8 9 7 1
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 22. 8.
21.10 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
15.10, 19.00 MAMMA MIA! 
SPET ZAČENJA SE
13.30 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
17.15 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 22. 8.
18.30, 20.00, 21.15 MISIJA: 
NEMOGOČE – IZPAD
15.50, 18.15, 20.30 MAMMA MIA! 
SPET ZAČENJA SE

19.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!
16.40, 18.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, sinhro.
15.40, 17.40 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI 
NA MORJE!, 3D, sinhro.
17.50 NEBOTIČNIK
20.40 IZGUBLJENA MED VALOVI
16.00 NEVERJETNI 2, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 24. 8.
21.00 ŽAREK V SRCU (Letni kino)

Sobota, 25. 8., in nedelja, 26. 8.
18.00 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
20.00 SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

21. 8. tor. Ivana 6.09 20.01

22. 8. sre. Timotej 6.10 19.59 

23. 8. čet. Filip 6.11 19.57 

24. 8. pet. Jernej  6.12 19.55

25. 8. sob. Ludvik 6.14 19.54

26. 8. ned. Viktor 6.15 19.52

27. 8. pon. Jože 6.16 19.50

  IZLET // SREDA, 12. SEPTEMBRA 2018

SLOVO   
OD POLETJA

Vabimo vas na izlet na Primorsko, da se še enkrat letos 
naužijemo sonca in toplega morja.  Odpravili se bomo v 
sončno mesto Izola, kjer si bomo najprej ogledali staro mestno 
jedro. Izvedeli bomo tudi, kaj se je zgodilo z ladjo Rex. V parku 
bomo telovadili in se nato odpravili proti hotelu Delfin, kjer 
bomo imeli kosilo. Sledi kopanje v morju. Kdor bo želel, si bo 
lahko privoščil kopanje v bazenu (doplačilo 6 evrov).

Cena izleta je 30 EUR.
Cena vključuje: prevoz, vodenje po Izoli, animacijo, kosilo in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje v bazenu je 6 EUR.
Odhod avtobusa: ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.20 z AP Creina, ob 7.35 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Mateja Rant

Škofja Loka – Na največjem 
evropskem folklornem festi-
valu Europeada, ki se je ko-
nec julija odvijal v portugal-
skem mestu Viseu, so de-
veto leto zapored nastopi-
li tudi člani Društva Rovtar-
ji, osmič so se jim pridruži-
li še člani Folklorne skupine 
Škofja Loka pod vodstvom 
Marka Krajnika. Tudi letos 
so predstavili folklorno in 
etnografsko dediščino Slo-
venije, obenem pa poseben 
poudarek namenili promo-
ciji Škofje Loke z obema do-
linama, je poudaril predse-
dnik Društva Rovtarji Bra-
ne Tavčar.

Na festivalu, ki se ponaša z 
več kot polstoletno tradicijo, 
so nastopili že na slovesnosti 
ob odprtju, nekajkrat so se 
nato predstavili še individu-
alno v okviru uličnega doga-
janja, ki je spremljalo celoten 
program. Na letošnji Europe-
adi so sodelovale 203 skupi-
ne, skupaj prek pet tisoč ude-
ležencev. »Ob odprtju so 
pripravili pravi spektakel na 
nogometnem stadionu, kjer 
so na zelenici postavili šest 

plesišč, na enem od katerih 
je nastopila tudi Folklorna 
skupina Škofja Loka. Čeprav 
po protokolu kolesarji nis-
mo bili del uvodnega progra-
ma, smo se s kolesi zapelja-
li po tamkajšnji atletski ste-
zi. Stadion je od navduše-
nja obiskovalcev nad našim 
nastopom kar zavibriral. No-
bena druga skupina ni doži-
vela česa takega,« je bil po-
laskan Tavčar, ki pravi, da 
so tudi sicer člani Rovtarjev 

s starodobnimi kolesi in 
smučmi ter v kostumih ved-
no deležni še posebne po-
zornosti. Pod loško, sloven-
sko in evropsko zastavo so 
se predstavili še na zaključ-
ni paradi, ki se je vila kar tri 
kilometre daleč po ulicah Vi-
sea. »Parado smo spremljali 
trije kolesarji, letos prvič tudi 
ženska v krilu in s klobukom 
na glavi. Večtisočglava mno-
žica, ki je spremljala parado, 
je bila znova navdušena.« 

