
AKTUALNO

Iz šolskih  
v poslanske klopi
Marjana Šarca, ki je postal predse-
dnik vlade, bo v poslanskih klopeh 
zamenjala Karla Urh, doma iz 
Zgornjih Stranj, ki je kandidirala v 
volilnem okraju Radovljica II. V 
Radovljici načrtuje odprtje poslan-
ske pisarne.
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GORENJSKA

Sindikalistu 
grozi odpoved
V Sindikatu voznikov avtobusov 
Slovenije menijo, da Arriva Alpeto-
ur z uvedbo postopka redne odpo-
vedi iz krivdnih razlogov za sindi-
kalista Nenada Dakića le izvaja 
pritisk na sindikalno delo.

6

GORENJSKA

Za plaz  
revizijski zahtevek
S sanacijo plazu v Dražgošah le-
tos očitno ne bo nič, saj je v po-
stopku izbire izvajalca prišlo do 
revizijskega zahtevka. Domačini v 
ogroženih šestih hišah upajo, da 
se jim v naslednjih, bolj mokrih 
mesecih ne zgodi kaj hujšega.
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KRONIKA

Krašovčeva  
uspela s pritožbo
Vrhovno sodišče bo moralo vno-
vič obravnavati zahtevo Janje Kra-
šovec za varstvo zakonitosti v so-
dni zadevi zaradi verižne prodaje 
Merkurjevega trgovskega centra 
Primskovo.

12

VREME

Danes in jutri bo prete-
žno jasno. V četrtek bo 
sprva večinoma sončno, 
popoldne bo več spremen-
ljive kopaste oblačnosti. 

10/27 °C
jutri: pretežno jasno
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71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Marjana Ahačič

Lancovo – Obsežna plast tr-
dno zbitega materiala, na 
katerem je bilo opaziti tudi 
plastenke, steklenice in dru-
ge odpadke, se je nabrala na 
Cajnhnovem jezu, na obmo-
čju, kjer je Sava Bohinjka tik 
pred sotočjem na Lancovem 
zajezena z betonsko pregra-
do. »Z reke se po vasi širi ne-
znosen smrad. Ne moti le 
domačinov, tu je tudi pre-
cej novih turističnih kapa-
citet in nerodno je goste va-
biti v neokrnjeno naravo, če 

v bližini namesto naravne 
znamenitosti, ki jo predsta-
vlja sotočje Save Bohinjke in 
Save Dolinke, torej začetek 
naše najdaljše reke, naleti-
jo na umazanijo in smrad,« 
je bil konec prejšnjega te-
dna zgrožen Gregor Remec, 
predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Lancovo.

Razočaran je bil, ker breži-
na reke, ki so jo uredili pred 
letom dni in kjer se je še lani 
poleti vsak dan trlo kopalcev, 
letos sameva. »Kdo bo pa ho-
dil sem? Tudi če odmislimo 
smrad, se v reki, ki je očitno 

umazana, ne bo kopal nih-
če,« je zatrdil in dodal, da je 
Sava Dolinka tudi letos bi-
stra in čista, tako kot je bila 
v preteklih letih.

»Poklicali smo inšpekcijo, 
pa nismo naleteli na kakšno 
posebno razumevanje. Po-
mislili smo, da bi lahko oči-
tno onesnaženi vodi botro-
vala velik naval turistov na 
višku sezone na Bledu in re-
lativno dolgo sušno obdobje 
z nevihtami, a na Bledu zatr-
jujejo, da njihova čistilna na-
prava deluje brezhibno.«

Gasilci očistili smrdečo Savo Bohinjko
Skoraj dva tedna se je s sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke pod 
Radovljico po vasi Lancovo širil neznosen smrad. Travnate površine, ki jih je 
krajevna skupnost pred letom dni na rečnem bregu uredila za kopalce, so 
to poletje samevale. Na območju pred jezom se je namreč na površju Save 
Bohinjke nabrala debela, trda plast smrdečega materiala.

Skoraj štirinajst dni se je gnijoč in smrdeč material nabiral na jezu tik ob sotočju Save 
Bohinjke in Save Dolinke.44. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Tadej Pogačar, 19-le-
tni kolesar iz Komende, je 
prvi Slovenec, ki mu je uspe-
lo zmagati na etapni kole-
sarski dirki Tour de l'Avenir 

(Dirka prihodnosti), ki med 
mladimi kolesarji velja za 
mini Tour de France. Na njej 
so zmagovala imena, kot so 
Greg LeMond, Miguel Indu-
rain, Nairo Quintana ... 

Veliki kolesarski zmagi 
Pogačarja in Mohoriča
Slovenski kolesarji nadaljujejo uspešno sezono. 
Tadej Pogačar je zmagovalec etapne kolesarske 
dirke Tour de l'Avenir, Matej Mohorič pa je dobil 
še dirko po Nemčiji.

49. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjska z gostite-
lji prvenstva Kranjem, Ble-
dom, Jesenicami in Kamni-
kom ter v sodelovanju z Ra-
dovljico je te dni središče 
tekmovanj športnikov vete-
ranov. Prvič v zgodovini ve-
teranskih tekmovanj so na-
mreč združene plavalne di-
scipline: plavanje, skoki v 
vodo, daljinsko in sinhrono 
plavanje ter vaterpolo.

Tekmovanje v vaterpolu v 
Kranju se je minulo nedeljo 
že začelo in bo trajalo do pet-
ka, sledilo pa mu bo tekmo-
vanje v plavanju, ki se bo za-
čelo v nedeljo in zaključilo 7. 
septembra. 

Športniki veterani na Gorenjskem
Minulo nedeljo se je v Kranju začelo evropsko veteransko prvenstvo v vaterpolu, ki se bo nadaljevalo še 
s tekmovanji v plavanju, skokih v vodo, daljinskem in sinhronem plavanju.

Veteranska tekmovanja v vaterpolu so se začela že minulo nedeljo. / Foto: Tina Dokl 49. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IVANKA HAFNER iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Beltinško bando

Vlado Kreslin, kantavtor in folk-rock glasbenik, bo v družbi 
Beltinške bande in Malih bogov v soboto, 15. septembra 2018, 
nastopil v pokritem poletnem gledališču Studenec pri Dom-
žalah. Na repertoarju bodo največje uspešnice, ki so nastale 
v dolgi in ustvarjalni glasbeni karieri, nekatere pa bo zaigral 
tudi ob spremljavi ženskega pevskega zbora Moj spev, ki de-
luje v okviru Kulturnega društva Groblje. Vlado Kreslin se je 
posvetil ljudski godbi in povzročil pravi preporod etno glas-
be in njenega dojemanja na Slovenskem. Ljudsko glasbo je 
približal mlajšim generacijam in spodbudil ljudi, da so upali 
spregovoriti v svojem narečju. S skupino Mali bogovi, ki je 
nastala v začetku devetdesetih, in Beltinško bando je Kreslin 
na odrih in nosilcih zvoka združil – in še združuje – včeraj in 
danes, lokalno in globalno. V Beltinški bandi sodeluje zdaj že 
druga in tretja generacija ljudskih muzikantov, najstarejši pa 
je Vladov oče Milan. Vstopnice za sobotni koncert so na voljo 
na prodajnih mestih mojekarte.si (OMV, Petrol, Logo, trafike 
3Dva, Alpetour, Kioski Delo prodaja, Kompas, M-Holidays) in 
na spletni strani www.mojekarte.si. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
koncert Vlada Kreslina. Nagradno vprašanje: Kdo je najsta-
rejši muzikant, ki sodeluje z Beltinško bando? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 3. septembra 2018, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Matevž Pintar

V tokratni anketi je sode-
lovalo 134 prebivalcev obči-
ne Bled. Po obvoznici, ki jo 
bodo sicer uradno odprli v 
septembru, je promet stekel 
v soboto, 7. julija. Razbre-
menila bo promet skozi sre-
dišče Bleda proti Pokljuki. 

Domačine smo spraševali, 
ali so se že peljali po novi ob-
voznici. 

Na Bledu je mogoče sre-
čati lokalne informatorje, ki 
gostom nudijo različne in-
formacije o kraju. Uveden je 
tudi dodatni javni prevoz na 
relaciji Ribno–Blejski grad–
soteska Vintgar–Zatrnik, in 

sicer za en evro. Zanimalo 
nas je, kaj vprašani menijo o 
turizmu in turistični ponud-
bi na Bledu. 

Večina, to je 87 odstotkov 
anketiranih, je odgovorila, 
da se je že peljala po sever-
ni obvoznici od Bleda pro-
ti Pokljuki, preostalih 13 od-
stotkov pa, da doslej še ne.

Dobra četrtina sodelujo-
čih je zelo zadovoljna s turiz-
mom in turistično ponudbo 
na Bledu, enak delež vpra-
šanih je delno zadovoljnih, 
medtem ko je tretjina vpraša-
nih nezadovoljnih. Dvanajst 
odstotkov je neodločenih. 

 Sodelujočim se zahvalju-
jemo za odgovore. Vse, ki bi 
želeli Gorenjski glas naroči-
ti, vabimo, da nas pokličete v 
kontaktni center invalidske-
ga podjetja v Škofjo Loko na 
številko 04/51 16 440 in se 
pozanimate o ugodnih na-
ročniških pogojih.

Domačini so se že peljali po 
novi severni obvoznici

Jasna Paladin

Kamnik – Sedeminpetdese-
tletna Karla Urh, doma iz 
Zgornjih Stranj, je bila mi-
nuli petek potrjena za na-
domestno poslanko z liste 
LMŠ in je, čeprav se je te dni 
že pripravljala na novo šol-
sko leto – v OŠ Stranje glas-
beno umetnost uči že skoraj 
vse od konca študija – svoje 
delo že začela opravljati.

V lokalni politiki ste znan 
obraz, a zunaj občine Ka-
mnik vas ljudje ne poznajo. 
Vas je izvolitev v volilnem 
okraju Radovljica II kaj pre-
senetila?

»Občinska svetnica sem 
dva mandata, predsednica 
Krajevne skupnosti Kam-
niška Bistrica pa tretji man-
dat, a že vse od ustanovitve 
pred osmimi leti sem tudi 
članica Liste Marjana Šarca, 
zato sem se odzvala vabilu, 
da kandidiram tudi za držav-
nozborsko poslanko. Na vo-
litvah mi je izvolitev zmanj-
kala za mišjo dlako, kot radi 
rečemo, kar me je precej pre-
senetilo, saj me na področju, 
kjer sem kandidirala, niso 
poznali, pa sem vseeno do-
bila takšno podporo, kar 15,5 
odstotka glasov.«

S kakšnimi pričakovanji ste 
se podali v državno politiko?

»Z Marjanom Šarcem me 
družita podoben pogled in 
stališče poštenega delova-
nja za vse ljudi in ne bojim 

se kompromisov in dogo-
varjanj. Očitno je, da si ljud-
je želijo sprememb in dru-
gačne politike, priznam pa, 
da sem se v to podala z meša-
nimi občutki. Ne veljam za 
slabiča, a za to odločitev sem 
potrebovala precej poguma. 
Upam pa, da bom lahko s 
svojim delovanjem prispe-
vala k spremembam.«

Dobro poznate področje šol-
stva. Kje vse bi si še želeli ak-
tivneje sodelovati?

»Seveda bi zelo rada delo-
vala v odborih za šolstvo in 
kulturo, a bomo še videli, 
kako se bodo stvari odvile. 

Dogovori namreč še pote-
kajo.«

Ker ste nadomestna poslan-
ka, ste dogajanje zadnjih te-
dnov opazovali z razdalje. 
Kakšen vtis o državnem zbo-
ru in vladi ste si ustvarili?

»Razočaral me je nivo kul-
ture govora, ki bi si ga zares 
želela dvigniti. Ljudje verje-
tno tudi sami vidijo, kako po-
litiki tratijo čas in energijo, 
ki bi ju lahko usmerili dru-
gam. Že kot otrok sem fanta-
zirala o tem, kako bi se ljud-
je lahko povezali – in za to 
si bom prizadevala tudi kot 
poslanka. Prepričana sem, 

da ga ni poslanca, ki Slove-
niji in Slovencem ne bi želel 
dobro, a treba bo sodelovati, 
se pogovarjati, sklepati kom-
promise. Tu pa politiko čaka 
še veliko dela. Delati je treba 
drug z drugim, ne drug pro-
ti drugemu.«

Prihajate s podeželja. Kate-
re so po vašem mnenju tis-
te stvari, ki jih je za državlja-
ne »z obrobja« treba najprej 
urediti?

»Povsod je rak rana biro-
kracija, ki bi jo bilo nujno 
treba poenostaviti. Na pode-
želju pa predvsem ceste, ki 
so marsikje še vedno maka-
damske, in telekomunikaci-
je, optika – stvari, ki so danes 
še kako potrebne za razvoj. 
Problemi so podobni povsod 
po Sloveniji.«

Kako boste ohranjali stik z 
volivci v Radovljici?

»Najverjetneje bom odpr-
la poslansko pisarno, kjer 
bi me občani lahko obiskali 
vsaj enkrat na mesec, to že-
ljo je izrazil tudi radovljiški 
župan.«

Glasba je zelo pomemben 
del vašega življenja. Boste 
v pevskih zborih še aktivni?

»Tega zagotovo ne bom 
izključila iz svojega življe-
nja. Z učenci sicer ne bom 
več mogla delati, ostajam pa 
zborovodkinja zbora kam-
niških upokojencev, poma-
gala pa bom tudi še v župnij-
skem zboru.«

Iz šolskih v poslanske klopi
Marjana Šarca, ki je postal predsednik vlade, bo v poslanskih klopeh zamenjala Karla Urh, Kamničanka, 
ki je na listi LMŠ kandidirala v volilnem okraju Radovljica II.

Karla Urh / Foto: Gorazd Kavčič 

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 21. avgusta 2018, prejme 
dve vstopnici za koncert Marka Vozlja in skupine Mojs3 v 
Šenčurju Martina Beton iz Preddvora. Nagrajenki čestitamo!

Jasna Paladin

Ljubljana – Oblikovanje vla-
de, ki jo bo sestavljalo pet 
strank (LMŠ, SD, SMC, SAB 
in DeSUS) je tik pred kon-
cem. Včeraj so kandidate za 
ministre potrjevali še v orga-
nih strank SMC, SD in LMŠ, 
a šele po zaključku naše re-
dakcije. Kljub vsemu je veči-
na imen kandidatov za mi-
nistre 13. slovenske vlade v 
javnosti že zaokrožila, med 
njimi je tudi nekaj Gorenj-
cev.  Za ministra za notranje 

zadeve bo predlagan Boštjan 
Poklukar, za novega kultur-
nega ministra se omenja 
Dejan Prešiček, Karl Erja-
vec naj bi vodil ministrstvo 
za obrambo, na čelu infra-
strukturnega ministrstva pa 
naj bi bila Alenka Bratušek.

S kandidati se bo še danes 
in jutri sestal predsednik 
vlade Marjan Šarec. V četr-
tek naj bi koalicijske stran-
ke podpisale koalicijsko po-
godbo, za petek pa je napo-
vedana vložitev predloga mi-
nistrskih list v Državni zbor.

Stranke predlagale 
kandidate za ministre
Koalicijsko pogodbo bo peterica strank podpisala 
v četrtek, v petek pa bodo predlog ministrskih list 
vložili v Državni zbor.
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Tudi v treh gorenjskih 
občinah so skoraj leto 
dni nestrpno čakali na 

odločitev ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, ki je odlo-
čalo o podelitvi koncesije za 
opravljanje institucionalnega 
varstva starejših, kar jim bo 
omogočilo gradnjo manjših 
domov za starejše s petdesetimi 
do sedemdesetimi mesti. Sami 
so imeli namreč na voljo pičle 
štiri mesece za pripravo vse 
potrebne dokumentacije, ki so 
jo zahtevali na razpisu, mini-
strstvo pa je na veliko ogorčenje 
županov potrebovalo skoraj 
leto dni, da je odločilo o vlogah 
in podelilo koncesije. Brez kon-
cesije namreč – čeprav imajo 
v občinah izbrane lokacije ter 
so večinoma že pripravili tudi 
arhitekturne in vsebinske pod-
lage in jim je celo že uspelo 
pridobiti partnerja oziroma 
zasebnega investitorja, ki ima 
za gradnjo pripravljen denar 
– niso mogli začeti načrtovati 
gradnje domov.

Potrebe po domskem varstvu 
so vse večje, obstoječi domovi 
za starejše pa pokajo po šivih, 
opozarjajo v Skupnosti social-
nih zavodov Slovenije. Takih, 
ki bi že danes potrebovali sobo 
v domu, je v Sloveniji več kot 
sedem tisoč, sicer pa imajo v 
domovih več kot dvajset tisoč 
prošenj vseh, ki bi v bližnji 
prihodnosti želeli namestitev 
v domu. Ministrstvo je na zad-
njem razpisu podelilo skupno 
928 dodatnih mest v domovih 

za starejše, s čimer se bodo 
kapacitete povečale za pet od-
stotkov, kar pa je torej ob vseh 
prosilcih še vedno kaplja v mor-
je, če vemo, da se populacija 
nezadržno stara in bo torej šte-
vilo ljudi, ki bodo potrebovali 
domsko oskrbo, še naraščalo. V 
domovih v gorenjski regiji ima-
jo ta čas okrog 1400 prošenj za 
takojšnjo namestitev v domu. 
Prav zato je najbrž težko razu-
meti, da se državi ne mudi od-
govarjati na tovrstne potrebe, 
in ne preseneča, da so zato v 
nekaterih občinah stvari vzeli 
kar v svoje roke. A povsem brez 
države, ki podeljuje koncesije, 
vseeno ne gre, zato so v obči-
nah veliko energije porabili za 
lobiranje pri pristojnih, da bi 
vendarle uvideli njihovo stisko. 

V treh manjših domovih, ki 
naj bi jih do leta 2020 zgradili 
v Žireh, Železnikih in Komen-
di, bo na voljo 179 mest. In 
kar je najpomembneje – v teh 
občinah bodo starejši končno 
dobili možnost namestitve v 
bližini svojega dotedanjega bi-
vališča, kjer imajo najbrž tudi 
sorodnike. Domovi bodo pri-
lagojeni uporabnikom in tes-
no vpeti v lokalno okolje, kar 
bi lahko predstavljalo vzorčen 
primer dolgotrajne oskrbe v 
manjših občinah. S tem ko 
starostniki ostajajo v svoji lo-
kalni skupnosti in ohranjajo 
svojo socialno mrežo, jim bodo 
namreč omogočili čim bolj 
normalno življenje tudi tak-
rat, ko niso več sposobni sami 
skrbeti zase.