Posebno doživetje je bilo 
za člane folklorne skupine 
in Rovtarje že postanek v 
Lurdu na poti v Viseu in na-
zaj, je priznal Tavčar. »Lurd 
obiskujejo ljudje z vsega 
sveta, v večerni procesiji, ki 
smo ji bili priča, je po moji 
oceni sodelovalo okrog pet 
tisoč ljudi.« Nastop na Eu-
ropeadi že načrtujejo tudi v 
prihodnjem letu, ko naj bi 
se odpravili v Frankenberg 
v Nemčiji.

Predstavili so se na Portugalskem
Člani Folklorne skupine Škofja Loka in Društva Rovtarji so se tudi letos udeležili festivala Europeada, ki 
je tokrat potekal v mestu Viseu na Portugalskem.

Tudi na letošnji Europeadi so se predstavili člani Folklorne skupine Škofja Loka in Društva 
Rovtarji. / Foto: arhiv društva

Snovik – Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina ta konec 
tedna vabijo na tradicionalno, že 13. etnološko prireditev, ki bo 
letos posvečena hrani, zato nosi naslov Okusi Tuhinjske doli-
ne. V soboto, 25. avgusta, bodo od 10. do 13. ure delavnice za 
otroke in odrasle, ob 19.30 uri pa komedija članov KUD Ivana 
Cankarja Pridi gola na večerjo. Osrednje dogajanje pripravljajo 
v nedeljo, 26. avgusta, ko bo od 13. do 18. ure pred termami 
Snovik tržnica z lokalnimi in rokodelskimi izdelki, ob 15. uri 
pa se bo začela osrednja etnološka prireditev s predstavitvijo 
pestrega izbora tradicionalnih jedi za poročno slavje, mlačev, 
košnjo in druge priložnosti.

Etnološka prireditev Okusi Tuhinjske doline

Janez Kuhar

Krvavec – V nedeljo, prvo po 
velikem šmarnu, je bilo na 
Krvavcu žegnanje oziroma 
semenj. Semenj se je začel 
s tradicionalno žegnanjsko 
sveto mašo pri Plečnikovi ka-
pelici Marije Snežne, mašo 
pa je daroval predoški žu-
pnik in cerkljanski rojak Ivan 

Jenko. Maše se je udeležilo 
okoli sedemsto ljudi, Krva-
vec pa je obiskalo 1500 lju-
di. Številni pohodniki so pot 
nadaljevali na najvišjo točko 
Krvavca, na Veliki Zvoh, in 
se ob vrnitvi ustavili na eni 
od planšarij ali v gostinskem 
lokalu. Na paši na Krvav-
cu se bo do malega šmarna 
paslo 390 glav živine. 

Semenj na Krvavcu
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recepti iz gorenjskega 