Državi se ne mudi

KOMENTAR
Mateja Rant

Marjana Ahačič

Mojstrana – Aljažev stolp že 
vse od postavitve leta 1895 
stoji na vrhu Triglava. Po 123 
letih bodo ta simbol sloven-
stva zaradi sanacije predvi-
doma prihodnji teden prvič 
prepeljali v dolino. Obnovo 
vodi Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, ki je 
v začetku lanskega leta stolp 
prevzel v upravljanje.

Konec prejšnjega tedna 
so v okviru Aljaževih dni 
projekt v Slovenskem pla-
ninskem muzeju predsta-
vili tudi domačinom. Kot 
je povedal Jernej Hudolin, 
generalni direktor Zavoda 
za varstvo kulturne dedišči-
ne, so v zadnjih letih stalno 
in podrobno spremljali sta-
nje Aljaževega stolpa. »Na 
podlagi izdelanega konser-
vatorskega načrta in opra-
vljenih monitoringov smo 
se odločili za temeljito sa-
nacijo,« je povedal in pojas-
nil, da gre predvsem za lo-
gistično zahteven projekt, 
saj bo moral stolp v enem 
kosu v dolino in nato do de-
lavnice prepeljati helikop-
ter. »Izvedbeno pa gre za 
materijo, ki smo jo analizi-
rali do zadnje zakovice – in 
razen podnožja, ki je zdaj 
zabetonirano in ga bomo v 
prvih dneh septembra od-
prli, vemo o njej tako rekoč 
vse.«

Pri projektu sodelujejo 
tudi Planinska zveza Slove-
nije, Narodni muzej in Slo-
venska vojska, ki bo poskr-
bela za helikopterski prevoz 
dragocenega tovora z vrha 
Triglava in nazaj. »Načrtu-
jemo, da stolp kar najhitre-
je saniramo in postavimo 
nazaj na vrh Triglava; veliko 
bo odvisno od vremena, saj 
vemo, da jeseni v visokogor-
ju lahko hitro zapade sneg in 
se tam tudi obdrži. Načelo-
ma pa bo stolp v dolini ma-
ksimalno tri tedne, ob čemer 

se bomo seveda prilagajali 
vremenu in možnostim he-
likopterja,« je še povedal Jer-
nej Hudolin.

Arhitekt in restavrator 
dr. Martin Kavčič vodi pro-
jekt obnove stolpa. »Skrbno 
spremljanje stanja Aljaževe-
ga stolpa v zadnjih letih je 
pokazalo, da poškodbe niso 
več le površinske narave, 
ampak da so prešle na kon-
strukcijo. Volumen stolpa 
se krivi, zgornji obroč je pre-
cej zakrivljen, popuščajo ko-
vice, zato se razpira. Stolpa 

zato ni mogoče več sanira-
ti na kraju, kjer stoji, ampak 
ga je treba temeljito preno-
viti, kar je mogoče le v za to 
primernem okolju, zato bo 
stolp za krajši čas prepeljan 
v dolino,« je trenutno stanje 
stolpa opisal Kavčič.

Kot je pojasnil, bodo stro-
kovnjaki stolp najprej po-
drobno pregledali in se nato 
lotili restavracije kovinskih 
delov. »V vmesnem času se 
bo pripravila podlaga za po-
novno pričvrstitev; nanose 
betona, ki se jih je v zadnjih 
desetletjih nabralo kar pre-
cej, bomo odstranili in pod-
lagi skušali dati nek bolj na-
raven videz.« Stolp bodo 
očistili številnih nanosov 
barve – skupaj naj bi jih bilo 
kar 18 – odpravili poškod-
be, na novo prebarvali, se-
stavili in vrnili na vrh Tri-
glava. Kot pravi Kavčič, bo 
stolp tudi po obnovi na pog-
led takšen, kot je bil do sedaj. 
»Spremenjeni bodo le posa-
mezni detajli: razmišljamo, 
da bi namesto treh jeklenic 
spet vzpostavili štiri, kolikor 
jih je bilo v začetku in kar je 
tudi z vidika statike boljša 
rešitev. Nekaj manjših spre-
memb bo pri oknih: zgornji 
pas oken, ki je bil dodan kas-
neje, bomo zatrli, vzpostav-
ljena bosta prvotna dva pa-
sova, malce bo spremenjen 
tudi podstavek, na katerem 
stoji stolp.«

Aljažev stolp se zaradi 
obnove seli v dolino
Prihodnji teden se bo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine začela temeljita obnova 
Aljaževega stolpa. Z vrha Triglava ga bodo v dolino v enem kosu prepeljali s helikopterjem. Če bo šlo 
vse po načrtih, bodo ta simbol slovenstva že v treh tednih restavrirali in vrnili na njegovo mesto.

Strokovnjaki so prejšnji četrtek kot uvod v letošnje 
Aljaževe dneve pripravili muzejski večer, na katerem so v 
Slovenskem planinskem muzeju predstavili načrt obnove 
Aljaževega stolpa.

Mateja Rant

Kranj – Na območju Go-
renjske so na glavnih in 
regionalnih cestah, ki jih 
upravlja republiška direkci-
ja za infrastrukturo, trije vi-
adukti v skupni dolžini 410 
metrov. Na direkciji zago-
tavljajo, da na nobenem od 
viaduktov ne bi moglo pri-
ti do podobne nesreče, kot 
smo ji bili pred časom pri-
ča v Genovi, kjer se je zrušil 
del avtocestnega viadukta. 
»Na osnovi izvajanja obča-
snih pregledov objektov in 
pregledov s strani vzdrže-
valnih služb se objekti pra-
vočasno umeščajo v plan 

obnov in se s tem zagotavlja 
ustrezna varnost,« poudar-
jajo na direkciji.

Na podlagi pregledov na 
vseh premostitvenih objek-
tih na omrežju glavnih in re-
gionalnih cest njihovo sta-
nje ocenjuje po posebni le-
stvici. Upravljavec ima tako 
informacijo, katere objek-
te je najprej treba uvrstiti v 
načrt večjih sanacij, rekon-
strukcij ali nadomestnih 
gradenj, so razložili na di-
rekciji. »Na premostitve-
nih objektih, ki imajo nosil-
no konstrukcijo iz jekla, lesa 
oziroma sovprežno beton-
-jeklo, se redni pregled izva-
ja vsako leto, na vsakih pet 

let pa se izvede natančnej-
ši oziroma glavni pregled.« 
Preostale premostitvene 
objekte pregledujejo v sklo-
pu rednih pregledov vsaki 
dve leti, natančnejši glavni 
pregled pa se izvede na šest 
let. »Ob navedenih rednih 
in glavnih pregledih objek-
tov pa se v sklopu rednega 
vzdrževanja cest vsake tri 
mesece opravijo vizualni 
ogledi objektov,« so razložili 
na direkciji. Ob tem so pou-
darili, da so objekti projekti-
rani za določeno življenjsko 
dobo, ki jo je ob ustreznem 
vzdrževanju in obnavljanju 
možno tudi podaljšati. Velja 
pa tudi obratno. Objekti so 

bili grajeni in rekonstruira-
ni v skladu s predpisi, ki so 
veljali v času gradnje oziro-
ma naknadnih rekonstruk-
cij, pri čemer niso ustre-
zno sledili dinamiki razvo-
ja vedno večjih in težjih vo-
zil, zato imajo glede na ob-
dobje gradnje različno no-
silnost oziroma obtežno-
stne lastnosti, kar je tudi 
eden od vzrokov za omeje-
vanje prometa čeznje. Kot 
so še pojasnili na direkci-
ji, je najstarejši viadukt Ce-
nova guba pri Tržiču, ki so 
ga zgradili leta 1964. »Via-
dukt je v dobrem stanju, saj 
je ocenjen z oceno tri na le-
stvici od ena do pet.«

Viadukte redno pregledujejo
Tudi na nobenem od premostitvenih objektov na državnih in regionalnih cestah, ki jih upravlja 
republiška direkcija za infrastrukturo, zaradi rednih pregledov nosilnost konstrukcije ni ogrožena. 
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OBČINA ŽIROVNICA

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni 
list RS štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05, 40/16) in 
94. sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, sprejetega na 18. seji, dne 25. 7. 2018, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

 R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ   

OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2018

A. PREDMET RAZPISA
so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim obča-
nom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom 
in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam. Priznanja 
občine Žirovnica so:
1. Naziv častni občan se podeli občanu občine Žirovnica,  drža-
vljanu RS ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napre-
dek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, 
s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju 
občine Žirovnica doma ali v tujini.
2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki 
se podeli občanu občine Žirovnica, podjetjem, zavodom, dru-
štvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v ob-
čini Žirovnica za večletne izjemne uspehe na posameznih pod-
ročjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k ra-
zvoju in ugledu občine.
3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovnica, 
skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim organiza-
cijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za enkratne izje-
mne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktiv-
nosti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, pod-
jetja, zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v občini Ži-
rovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- naziv oziroma ime in priimek predlagatelja 
-  v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata 

za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, državljanstvo 
in naslov

-  v primeru pravne osebe naziv in sedež predlaganega kandida-
ta za prejemnika priznanja

- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
- obrazložitev predloga
V vsakem posameznem predlogu se za vsakega predlaganega pre-
jemnika priznanja, lahko poda predlog le za eno vrsto priznanja.

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispe-
ti najkasneje do vključno 12.09.2018, do 15. ure na naslov: OB-
ČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA 
OBČINSKA PRIZNANJA 2018« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po preje-
mu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisni-
mi kriteriji, pripravila dokončen predlog za odločanje na občin-
skem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo 
obravnavala.

Številka: 030-0001/2018
Datum: 28. 8. 2018
 Vanja Resman Noč, univ.dipl.ekon., l.r.
 Predsednica Komisije za mandatna
 vprašanja, volitve in imenovanja

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V petek, 
24. avgusta, so Bohinjci obe-
ležili svoj občinski praznik, 
osrednjo prireditev pa so za-
radi slabega vremena presta-
vili izpred spomenika štirim 
srčnim možem v Dom Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistri-
ci. Proslavo so začeli z minu-
to tišine v počastitev minu-
li teden preminulega občin-
skega svetnika in predsedni-
ka Krajevne skupnosti Sta-
ra Fužina Pavla Zalokarja. V 
nadaljevanju sta zbrane na-
govorila predsednik planin-
ske zveze Jože Rovan in po-
džupan v funkciji župana 
Jože Sodja. Oba sta poudari-
la pomen Triglava za Sloven-
ce – in tudi gora nasploh, ki 
jih povezujejo. Jože Sodja je 
poudaril povezanost Bohinj-
cev in Bohinjk s štirimi srč-
nimi možmi, s katerimi jih 
še danes povezuje ljubezen 
do gora in domačega kraja. 
Sodja je omenil tudi vrsto in-
vesticij in novih pridobitev 
za Bohinj, ki so že bile ali še 
bodo izvedene letos. V kul-
turnem programu so nasto-
pili vsi bohinjski pevski zbo-
ri, in sicer od najmlajšega 

dalje, z naborom trigla-
vskih in bohinjskih pesmi, 
podelili pa so tudi šest ob-
činskih plaket, ki so jih pre-
jeli Glasbeno društvo Bo-
hinj, Društvo gorske reše-
valne službe Bohinj, Javni 
zavod Osnovna šola dr. Ja-
neza Mencingerja, Andrej 
Rožič, Marija Brgant in pre-
jemnik plakete za življenj-
sko delo Alojz Budkovič. 
Posebno priznanje je pre-
jela še bohinjska zlata ma-
turantka, sedaj že nekdanja 
dijakinja Gimnazije Jeseni-
ce Neža Ribnikar. 

Kot je ob dogodku še do-
dal podžupan v funkciji žu-
pana Jože Sodja, so lahko 
Bohinjke in Bohinjci ob svo-
jem prazniku upravičeno 
ponosni na svojo zgodovi-
no in sokrajane, ki so si pri-
služili več kot upravičene na-
grade. »Gre za iskrene, skro-
mne ljudi, ki se jim s prizna-
njem pokaže, da jih cenimo. 
Takih ljudi je v Bohinju še 
veliko, a kot je bilo rečeno, 
se ne kažejo, ne želijo izsto-
pati. Bohinjci vlečemo svoj 
voz dalje, sicer pogosto tudi 
glasno opozorimo na krivice 

in škodo, ki se nam dogaja, a 
kljub temu s solidarnim de-
lovanjem občinskega sveta 
ne glede na vse različne po-
glede peljemo projekte nap-
rej in začenjamo nove, kar 
mislim, da smo tudi poka-
zali. Letos morda najbolj z 
uspešnim projektom umir-
janja prometa in brezplač-
nih prevozov, jeseni bodo 
prišla na vrsto večja dela 
na cestah, zaradi katerih 
bo nekaj zapor, in upamo, 
da bodo to občanke in ob-
čani sprejeli z dobro mero 
potrpljenja.«

S pesmijo in priznanji 
počastili občinski praznik
Minuli petek so v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici obeležili bohinjski občinski praznik, ki ga 
praznujejo v spomin na prvopristopnike, štiri srčne može, ki so se pred 240 leti prvi podali na Triglav.

Nagrajenci Občine Bohinj ob občinskem prazniku v družbi podžupana v funkciji župana 
Jožeta Sodje

Na dogajanje so se odzva-
li na radovljiški občinski 
upravi, kjer so dogodek pri-
javili na center za obvešča-
nje. »Da bi v postopku inter-
vencije pristojni organi lah-
ko preprečili nadaljnje one-
snaženje in smrad ter odkri-
li povzročitelja, zoper kate-
rega lahko v nadaljevanju 
ukrepa inšpektor za oko-
lje,« so pojasnili na radovlji-
ški občini, kjer so nato orga-
nizirali čiščenje zajezenega 
dela Bohinjke, na kateri se je 
nabral smrdeči material.

Na Občini Bled so se na 
domneve, ki so se pojavile v 
javnosti, da je za onesnaže-
nje kriva nesnaga, ki v reko 
prihaja s turistično zelo 
obremenjenega Bleda, v pe-
tek odzvali z izjavo za jav-
nost, v kateri zatrjujejo, da 
njihova čistilna naprava de-
luje brezhibno. »Analiza je 
pokazala, da v vodi ni zazna-
ti fekalij, temveč se na jezu 
kopičijo odmrle alge in zara-
di procesa gnitja prihaja do 

neprijetnih vonjav. Očitno 
gre po mnenju strokovnja-
kov za naraven pojav, ki mu 
botrujeta dolgotrajna suša 
in nizek vodostaj rek, reke 
niso pretočne.«

Metod Rogelj z Zavoda za 
varstvo narave, OE Kranj, 
pa ob tem opozarja, da se 
poleti ob nizkih vodosta-
jih pokažejo pomanjkljivo-
sti upravljanja vod. »Te so 
obremenjene z odplakami, 
odvzemom vode, manjšo 
samočistilno sposobnostjo 
zaradi utrjevanj in regulacij 
ter splošno manjšimi pre-
toki zaradi klimatskih spre-
memb. Rezultat je pričako-
van, čeprav se na marsika-
teri reki stanje dolgoročno 
vendarle izboljšuje.«

Na Bledu so sicer še po-
jasnili, da je okoljska in-
špekcija že avgusta lani in 
februarja letos prejela pri-
javo glede neurejenega 
javnega kanalizacijskega 
omrežja za odvajanje ko-
munalne in padavinske od-
padne vode v občini Bled, 
a v rednih inšpekcijskih 

pregledih ni ugotovila čez-
merne obremenitve oko-
lja. Čistilna naprava deluje 
skladno s predpisi s področ-
ja okolja, izpadov v delova-
nju ni, ugotavljajo. So pa še 
navedli, da imajo v blejski 

občini kanalizacijski sis-
tem, ki je delno tudi meša-
nega tipa. V kanalizacijski 
sistem zato pritečejo tudi 
zaledne oziroma izvirske 
vode in tako prihaja občas-
no do preobremenitev.

Gasilci očistili smrdečo Savo Bohinjko
31. stran

V petek so se domači gasilci lotili odstranjevanja smrdeče 
naplavine na Cajhnovem jezu na Lancovem. V Centralno 
čistilno napravo Kranj so odpeljali sedemdeset kubičnih 
metrov materiala. / Foto: Gasilska zveza Občine Radovljica

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na javni razpis Ob-
čine Tržič za sofinancira-
nje obnove objektov nepre-
mične sakralne kulturne 
dediščine so prišle tri pra-
vočasne prijave. Vlagate-
lji bodo pridobili sredstva 
za obnovo Ukčeve kapelice 
v Dolini v znesku nekaj čez 

2.700 evrov, konservator-
sko-restavratorske posege v 
cerkvi Svete Ane v Podljube-
lju v znesku nekaj čez 4.400 
evrov in za obnovo kapele 
Na Gobeli v Lomu pod Stor-
žičem v znesku nekaj čez 
2.800 evrov. Kot so sporoči-
li iz tržiške občinske uprave, 
so obnovo vlagatelji dolžni 
dokončati še letos.

Sofinancirali bodo obnovo 
sakralnih objektov
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OBČINA ŽIROVNICA

Na podlagi 93. sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, sprejetega na 18. seji, dne 25. 7. 2018, Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRILOŽNOSTNIH 
PRIZNANJ OBČINE ŽIROVNICA OB 20. LETNICI OBSTOJA 

SAMOSTOJNE OBČINE

A. PREDMET RAZPISA
Nagrada Občine Žirovnica ob 20. letnici občine je priložno-
stno občinsko priznanje, ki se podeli občanu občine Žirovni-
ca, skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim or-
ganizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za iz-
jemne dosežke, ki so pripomogli k razvoju ali prepoznavnosti 
občine v času od njene ustanovitve. Prejem že podeljenih re-
dnih priznanj Občine Žirovnica ne izključuje prejema tega pri-
ložnostnega priznanja.   

B. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, pod-
jetja, zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v občini 
Žirovnica.
Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ne morejo podati predlogov za priznanja.