glasa zbrani v knjigi

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po telefonu 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Razvojni inženir C++, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Potrebujemo tvoje C++ izkušnje! Pridruži se nam in postani razvojni inženir v mla-
dem in uspešnem timu, ki ustvarja inovativne elektronske igre za svetovne igralni-
ške trge. Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 9. 2018. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik vzdrževanja, m/ž (Kranj) 
Si želite novih izzivov, kariernih priložnosti, osebnega in strokovnega razvoja ter 
medgeneracijskega sodelovanja in s tem izmenjave znanj ter izkušenj? V svo-
jo ekipo vabimo zanesljive, samoiniciativne, kreativne, dinamične sodelavce, ki 
so usmerjeni k odličnosti, varnosti, kakovosti, poštenosti ter timskemu duhu. Go-
odyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 
9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka pomoči na domu IV, m/ž (Radovljica) 
Podroben opis delovnega mesta: vodenje, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje 
in nadzor dela oddelka, odločanje o zadevah z delovnega področja oddelka, vode-
nje in sodelovanje pri najzahtevnejših projektih skupinah ... Dom dr. Janka Bene-
dika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 
25. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec – brusilec, plastičar, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: delo na stroju za obdelavo kovin ali plastike, posluževanje raz-
ličnih tipov strojev, izvajanje kontrole polizdelkov in izdelkov, opravljanje manj 
zahtevnih proizvodnih del, opravljanje internega transporta, urejanje delovnega 
okolja. Iskra ISD, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 9. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik taksija, m/ž (Kranj) 
Dela in naloge: profesionalen in odgovoren pristop do dela, potnikov in vozi-
la, komunikativnost in potrpežljivost pri delu z ljudmi. Cfleet, d. o. o., Vojkova  
cesta 51, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 8. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, viličarist, topilec, m/ž (Kamnik) 
Opis delovnega mesta: prevzemanje in odvažanje blaga s tovornega vozila, opra-
vljanje medskladiščnega manipuliranja, premikanje, dviganje ali spuščanje de-
lov orodij in celih orodjij pri montaži, opravljanje rednih vzdrževanj viličarjev,  
obvladanje tehnologije in postopka priprave taline ... Kofra, d. o. o., Ljubljanska 
cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 16. 9. 2018. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Delavec v pakirnici, m/ž (Kranj) 
Ključne naloge: delo na oddelku pakirnice, zlaganje in polaganje izdelkov v ustre-
zne transportne embalaže, delo z viličarjem in ostalimi transportnimi sredstvi ... 
Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 9. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Kranjska Gora) 
Vaše delo bo obsegalo: prodajo blaga, prevzem in izdajo blaga, optimizacijo za-
log, izdajo računov, urejanje izložbe, zaključevanje blagajne. Trgovski center Tivoli 
– Moto Shop, d. o. o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 9. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec lahke gradbene mehanizacije LGM, m/ž (na terenu) 
V svoj kolektiv vabimo nove sodelavce za delovno mesto upravljavec lahke gradbe-
ne mehanizacije LGM.  Nudimo takojšnjo zaposlitev, dopoldansko delo, dobro in re-
dno mesečno plačilo, sodelovanje na dolgi rok – zaposlitev najprej za določen čas 
eno leto, nato za nedoločen čas. Kandidate vabimo, da za razgovor pokličete na: 041 
628 081, pon.–pet. od 8. do 18. ure, g. Jagodica. Jagodic Igor, d. o. o., Kamniška cesta 
14, 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 15. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nepremičninski posrednik, m/ž (Ljubljana) 
Želite sodelovati z najvidnejšimi domačimi in tujimi podjetji in se kaliti na podro-
čju prodaje in oddaje poslovnih nepremičnin? Zdaj je čas za nov korak v vaši karie-
ri! Cenilna družba, d. o. o., Beethovnova 7, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 9. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Osebje za strežbo/Servicekraft, m/ž (Brnik) 
Goodman & Filippo je priljubljeno zbirališče za uživače in ljubitelje dobrega z 
vsega sveta. Ponujamo raznolik izbor okusnih jedi in pijač s svojim italijansko-a-
meriškim konceptom. Od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiska-
nih sadnih sokov, smutijev ter izbranih vin. Dobri pogoji dela. Casualfood GMBH, 
Zg. Brnik 130E, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 12. 9. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Žerjavovodja lužilnice, m/ž (Jesenice)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: dveletna poklicna izobrazba, pol leta 
delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih ali osnovnošolska izobrazba in eno 
leto delovnih izkušenj; SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Pri-
jave zbiramo do 1. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Maja Bertoncelj

Verje – »Krasno je pobirati 
krompir na roke, če je veli
ko pobiralcev,« je dejal Šte
fan Čebašek, gospodar Eko
loške kmetije Pr' Črnet, ki je 
povabil na festival pobiranja 
krompirja, kot je poimeno
val dogodek, ki je potekal na 
njihovih njivah na Verju.

»Ročno pobiranje krom
pirja je tradicionalno in eko
loško nujen način. Površina 
0,2 hektarja predstavlja kar 
zalogaj, še posebno letos, 
ko je krompir dobro nare
dil. Sledili smo smernicam 

ekološkega načina kmeto
vanja, kar pomeni, da smo 
kupili preverjeno ekološko 
seme, sledili setvenemu ko
ledarju Marije Thun, upošte
vali kolobar, krompir pobra
li na pravi dan, da je energet
sko močan, se dobro skladi
šči in je bogat z okusom ...,« 
je pojasnil Čebašek. Posadi
li so dve sorti krompirja: rde
či krompir red fantasy in do
mačo belo sorto kokra, zdru
žili sodobnost in tradicijo. 