C. VSEBINA PREDLOGA
Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- naziv oziroma ime in priimek predlagatelja 
-  v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandi-

data za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, drža-
vljanstvo in naslov

-  v primeru pravne osebe naziv in sedež predlaganega kandida-
ta za prejemnika priznanja

- obrazložitev predloga

D. ROK PRIJAVE
Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti 
najkasneje do vključno 12. 9. 2018, do 15. ure na naslov: OB-
ČINA ŽIROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA 
PRILOŽNOSTNO PRIZNANJE – 20. LET« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 
Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po preje-
mu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisni-
mi kriteriji, pripravila dokončen predlog za odločanje na občin-
skem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo 
obravnavala.

Številka: 030-0001/2018
Datum: 28. 8. 2018 
 Vanja Resman Noč, univ.dipl.ekon., l.r.
 Predsednica Komisije za mandatna 
 vprašanja, volitve in imenovanja

Simon Šubic

Kranj – V podjetju Arriva Al-
petour so minuli ponede-
ljek sindikalnega zaupni-
ka Nenada Dakića, ki je v 
kranjskem podjetju lani vo-
dil stavko ob začetku šol-
skega leta, povabili na zago-
vor pred odpovedjo zaposli-
tve iz krivdnih razlogov. V 
Sindikatu voznikov avtobu-
sov Slovenije (SVAS) me-
nijo, da v podjetju nima-
jo poštenih namenov in da 
želijo »le utišati predstavni-
ka sindikata, ki zahteva od 
svojega delodajalca varne in 
zdrave razmere dela ter spo-
štovanje poklica«. V podje-
tju Arriva Alpetour pa zatr-
jujejo, da začetek postopka 
krivdne odpovedi ni pove-
zan z Dakićevim sindikal-
nim delom.

»V omenjenem prime-
ru naj bi šlo za grobo krši-
tev delovnih obveznosti in 
za družbeno nesprejemlji-
vo ravnanje zaposlenega, 
ko je grozil drugemu za-
poslenemu. V skupini Arri-
va je tako ravnanje nespre-
jemljivo, kot so nesprejem-
ljive grožnje s fizičnim na-
padom tudi sicer. Zaposle-
nega smo povabili na zago-
vor pred odpovedjo in izrekli 

sklep o prepovedi opravlja-
nja dela, ki velja do zaključ-
ka postopka in razjasnitve 
okoliščin v zvezi z očitki,« so 
pojasnili iz družbe Arriva Al-
petour. Po besedah Damja-
na Volfa, predstavnika sin-
dikata SVAS in generalnega 
sekretarja Obalne sindikal-
ne organizacije, Dakić oči-
tek zanika, saj da je sodelav-
ca le pozval, naj lepše parki-
ra avtobus, pri čemer pa mu 
ni grozil.

»Ocenjujemo, da je zače-
tek postopka redne odpove-
di iz krivdnega razloga sin-
dikalnemu zaupniku le še 

eden izmed poskusov utiša-
nja konstruktivnih kritik in 
ignoriranja glasov zaposle-
nih ter očitnega zasledova-
nja delodajalcev po čim več-
jem podrejanju delavcev. 
Delodajalci se namreč zelo 
dobro zavedajo, da je njiho-
vo najmočnejše orožje strah 
zaposlenih, ki je prepogos-
to paralizator uma in razu-
ma. Zato jim na tem mestu 
odločno sporočamo, da nas 
ne bodo uspeli prestrašiti in 
da je vsakršen nepotreben 
konflikt delodajalca z delav-
ci že vnaprej obsojen na ne-
uspeh,« pa so prepričani v 

SVAS-u. Obenem opozar-
jajo, da je grožnja z odpo-
vedjo Dakiću že drugi po-
doben primer v skupini Ar-
riva. Še pred začetkom lan-
ske stavke v skupini Arriva 
je namreč zaradi nekaterih 
izjav za medije odpoved pre-
jel tudi predsednik SVAS-
-a Endre Mesaroš, vendar 
je delovno sodišče kasneje 
sprejelo stališče, da je svo-
boda izražanja ustavna pra-
vica, ki spada med temelj-
ne človekove svoboščine, in 
da ima varstvo sindikalne-
ga predstavnika pred izgubo 
zaposlitve prednost pred in-
teresom delodajalca. Sodiš-
če je družbi tudi naložilo, da 
mora Mesaroša spet sprejeti 
na delovno mesto. 

V SVAS-u še sporočajo, da 
je Dakić nosilni steber sin-
dikalnega boja v podjetju in 
»počne tisto, česar si mar-
sikdo ne upa, pa bi moral – 
bori se za izkoriščane in zati-
rane«. Zato apelirajo na pod-
jetje Arriva Alpetour, naj ta-
koj ustavi neutemeljen po-
stopek redne odpovedi iz 
krivdnih razlogov, prav tako 
pa na državo, »ki bogato sub-
vencionira dejavnost cestne-
ga potniškega prometa«, naj 
naredi vse za zaščito Dakića 
in sindikalnega boja. 

Sindikalistu grozi odpoved
V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije menijo, da Arriva Alpetour z uvedbo postopka redne 
odpovedi iz krivdnih razlogov za sindikalista Nenada Dakića le izvaja pritisk na sindikalno delo.

Sindikalist Nenad Dakić med lansko stavko voznikov v 
kranjskem Alpetourju, za katero je sodišče pred kratkim 
ugotovilo, da je bila zaradi postopkovnih napak nezakonita. 
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Maja Bertoncelj

Medvode – Minister za go-
spodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek 
in predsednik Razvojnega 
sveta Osrednjeslovenske ra-
zvojne regije Metod Ropret 
sta konec julija podpisala 
dopolnitev dogovora za ra-
zvoj Ljubljanske urbane re-
gije. Ob tem je treba pouda-
riti, da uvrščenost projektov 
v sklenjeno dopolnitev še 
ne pomeni, da so finančna 
sredstva za njihovo izvedbo 
odobrena. Na seznam pro-
jektov so na novo umešče-
ni tudi projekti, vezani na 
Gorenjsko. V prednostni 
naložbi spodbujanja multi-
modalne urbane mobilno-
sti je dodan projekt regio-
nalne kolesarske povezave 
Kamnik–Mengeš–Trzin–
Ljubljana, katerega nosilec 
je Občina Kamnik. Skupna 

ocenjena vrednost projekta 
je dobre 3,7 milijona evrov. 
Prav tako je nova kolesar-
ska pot Medvode (Preska)–
Medvode (središče)–Pirni-
če–Vikrče, katerega nosilec 
je Občina Medvode. Sku-
pna ocenjena vrednost pro-
jekta je nekaj več kot 1,3 mili-
jona evrov. V prednostni na-
ložbi vlaganja v vodni sek-
tor pa je na novo umeščen 
projekt oskrbe s pitno vodo 
na območju Zgornje Save 
– 1. sklop. Gre za medre-
gijski projekt, katerega no-
silec je Občina Cerklje na 
Gorenjskem. Skupna oce-
na vrednosti projekta v okvi-
ru Osrednjeslovenske regi-
je je nekaj več kot 3,3 mili-
jona evrov. 

Za vse projekte so kot glav-
ni vir financiranja predvi-
dena evropska in državna 
sredstva, del pa bodo morale 
zagotoviti občine same.

Projekti za razvoj regije

Manca Perdan

Suha – V nedeljo je na Suhi 
pri Predosljah v cerkvi sve-
tega Štefana potekala slove-
sna maša z blagoslovitvijo 
kipa Marije z detetom. Gre 
za gotski kip, ki izhaja iz 15. 
stoletja, v preteklosti pa je 
bil že večkrat obnovljen, pre-
barvan. Za restavracijo kipa 
je tokrat poskrbela Manca 
Marolt, restavratorka iz Kra-
nja, ki ji je delo vzelo dobre-
ga pol leta časa. Kip je danes 
v enaki podobi kot prej, saj je 
zaščiten kot kulturna dediš-
čina. Restavriranje je finan-
ciral župnik Janez Jenko iz 
župnije Predoslje, ki je tudi 
vodil slovesno mašo. 

Poznogotska Marija z de-
tetom je poleg glavnega ol-
tarja v cerkvi svetega Štefa-
na zagotovo najbolj pose-
ben spomenik v bogati zgo-
dovini Suhe. Gre za motiv 
tako imenovane apokaliptič-
ne Marije z detetom. Moj-
ster, ki je med letoma 1500 
in 1510 deloval na Suhi, je 

ustvaril podobo Marije. Ta 
v levi roki drži Jezusa, ki je 
v svojih rokah po vsej ver-
jetnosti držal vladarsko ja-
bolko, simbol sveta in zma-
ge nad izvirnim grehom, ki 
pa ni več ohranjeno. »Mo-
tiv kipa lahko povezujemo 

z daritvijo v zahvalo za ob-
varovanje pred Turki in pro-
testantizmom,« je povedala 
Alenka Erzar Žepič, ena od 
pobudnic za slavje ob 730-le-
tnici vasi Suha, v sklopu ka-
tere je bila tudi nedeljska 
slovesnost. Sicer pa je Suha 

stara vas, prvič jo lahko za-
sledimo v listinah iz leta 
1260. Te je Erzar Žepičeva 
našla v Zgodovinskem arhi-
vu Slovenije, ko je iskala ma-
terial za raziskovalno nalogo 
na temo Suha skozi stoletja.