Vabilu na pobiranje kro
mpirja se je odzvalo okrog 
15 ljudi, večinoma sovašča
nov in strank. »Bilo nas je 

ravno prav, tako da sem z 
odzivom zadovoljen. Pob
rali smo od dve do tri tone 
krompirja. Tisti, ki so priš
li, so dobili kvaliteten eko
loški krompir, mi imamo 
pa pravočasno pobranega,« 
je še dejal Čebašek. Pobiral
ci so bili dobre volje. »Hva
la za čudovito in prekrasno 
doživetje. Zelo lepo je bilo,« 
sta dejala Frančiška in Fran
ci Šmid, ki sta prišla iz Straž
išča. Z Verja je bil Andrej Be
ribak: »Po daljšem času zno
va pobiram krompir. Pozd
ravljam takšne akcije.« Po 
dveh urah dela je sledila še 

obljubljena kmečka malica: 
domač kruh, domača sala
ma, krhlova voda.

Ekološka kmetija Pr' Črnet 
je sicer kmetija z najdaljšo 
tradicijo v vasi in sega več kot 
tristo let v zgodovino. Ukvar
jajo se z ekološkimi pridel
ki (krompir, fižol) in izdelki 
(mlevski, konopljini, meso). 
Na njivah pridelujejo žita: 
pšenica, pira, oves, ječmen, 
rž, kamut ter strne dosevke 
ajdo in proso, ki jih požanje
jo z lastnim starim kombaj
nom. Žita vsa predelajo na 
domačem starodavnem mli
nu na kamen v moko, zdrob 

in kašo. Znani so tudi po 
pekovskih izdelkih. Za vse 
to večinoma skrbita gospo
dar Štefan in njegova hčer
ka Lea. »Ker imamo sami ce
lotno linijo od semena do pri
delka in izdelka, lahko jamči
mo za kvaliteto,« poudari Če
bašek, ki si v lokalnem okolju 
tudi kot občinski svetnik zelo 
prizadeva, da bi čim več lokal
ne hrane prišlo tudi na jedil
nike v javnih zavodih. 

Sicer pa na Ekološki kme
tiji Pr' Črnet obdelujejo dvaj
set hektarjev površin, od 
tega je šest hektarjev travni
kov, drugo so njive.

Festival pobiranja krompirja
Na Ekološki kmetiji Pr' Črnet na Verju so imeli festival pobiranja krompirja. Po dvournem trudu in pobranih med dvema in tremi 
tonami krompirja je sledila še kmečka malica, vsak pa je nekaj krompirja dobil tudi za domov. 

Vabilu na pobiranje krompirja se je odzvalo okrog petnajst pobiralcev.

Štefan Čebašek z Ekološke kmetije Pr' Črnet, ki je sicer 
najbolj znana po mlevskih in pekovskih izdelkih

Kamnik – Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik in Društvo 
svetega Jakoba vabita na pri-
povedovalski večer z naslo-
vom Kamniške zgodbe, ki bo 
v petek, 24. avgusta, ob 20. 
uri na vrtu Frančiškanske-
ga samostana v Kamniku. 
Zgodbe bodo pripovedovali 
Ljuba Lajmiš, Matic Maček, 
Katarina Nahtigal, Breda 
Podbrežnik, Katja Puntar, 
Špela Regulj, Anže Slana in 
Goran Završnik, v kulturnem 
programu pa bo ob sprem-
ljavi Mateje Kališnik zapela 
Neža Grkman.

Pripovedovali bodo 
kamniške zgodbe

Visoko – Na travnatem te-
niškem igrišču ob Tavčarje-
vem dvorcu na Visokem bo 
v nedeljo potekal prvi teniški 
turnir dvojic v belem z lese-
nimi loparji, ki ga pripravljata 
Zavod Poljanska dolina in Te-
niški klub Gorenja vas. Poleg 
lesenega loparja za ženske 
obvezno opremo predsta-
vljata še dolgo belo krilo in 
bluza, moški pa morajo biti 
oblečeni v dolge bele hlače, 
srajco in čepico. Udeleženci 
turnirja se bodo začeli zbirati 
ob 9.15, turnir pa se začne ob 
10. uri. 