Dogajanje ob 730-letnici 
vasi se je začelo sredi aprila, 
ko je bila izdana knjiga z nas-
lovom Suha in Sušan', na to 
temo pa si do konca avgusta v 
kranjski knjižnici lahko ogle-
damo tudi razstavo. Prazno-
vanje 730-letnice pa poteka 
vse do konca letošnjega leta, 
za zaključek bo pohod z ba-
klami od Predoselj do Suhe. 
V prihodnjem mesecu bo 
še nekaj predstav Jurčičeve-
ga Desetega brata v avtentič-
nem okolju na prostem v Pre-
dosljah. Igro bo uprizorilo 
Kulturno društvo Predoslje, 
Alenka Erzar Žepič pa je po-
vedala, da so igralci večino-
ma s Suhe. Prejšnji teden pa 
je tudi vsaka hiša v vasi Suha 
dobila glineno tablico s sta-
rim hišnim imenom, ki so 
jih vaščani financirali sami.

Blagoslov obnovljenega kipa
Na Suhi so restavrirali gotski kip, ki upodablja Marijo z detetom. Kip je najbolj poseben spomenik 
bogate zgodovine vasi.

Alenka Erzar Žepič ob restavriranem gotskem kipu Marije z 
detetom / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Škofja Loka – Na mednaro-
dnem fotografskem nateča-
ju je s tremi fotografijami 

sodeloval tudi študent lju-
bljanske fakultete za arhi-
tekturo Lenart Megušar. 
Tekmovanje je bilo po nje-
govih besedah sestavljeno iz 

treh sklopov, ki so zajema-
li osvetlitev v notranjih pro-
storih, osvetlitev zunanjosti 
ter osvetlitev krajine in spo-
menikov. Prav v slednjem si 

je s fotografijo dražgoškega 
spomenika prislužil drugo 
nagrado, obenem pa so jo za 
najboljšo izbrali na glasova-
nju ostalih sodelujočih štu-
dentov. 

Na natečaju je vsak lahko 
sodeloval s tremi fotografija-
mi. Lenart Megušar je v svoj 
objektiv po sončnem zahodu 
poleg dražgoškega spomeni-
ka ulovil še plavž v Železni-
kih in vodovodni stolp v Kra-
nju. »Iskal sem zanimivo ar-
hitekturo, ki ni tako običaj-
na, da bi jo lahko našel v vsa-
ki državi,« je pojasnil Megu-
šar in dodal, da mu je bilo po-
membno tudi, da je v njego-
vi bližnji okolici, saj je bil na 
tesnem s časom. »Za motiv 
sem si sicer sprva izbral Ja-
mnik, ko sem se vračal, pa 
sem se nenačrtovano usta-
vil pri dražgoškem spome-
niku. Na koncu sem bil naj-
bolj zadovoljen ravno s to fo-
tografijo.« Za osvetlitev je 
moral poskrbeti sam, saj si-
cer ta spomenik ni osvetljen. 

»Moj konjiček je tudi ustvar-
janje video vsebin, zato sem 
imel s sabo dovolj močan re-
flektor, da mi je to uspelo.« 
Zato je še posebno ponosen, 
saj bi malce drugačna osve-
tlitev že lahko pripomogla k 
temu, da bi fotografija izpa-
dla drugače. »Zavite stopnice 
so ustvarile zanimiv preplet 
svetlobe in senc in verjetno 
je to tisto, zaradi česar je foto-
grafija navdušila tako komi-
sijo kot ostale študente,« raz-
mišlja Megušar in dodaja, da 
najbrž iščejo tudi inovativno-
st – poigravanje z lučjo reci-
mo na ulici je še vedno manj 
unikatno kot osvetlitev, za ka-
tero poskrbiš sam. 

Nagrada ga je spodbudi-
la, da že razmišlja o sodelo-
vanju na natečaju tudi pri-
hodnje leto, pri čemer pa 
si bo tokrat vzel precej več 
časa, priznava. »V računal-
niku sem že ustvaril poseb-
no mapo, v kateri zbiram vse 
fotografije, povezane z ume-
tno osvetlitvijo.«

Navdušil z dražgoškim 
spomenikom
Študent arhitekture Lenart Megušar iz Bukovščice je na mednarodnem 
natečaju arhitekturne fotografije na temo razsvetljave v Barceloni osvojil 
drugo nagrado v kategoriji osvetlitve spomenikov in urbane osvetlitve.

Lenart Megušar

Nagrajena fotografija dražgoškega spomenika.

Tržič – Občina Tržič je z 
izbranim prevoznikom Ar-
riva Alpetour d.o.o. sklenila 
okvirni sporazum za izva-
janje prevozov učencev na 
območju občine za obdob-
je štirih šolskih let. Po Za-
konu o osnovni šoli so do 
brezplačnega prevoza upra-
vičeni učenci, katerih razda-
lja od njihovega prebivališča 
do osnovne šole znaša več 
kot štiri kilometre, ne glede 
na oddaljenost bivališča od 
osnovne šole so do prevoza 
upravičeni tudi prvošolci in 
tisti starejši učenci, za katere 
pristojni organ za preventivo 
v cestnem prometu ugotovi, 
da je ogrožena varnost na 
poti v šolo. V Osnovno šolo 
(OŠ) Tržič ter Podružnični 
šoli Lom in Podljubelj se bo 
vozilo približno 90 učencev, 
v OŠ Bistrica in Podružnič-
no šolo Kovor približno 135 
učencev, v OŠ Križe pa prib-
ližno 150 učencev.

Dogovorili so se za 
šolske prevoze

Maja Bertoncelj

Medvode – Aprila sta Obči-
na Medvode in podjetje Pe-
trol slovesno podpisala kon-
cesijsko pogodbo za ener-
getsko sanacijo treh vzgoj-
no-izobraževalnih objektov 
v medvoški občini, in sicer 
OŠ Simona Jenka Smlednik 
s telovadnico, Vrtec Medvo-
de – osrednjo enoto Ostržek 
in Podružnično osnovno 
šolo Topol. Sanacija se izva-
ja po modelu javno-zasebne-
ga partnerstva (energetsko 

pogodbeništvo), kar pome-
ni, da se investicija vrača 
prek prihrankov pri porabi 
energije. »Projekt smo prija-
vili na razpis Ministrstva za 
infrastrukturo za pridobitev 
nepovratnih sredstev in pre-
jeli sklep o dodelitvi nepo-
vratnih sredstev v višini do 
350.282,78 evra, kar pred-
stavlja štirideset odstotkov 
celotne vrednosti operacije. 
Delež v višini 51 odstotkov 
je strošek zasebnega par-
tnerja, ki bo sanacijo javnih 
objektov izvedel. Preostanek 

bo zagotovila Občina Med-
vode,« so ob podpisu pogod-
be poudarili na Občini Med-
vode. Načrtovano je bilo, da 
bo energetska sanacija pote-
kala v poletnih mesecih in 
se zaključila do začetka no-
vega šolskega leta. Na obči-
ni pojasnjujejo, da dela pote-
kajo po načrtih in naj bi bila 
končana v teh dneh, tako da 
bodo vsi trije objekti otroke 
v novem šolskem letu priča-
kali v lepši podobi, energet-
sko varčnejši in okolju pri-
jaznejši. 

Sanacija treh javnih objektov

Bitnje pri Bohinjski Bistrici – 
Dan odprtih vrat skupnosti 
Žarek bo v soboto, 1. sep-
tembra, od 10. do 14. ure v 
njihovih prostorih v Bitnjah 
pri Bohinjski Bistrici. Lahko si 
boste ogledali, kje in kako bi-
vajo, se srečali s tistimi, ki so 
se že odločili za spremembo, 
za opustitev zasvojenosti. 

Dan odprtih vrat 
skupnosti Žarek

in študente študijskih programov:

❖ dipl. inženir ali magister STROJNIŠTVA 5 štipendij
❖ dipl. inženir ali magister ELEKTROTEHNIKE 4 štipendije
❖ dipl. inženir RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 1 štipendija

NUDIMO
Delo v visoko tehnološkem, kreativnem in stimulatvnem okolju (praksa, študentsko 
delo,…), poklicni in osebni razvoj, delo na naprednih projektih za tuje partnerje 
(Volkswagen, Daimler, BMW, Philips), možnost kasnejše zaposlitve.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO
Željo po timski in projektni naravnanosti, voljo za izvajanje tehničnih analiz, preračunov in 
eksperimentov, poznavanje dela z računalnikom, znanje angleškega jezika in pripravljenost 
za stalno učenje.

Vabimo vas, da prijave (kratek življenjepis, dosedanje izkušnje in dosežke, dokazilo o vpisu v tekoči letnik, smer 
študija, dokazilo o študijskem uspehu predhodnih študijskih let ter morebitna priporočila) posredujete do 
31.8.2018 (dijaki) oz. 30.9.2018 (študenti) na e-naslov lidija.kejzar@iskra-mehanizmi.si.
Morebitne dodatne informacije dobite na telefonski številki 04/53 55 322.

Iskra Mehanizmi d.o.o.
RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 2018/19
S štipendiranjem dijakov in študentov v svoje vrste sprejemamo nove, mlade sodelavce.
Svoje sodelovanje s srednjimi šolami in univerzami nenehno poglabljamo, saj želimo mladim 
ponuditi priložnost, da po končanem šolanju postanejo del naše ekipe. 

Nudimo možnost opravljanja obvezne prakse za dijake tehničnih smeri:

❖ Orodjar                                                                                     3 štipendije
❖ Strojni mehatronik vzdrževalec       2 štipendiji
❖ Nastavljalec - operater strojev                      3 štipendije
❖ Elektro vzdrževalec                                           1 štipendija
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Maja Bertoncelj

Goričane – Minulo sredo je 
potekala skupščina druž-
be Goričane, tovarne papir-
ja Medvode, na kateri je bilo 
zastopanega 98,67 odstotka 
kapitala, sprejeti pa so bili 
vsi predlagani sklepi uprave.

Prisotni oziroma zasto-
pani delničarji so se sezna-
nili tudi z letnim poročilom 
družbe za leto 2017. Čisti po-
slovni izid družbe je konec 
leta 2017 znašal 2,947 mi-
lijona evrov in je za skoraj 
sto odstotkov višji od čistega 
poslovnega izida konec leta 
2016 (1,49 milijona evrov). 
Družba je lani ustvarila 67,5 
milijona evrov prihodkov 
od prodaje, njena sredstva 
so konec leta 2017 znašala 
74,8 milijona evrov, knjigo-
vodska vrednost delnice pa 
je zrasla na 59,50 evra. Bi-
lančni dobiček za leto 2017 
znaša 5.167.108 evrov. Pred-
log uprave družbe je bil, 
da ta ostane nerazporejen, 
medtem ko se je nasprotni 
predlog malega delničar-
ja Tomaža Hrovata glasil, 
da se bilančni dobiček na-
meni za dividende (v višini 
948.662 evrov) in za prenos 
v naslednje leto (4.218.446 
evrov). Predlagal je dividen-
do v višini 2,12 evra na del-
nico. »Družba že več let ne 
izplačuje dividend, zato kot 
delničar ocenjujem, da njen 

finančni položaj omogo-
ča izplačilo dividende. Me-
nim, da izplačilo dela dobič-
ka v ničemer ne bi ogrozilo 
poslovanja družbe,« je Hro-
vat obrazložil svoj nasprotni 
predlog, ki ga je podal v so-
delovanju z Društvom ma-
lih delničarjev Slovenije. Na 
drugi strani je Vseslovensko 
združenje malih delničar-
jev pred skupščino na upra-
vo naslovilo predlog, s kate-
rim je predlagalo delitev di-
vidend v višini sedem evrov 
bruto na delnico oziroma 

skupno 3.132.374 evrov. Na 
skupščini je bil nato sprejet 
predlog uprave, tako da bi-
lančni dobiček ostaja neraz-
porejen. 

V Vseslovenskem zdru-
ženju malih delničarjev so 
napovedali izpodbijanje 
takšnega sklepa. General-
ni direktor družbe Goriča-
ne Andraž Stegu je na skup-
ščini pojasnil, da vsaj še do 
konca leta 2022 izplačilo di-
vidend ne bo mogoče zaradi 
dogovora o prestrukturira-
nju z bankami upnicami in 

Družbo za upravljanje terja-
tev bank.

Konec lanskega leta je v Go-
ričanah, tovarni papirja Med-
vode, začela obratovati nova 
biološka čistilna naprava. 
Projekt je bil vreden 1,5 mili-
jona evrov. Kot so pojasnili, le-
tos načrtujejo tudi več manj-
ših investicij na področju iz-
boljšanja proizvodnje. Druž-
ba še naprej posluje stabilno. 
Zaposluje 219 ljudi, ki delajo 
večinoma za tuji trg, saj v tuji-
no izvozijo skoraj devetdeset 
odstotkov svojih proizvodov. 

Dobiček ostaja nerazporejen
Bilančni dobiček družbe Goričane za preteklo leto v višini nekaj več kot pet milijonov evrov ostaja 
nerazporejen. Nasprotni predlog, da bi njegov del šel za dividende, ni bil sprejet.

V družbi Goričane, tovarni papirja Medvode, je zaposlenih 219 ljudi. V tujino izvozijo skoraj 
devetdeset odstotkov proizvodov. / Foto: Peter Košenina

Ana Šubic

Železniki – Sanacija obsežne-
ga plazu v Dražgošah, ki ogro-
ža šest hiš, se odmika zara-
di zapletov pri postopku izbi-
re izvajalca. Potem ko je Obči-
na Železniki konec julija med 
tremi ponudniki za izvajal-
ca izbrala podjetje Hip Plus 
iz Vač, je eden od neizbranih 
ponudnikov vložil zahtevek za 
revizijo. Za sanacijo plazu sta 
se poleg podjetja Hip Plus, ki 
je bilo z nekaj manj kot 1,3 mi-
lijona evrov (brez DDV) vred-
no ponudbo najugodnejše, 
potegovala še sevniško podje-
tje Rafael in Gorenjska grad-
bena družba (GGD). Prvo je 
oddalo za slabih 46 tisoč evrov 
višjo ponudbo, GGD pa bi bil 
občutno dražji, saj bi plaz sa-
niral za 1,8 milijona evrov.

Kot je pojasnil žu-
pan Anton Luznar, bodo 

ponudniku, ki se je pritožil, 
najprej pripravili odgovor. 
Če zahtevka ne bo umaknil, 
kar je malo verjetno, bo sle-
dil revizijski postopek. »Ta 
lahko traja dva meseca in 
več, zato je vprašanje, ali bo 
izvedba takrat sploh še mo-
žna. V novembru nima več 
smisla začeti del,« je dejal. 
Večji del denarja za sanaci-
jo bo prispevala država, obči-
na pa bo pokrila stroške pro-
jektne dokumentacije, nad-
zora in DDV, za kar so v pro-
računu zagotovili 250 tisoč 
evrov. Vendar pa je držav-
ni denar za sanacijo dražgo-
škega plazu zagotovljen le-
tos, ali bo tudi prihodnje 
leto, pa še ni znano, je pojas-
nil župan: »Za zdaj še nima-
mo zagotovila, ali bo na voljo 
tudi prihodnje leto. Vseka-
kor upamo, da bo tako, gle-
de na to, da so ogrožene hiše 

in da ima ta plaz zelo visoko 
prioriteto na državi.«

»Precej smo razočarani. 
Vse skupaj se je dobro odvi-
jalo – v občinski upravi, na 
občinskem svetu, na državi, 
na koncu pa je ustavilo pri iz-
vajalcih,« je dejal Stane Je-
lenc, eden od domačinov na 
ogroženem območju. Zara-
di drsenja pobočja že več let 
na njihovih objektih in škar-
pah nastajajo razpoke, naj-
hujše pa so se pokazale ob 
lanskem aprilskem deževju. 

»Kot kaže, s sanacijo letos 
ne bo nič. Prihajata jesen in 
zima, vemo, kakšno je lah-
ko vreme. Samo upamo, da 
se nam slučajno ne zgodi kaj 
hujšega in nas tudi zanima, 
kdo bo v tem primeru nosil 
odgovornost,« je dejal Jelenc. 
A kot pravi, so domačini na 
ogroženem območju optimi-
stični in verjamejo, da bo dr-
žava plaz sanirala – če ne le-
tos, pa prihodnje leto. »Pro-
jekt ne sme pasti v vodo, ne 
nazadnje so ogrožene hiše. 
Nerazumljivo bi bilo, da bi ga 
ustavili sedaj, saj je bilo vanj 
vloženega že kar nekaj de-
narja. Izdelali so projektno 
dokumentacijo in tudi geolo-
ške vrtine.« 

V sklopu sanacije so sicer 
predvideli štiri sidrane pi-
lotne stene v skupni dolžini 
259 metrov, uredili bodo tudi 
odvodnjavanje.

Za plaz revizijski zahtevek
S sanacijo obsežnega plazu v Dražgošah letos očitno ne bo nič, saj je v postopku izbire izvajalca 
prišlo do revizijskega zahtevka. Domačini v ogroženih šestih hišah so razočarani in upajo, da se jim v 
naslednjih, bolj mokrih mesecih ne zgodi kaj hujšega. 

Jasna Paladin

Kamnik – V prostorih Ob-
čine Kamnik si je že mogo-
če ogledati razstavo z nas-
lovom Markova herbija, ki 
predstavlja oblačilno dedišči-
no dela slovenskih Prekmur-
cev, ki se imenujejo Mar-
ki (herbija pomeni dedišči-
na). Gre za del istoimenske-
ga projekta, v okviru katere-
ga so šiviljski in drugi moj-
stri na podlagi znanstvene 
študije in ob strokovni po-
moči Bojana Knifica izdelali 
povsem novo kostumsko po-
dobo folklorne skupine – de-
set kompletov ženskih in de-
set kompletov moških kostu-
mov, pet kompletov za muzi-
kante in opravo za pozvači-
na, ki predstavljajo interpre-
tacijo oblačilne kulture Bel-
tinčanov na prelomu iz 19. v 
20. stoletje. Razstava bo od-
prta do 10. septembra, in si-
cer v času uradnih ur Občine 
Kamnik.