Teniški turnir v belem

Vodice – Člani Moto kluba 
Mak Vodice v okviru 23. ob-
činskega praznika Občine 
Vodice vabijo na že 16. vses-
lovensko srečanje starodob-
nikov Vodice 2018, ki bo v 
soboto, 25. avgusta, ob 8. uri 
pri gasilskem domu v Polju 
pri Vodicah.

Srečanje starodobnikov 
v Vodicah
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V SPOMIN

V teh dneh mineva žalostno leto, odkar smo se za vedno poslovili 
od naše drage mami, stare mame, hčerke, sestre, tete in tašče

Antonije Fras
iz Gorenje vasi

Pogrešamo te ...
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki se je spominjate, postojite ob 
njenem grobu ali prižgete svečko ...

Sinovi Gregor, Miha in Blaž z družinami ter ostalo sorodstvo

Prazen dom je
in dvorišče;
moje oko zaman
te išče ...

V SPOMIN

Juretu
Kot velika solza, 

kot pridušen “aah” 
se pretakam po svetu: 

čez stopnice, po stezah, 
čez zelenice, križišča ... 

Zlivam se v avtobuse, vlake, 
odtekam v jarke, odplake. 

 
Kdorkoli mi pogleda v oči, 
se umakne, ozre drugam, 

da ima moja žalost 
prosto pot. 

Sestra žalost 
hodi z menoj povsod. 

Povsod.
(Neža Maurer)

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

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

                        + poštnina

12 50
EUR

Ribe so zdrava in lahko 
prebavljiva hrana, saj 
vsebujejo predvsem 
beljakovine in skoraj nič 
maščob in ogljikovih 
hidratov. V knjigi je zajetih 
skoraj 100 receptov za 
pripravo okusnih ribjih 
jedi iz sladkovodnih in 
morskih rib, školjk, rakov 
in drugih sadov morja. 
Prinaša nam uporabne 
nasvete za pripravo ribjih 
osnov, juh, mariniranje 
lososa, filiranje morskega 
lista, cvrtju giric, pripravi 
buzare, brodeta, zvitkov 
postrvi, nadevanih lignjev 
in drugih okusnih jedi.

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

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.

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. 

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

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

CENTRALNO peč, KTK Vrhnika, tel.: 
051/254-555 18002523

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DOBRO ohranjeno dekliško kolo z vso 
opremo, rockadile, 24 col, bele barve, 
tel.: 051/287-917  
 18002527

TURIZEM
ODDAM

APARTMAJE v okolici Zadra, 40 m 
od plaže, dovolj sence dreves, tel.: 
031/515-422 
 18002526

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  
 18002528

ZNAČKE, odlikovanja, medalje, bajo-
nete, čelade, kape, sablje, uniforme, 
razglednice, kovance, nakit, slike, kip-
ce in podobne starejše predmete, tel.: 
051/740-430  
 18002530

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO posteljico, otroški voziček 
in dve mladinski postelji, tel.: 041/316-
617 18002532

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

KORUZO za silažo, 0,2 ha, okolica 
Cerkelj in krompir, tel.: 04/25-21-499, 
031/506-863  
 18002521

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

SILAŽNO koruzo, tel.: 040/384-187  
 18002529

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČISTOKRVNEGA sanskega kozlička, 
starega 4 mesece, tel.: 040/874-015 
 18002524

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo in kg piščance, pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18002371

PRAŠIČE težke cca. 20 kg, domače 
reje, tel.: 041/711-691 18002513

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 04/51-46-958 18002525

VISOKO breje telice, ČB, stare od 7 
do 9 mesecev, tel.: 040/800-278 
 18002522

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 18002533

OSTALO
IŠČEM

MLADA družina išče hribovsko kmetijo 
nekje na Gorenjskem, tel.: 031/438-
292 18002506

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit C 
kategorije. Prijave na 041/698-385, 
g. Boštjan Bertoncelj ali na bostjan.
bertoncelj@agromobil.si.  Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur 18002485

DELO dobi kuhinjska pomočnica, 
nedelje proste, Viktor Marinšek s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740-
691 18002501

ZA polni del. čas zaposlimo marljivo 
osebo za pisarniška dela oz. na delov-
nem mestu knjigovodja, poslovni se-
kretar, v podjetju Tele-TV, Oldhamska 
1/a v Kranju. Prijave z življenjepisom 
pričakujemo na zaposlitev@tele-tv.si do 
26.8.201 18002531

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

IŠČEM

IŠČEM osebo za pomoč na kmetiji, 
delo ni zahtevno, tel.: 040/483-444 
 18002534

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

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

PRIREDITVE
Prireditve ob praznovanju krajevnega praznika
Blejska Dobrava – Ob praznovanju krajevnega praznika KS 
Blejska Dobrava bo v četrtek, 23. avgusta, ob 18. uri nogo-
metni turnir v Lipcah; v soboto, 25. avgusta, bo ob 8. uri po-
hod na Obranco; ob 14. uri pohod v Vintgar do slapa Šum; 
ob 16. uri tek za otroke po cesti ob železniški progi; ob 18. uri 
kulturni program s podelitvijo priznanja; ob 18.30 polaganje 
vencev na spominska obeležja v KS. Sledi Večer na vasi na 
prireditvenem prostoru v vaškem jedru. 

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 21. avgusta, ob 10.30 
Vesele urice – pogovori v nemščini; v sredo, 22. avgusta, od 
8. do 12. ure Gozdna terapija – delavnica bo izvedena v naravi 
ob sotočju reke Kokre in Rupovščice. Potrebujete podlogo za 
sedenje, vodo in športna oblačila. Zbor pred vhodom na letno 
kopališče Kranj ob 8. uri; v četrtek, 23. avgusta, ob 17. uri: Živ-
ljenje z osebo z demenco – srečanje bo namenjeno medseboj-
ni podpori, deljenju izkušenj in praktičnih nasvetov pri prepre-
čevanju izgorelosti oseb, ki skrbijo za ljudi z demenco. Svojci 
lahko s seboj pripeljejo osebe z demenco. Obvezna prijava na 
tel. 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
S kolesom na Jezersko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 
23. avgusta, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo 
Pre  d dvor–Jezersko–Bela–Naklo. Zbor bo ob 8. uri pred 
Dom om upokojencev Naklo.

Pohod na Sinji vrh nad Ajdovščino
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
na Sinji vrh nad Ajdovščino v četrtek, 30. avgusta. Odhod bo 
s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Creine. Tri ure hoje, 
6 kilometrov dolga pot, 230 metrov višinske razlike. Potreb-
na je pohodniška oprema, obvezne so pohodniške palice. 
Vrnitev v Kranj načrtujemo okrog 18. ure. Prijave z vplačili v 
društveni pisarni do ponedeljka, 27. avgusta.

Pohod na Veliko Bavho
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 15. septembra, na Veliko 
Bavho v Zahodnih Julijskih Alpah. Izhodišče krožne ture bo 
na sedlu Na žlebeh/Sella Nevea. Pot (krožna tura) tehnično 
ni zahtevna, potrebno pa je dovolj kondicije. Višinska razlika 
je okoli 800 metrov; hoje približno 7 ur. Odhod s posebnim 
mini avtobusom izpred Mercator Centra Primskovo ob 6.30. 
Prijave in informacije: Breda Pirc (051 39 70 40, bredapirc@
gmail.com), Klemen Ručigaj (051 693 294, klemen.rucigaj@
gmail.com) in v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro.

KONCERTI
Veselo glasbeno slavje
Radovljica – V okviru 36. festivala Radovljica bo v torek, 21. 
avgusta, ob 20. uri v Radovljiški graščini koncert Veselo glas-
beno slavje z nastopi ansambla Cortesia ter ansambla Mu-
sica cubicularis.
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Anketa

Tomaž Eniko, Ljubljana:

»Super je, da se pazi na nara-
vo. Ne verjamem, da bi taka 
ureditev odgnala pohodnike. 
Tudi avtobusni prevoz je bil 
dobro organiziran. Za projekt 
še nisem slišal, a so nam or-
ganizatorji vse razložili.«

Marko Golf, Ivančna Gorica:

»Meni je fantastično. Iz Moj-
strane smo se do Aljaževega 
doma pripeljali z avtobusom. 
Takšna ureditev pohodnikov 
ne bo odgnala, nas je celo pri-
tegnila. Že zjutraj je bila na 
avtobusu dobra volja.«

Igor Tomažin, Novo mesto:

»Avto smo parkirali na za-
četku, nato nas je avtobus 
odpeljal naprej. To se mi zdi 
super, a se bomo vrnili šele 
naslednji dan, ko bo avtobus 
peljal le dvakrat. Dobro bi 
bilo, da bi vozil pogosteje.«

Mojca Kokelj, Žiri:

»Umiritev prometa v Vratih 
in avtobusni prevoz se mi 
zdita super. Enako bi naredi-
la tudi v Ljubljani. S prijatelji 
smo se pripeljali skupaj, tako 
da smo že s tem nekaj pri-
spevali k čistejšemu okolju.«

Manca Perdan

V dolini Vrata je v soboto po-
tekal Promocijski dan umirja-
nja prometa. Obiskovalci so 
svoje avtomobile parkirali v 
Mojstrani in se nato v doli-
no podali peš, s kolesom ali 
avtobusom. Naključne mi-
moidoče smo vprašali, kaj 
menijo o takšni ureditvi.
Foto: Gorazd Kavčič

Dobro sprejeli 
rešitve

Matevž Orel, Ajdovščina:

»Tu je res veliko prometa in 
prav je, da je neka omejitev. 
Sicer sem bil nad situacijo 
presenečen in nisem bil prip-
ravljen, saj nisem imel nobe-
ne torbe, kamor bi lahko spra-
vil stvari, a sem se znašel.«

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

Od danes do četrtka bo večinoma sončno in poletno vroče. 
Verjetnost posameznih popoldanskih neviht bo iz dneva v 
dan nekoliko večja.

Manca Perdan

Mojstrana – Cilj Promocij-
skega dneva umirjanja pro-
meta in spodbujanja trajno-
stne mobilnosti v dolini Vra-
ta, ki velja za eno najlepših 
alpskih dolin v Triglavskem 
narodnem parku, je bil spod-
buditi obiskovalce, da se v 
dolino odpravijo peš, s kole-
som ali brezplačnim javnim 
prevozom, avto pa pustijo 
na enem od treh parkirišč v 
Mojstrani. Ta dan so v doli-
no spustili le toliko motor-
nih vozil, kolikor je bilo pro-
stih, sicer plačljivih, parkir-
nih mest pri slapu Peričnik 
in pred Aljaževim domom. 
Vodja projekta in podžupan 
Občine Kranjska Gora Bog-
dan Janša upa, da bodo pro-
jekt realizirali v dveh, največ 
treh letih. »S tem se bo re-
šilo več problemov. Zaradi 
zmanjšanega obsega vozil 
se bo zmanjšal tudi izpust 
ogljikovega dioksida v doli-
ni, manj bo dvigovanja pra-
hu s ceste. S tem režimom 
rešimo tudi problem divjega 
kampiranja in parkiranja,« 
je povedal Janša in nadalje-
val, da pohodniki velikokrat 
parkirajo na zasebna zem-
ljišča in s tem omejujejo in 
otežujejo dostop in delo la-
stnikom zemljišč. Zaradi 

količine pločevine, ki se vsak 
dan pelje po dolini, pa trpijo 
tudi kolesarji in pešci.

V soboto so pridobili po-
membne povratne informa-
cije o projektu, odziv obisko-
valcev pa je bil po besedah 
Mira Eržena, podpredsedni-
ka Planinske zveze, poziti-
ven. Čez dan so se pokazale 
tudi nekatere stvari, ki bi jih 
v prihodnosti morali izbolj-
šati, spremeniti ali prilago-
diti. Ena takih je pogostost 
vožnje avtobusa po dolini. 

Obiskovalci menijo, da bi 
moral voziti pogosteje, je po-
vedal Eržen. »Kaže pa se tudi 
na to, da imajo ljudje željo iz-
stopati na različnih krajih in 
bi morali biti šoferji dobri 
poznavalci te poti. Šofer jav-
nega prevoza bi moral biti 
hkrati tudi informator,« je 
dodal.

Na Promocijskem dnevu 
umirjanja prometa je sodelo-
valo več kot štirideset prosto-
voljcev iz lokalnih društev. 
Po besedah Bogdana Janše 

brez njih tega dneva ne bi 
mogli izvesti. Na parkiriščih 
v Mojstrani in tudi v dolini 
pa je bilo poleg avtomobilov 
s slovenskimi registracija-
mi možno zaslediti tudi ve-
liko tujcev. Marko Hlebanja, 
medobčinski redar, je pove-
dal, da so bili domačini o do-
gajanju dobro obveščeni, saj 
je bil dogodek tudi dobro me-
dijsko pokrit, tujcem pa je 
bilo treba razložiti, a so po-
skusno ureditev umirjanja 
prometa dobro sprejeli.

Umirjanje prometa v Vratih
Promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata je pokazal, da je zamisel prava. Če bo vse potekalo po 
načrtih, bo projekt v dobrih dveh letih tudi realiziran.

Pohodniki so v dolino lahko prišli z organiziranim avtobusnim prevozom. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču  – V petek, 
17. avgusta, si je mlada dru-
žina Lampreht iz Bistrice pri 
Tržiču zaželela osvežitve v 
bazenu Gorenjske plaže, ni 
pa pričakovala, da jo bodo ob 
vhodu v kompleks pričakali 
predstavniki občine in ji če-
stitali kot sto tisočim obisko-
valcem. »Vesel sem, da smo 
cilj, sto tisoč obiskovalcev, 
dosegli že leto pred pričako-
vanji in plani. To samo pri-
ča, kako zelo je ta družinski, 
turistični bazen s prireditve-
nim prostorom, gostiščem, 
počivališčem za avtodome 
in po novem tudi parkom za 
glamping, priljubljen med 
Tržičani in obiskovalci iz 
drugih krajev,« je povedal 
tržiški župan Borut Sajovic. 
Občina bo poskrbela, da se 

bo družina Lampreht na Go-
renjski plaži v prihodnji se-
zoni kopala brezplačno, da-
rilo bodo prejeli na koncer-
tu skupin Tabu, Iskreni kre-
teni in The Unimogs band v 
petek, 31. avgusta, v amfite-
atru Gorenjske plaže. »Tru-
dili se bomo, da bomo kako-
vost storitev, ki je med bolj-
šimi v regiji, vzdrževali še 
naprej, prostoru pa v nasled-
njih letih dodajali še pestrej-
šo vsebino, za še večje udo-
bje kopalcev na kopališču 
zagotovili dodatno senco in 
več animacijskih vsebin,« 
je sklenil župan. Petindvaj-
setega julija so sicer minila 
štiri leta od odprtja prenov-
ljenega kompleksa, ki poleg 
letnega kopališča obiskoval-
cem nudi gostinsko ponud-
bo in druženje ob dogodkih 
v odprtem amfiteatru. 

Stotisoči obiskovalec 
Gorenjske plaže

Nagrajena družina Lampreht v družbi župana Boruta Sajovica, 
direktorice občinske uprave dr. Metke Knific Zaletelj in 
Gašperja Golmajerja iz TPIC Tržič / Foto: arhiv Občine Tržič

Ana Šubic

Železniki – Občina Železniki 
obvešča, da so na lokalni ces-
ti Tajnetova žaga–Potok za-
radi rekonstrukcije potrebne 
popolne zapore, ki bodo tra-
jale še do 9. oktobra, in sicer 
od ponedeljka do vključno 

sobote med 8. in 12. uro ter 
od 13. do 17. ure. Rekon-
strukcijo, ki bo stala 150 tisoč 
evrov, izvajata podjetje Map-
ri Proasfalt in njegov podiz-
vajalec Todograd. Obnovili 
bodo osemsto metrov dotra-
janega asfaltnega vozišča in 
objekte za odvodnjavanje.

Obnavljajo cesto proti Potoku