Na ogled bogata 
oblačilna dediščina 
Hrvatov

V Galeriji Miha Maleš pa 
so prav tako v torek odpr-
li razstavo Zakladi hrvaške 

oblačilne in nesnovne dediš-
čine, ki sta jo obiskovalcem 
predstavila Tomislav Brekalo 
iz Folklornega ansambla Za-
greb - Markovac in višja stro-
kovna sodelavka za kultur-
ne in pedagoške programe 
iz izposojevalnice in delavni-
ce narodnih noš (Posudioni-
ca i radionica narodnih noš-
nji) Ivana Ružić. Na razsta-
vi, ki bo na ogled do 20. sep-
tembra, je zaščitena nesnov-
na kulturna dediščina Hr-
vaške predstavljena v posre-
dni ali neposredni povezavi z 
razstavljenimi eksponati, ki 
so izbrani tako, da prikazuje-
jo oblačilno dediščino Hrva-
ške v njenih vseh štirih regi-
jah (panonski, alpski, dinar-
ski in jadranski).

Letos kar štiri strokovne 
razstave

V okviru 48. Dnevov naro-
dnih noš in oblačilne dedišči-
ne bosta na ogled še dve raz-
stavi, in sicer Spodi n'č, gor 
pa b'l mau v Galeriji Dika 
(odprtje razstave bo v petek, 
31. avgusta, ob 17. uri) ter Le 
kam sodi ta obleka v Galeri-
ji nad Kavarno Veronika (od-
prtje razstave bo v četrtek, 6. 
septembra, ob 19. uri).

Za uvod že dve 
razstavi noš
Pred uradnim začetkom 48. Dnevov narodnih 
noš in oblačilne dediščine sta prejšnji torek odprli 
vrata dve od štirih razstav, ki bodo spremljale 
ta največji etnološki festival v Sloveniji. Ta bo v 
Kamniku od 6. do 9. septembra.

Premiki pobočja so vidni 
na dolžini 300 metrov 
in širini 150 metrov. 
Plaz nameravajo sanirati 
s štirimi sidranimi 
pilotnimi stenami v 
skupni dolžini 259 
metrov.
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Igor Kavčič

Železniki – Plakat ima danes 
še vedno enako oglaševalsko 
vlogo, kot jo je imel pred sko-
raj sto leti, le da ima pri tem 
močno konkurenco v elek-
tronskih medijih, v družab-
nih omrežjih in podobno. Se-
veda pa je drugačna tudi so-
dobna in bogatejša vizualna 

podoba in temu primerno 
tehnologija njegove izdelave. 
Prvo, kar nas preseneti, pa je 
njegova velikost. Površino 
plakata, ki na Češnjici spo-
roča, da je do Galerije in Mu-
zeja Železniki še tri kilome-
tre, bi na primer težko prek-
rili s skoraj tridesetimi plaka-
ti, ki so od petka razstavljeni 
v pravkar omenjeni galeriji.

Odlično ohranjene pla-
kate, ob njihovi velikosti bi 
jih danes sicer lahko imeli 
za malo večje letake, je Mu-
zejskemu društvu za razsta-
vo ponudil domačin Gregor 
Bogataj. »Plakate mi je pred 
leti v hrambo zaupala moja – 
zdaj dve leti pokojna – stara 
mama Frančiška Bogataj, ki 
jih je zbirala v svojih mladih 

letih v času med obema voj-
nama. Nekaj let sem jih imel 
doma, ko sem opazil, da je 
njihovo stanje vedno slabše, 
sem se pozanimal, kako jih 
strokovno obnoviti in nap-
rej hraniti. Za restavriranje 
je poskrbel Jernej Hudolin 
in danes so tu na razstavi,« 
je bil kratek in jedrnat Boga-
taj in dodal, da je sreča, da so 
plakati ostali nedotaknjeni, 
saj je pred mnogo leti del do-
mače hiše Na Plavžu pogorel. 

Med razstavljenimi plaka-
ti prevladujejo tisti, ki vabi-
jo na gledališke igre, nekaj 
pa jih vabi tudi na obletni-
ce društev in veselice, ki so 
jih pripravljali ob tem. Igre 
sta organizirali dve društvi, 
Prosvetno društvo Železni-
ki in Katoliško slovensko iz-
obraževalno društvo v Že-
leznikih. Le na redkih so ob 
vlogah napisani tudi njihovi 
nosilci, na enem so dopisa-
ni celo dodatno na roko. Ob 
vstopnini za posamezna se-
dišča v dvorani, največkrat 
piše le »Cene so običajne«, 
so vedno napisani priredi-
telji, kratki opisi dogodkov, 
kraj, ura, dan in mesec, le-
tnica največkrat manjka. Če 
je šlo za dobrodelnost, je to 
omenjeno z močnejšim ti-
skom, na primer na predsta-
vi Sirota Jerica so leta 1929 
čisti dobiček namenili rev-
nim učencem. Ob veselo-
igri Detektiv Megla avtorja 
Jožeta Kranjca, ki so jo igrali 

v Krekovem domu v Selcih, 
je pripisano, da je otrokom 
vstop prepovedan. Le kaj je 
bilo takega, česar mladež ne 
bi smela videti? Je bila na 
odru izrečena kletvica, je bil 
v igro vključen tudi kakšen 
poljub? Kdo bi vedel ... 

»Zgovoren je plakat, na 
katerem na vrtno veseli-
co vabi Selška podružni-
ca Slovenskega planinske-
ga društva in je na njem 
zapisano, da bo čisti dobi-
ček namenjen v prid zgrad-
be dr. Krekove koče na Rati-
tovcu. Prav tako so zanimi-
vi dodatki, na primer: ''Vlju-
dno vabimo k obilni udelež-
bi'', ali pa ''Občinstvo se pro-
si, da prihaja točno'', ''Prep-
lačila hvaležno sprejema-
mo'',« pove predsednik Mu-
zejskega društva Železniki 
Rudi Rejc, ki pomen razsta-
ve vidi predvsem v primer-
javah z današnjimi plaka-
ti, pa naj gre za velikost ali 
prej omenjena v preteklosti 
relevantna in zanimiva spo-
ročila, ki jih danes na plaka-
tih ne zasledimo več. Na pla-
katu za proslavo ob tridese-
tletnici Prosvetnega društva, 
ki naj bi trajala kar dva dni, 
beremo, da bo na sporedu 
igra Miklova Zala, naslednji 
dan pa godba, javna telovad-
ba, ljudska veselica, srečelov 
in ... šaljiva pošta. Le kaj bi 
to bilo? Časa, da ugotovimo, 
imamo mesec dni, kolikor 
bo razstava na ogled.

Vabimo k obilni udeležbi
V Galeriji Muzeja Železniki so v petek odprli razstavo plakatov, ki so v 
Železnikih in okolici vabili na prireditve v času med prvo in drugo svetovno 
vojno. Naslov razstave Med dvema ognjema torej ni naključen.

Gregorju Bogataju je plakate zapustila njegova stara mama Frančiška. Tudi tistega, ki vabi 
na predstavo Detektiv Megla, ki ni bila primerna za otroke. / Foto: Andrej Tarfila

Igor Kavčič

Škofja Loka – Vid Sark je 
vsestranski umetnik, ki svo-
jo likovno govorico izrisu-
je že več kot dve desetletji. 
Diplomiral je na Akademiji 
za likovno umetnost in obli-
kovanje v Ljubljani kot obli-
kovalec vizualnih sporočil. 
Ustvarja predvsem na po-
dročju risbe, ki poleg kla-
sične črtne stilizacije vsebu-
je še fantazijsko in simbol-
no uporabo barv ter različ-
nih likovnih tehnik, od ko-
lažnih posegov, prosojne-
ga plastenja do kaligrafije in 
letrizmov. Blizu mu je knji-
ževnost, iz katere pogosto 
črpa tudi navdih za likovno 
ustvarjanje. Poleg ukvarja-
nja z oblikovanjem ga zani-
ma fotografija, v kateri išče 
vsebinske dopolnitve k te-
matikam v risbah. Z glasbe-
niki in glasbenimi skupina-
mi sodeluje tudi kot flavtist.

Literatura navdih za 
likovno

Kot ugotavlja kustos raz-
stave, umetnostni zgodovi-
nar Loškega muzeja Boštjan 
Soklič, je Vid Sark ustvarja-
lec z izrazito osebnim ume-
tniškim profilom, včasih 
pretanjenim in poetičnim, 
drugič bolj eruptivnim in 
dramatičnim. Ob razisko-
vanju duhovnega in materi-
alnega sveta starih indijan-
skih kultur Srednje Ame-
rike si je za tokratno ume-
tniško izhodišče izbral Az-
teške pesmi, obsežno zbir-
ko filozofske poezije, zgodo-
vinskih slavospevov ali re-
ligioznih himn, ki na svo-
jevrsten, do zdaj še ne doce-
la razjasnjen način, predsta-
vljajo edinstveno kulturno 
zapuščino starih Aztekov. 

»Indijanske kulture me 
zanimajo že vse življenje, 
zadnjih pet let pa sem se z 

njimi ukvarjal še bolj studio-
zno in poglobljeno, kar se se-
veda odraža tudi na mojem 
likovnem področju. Vzpo-
redno me sicer zanima-
jo tudi druge tematike, tok-
rat pa sem se odločil za Az-
teke, ker menim, da so dela, 
povezana z njimi, doseg-
la neko stopnjo zaokrože-
nosti,« pojasnjuje Vid Sark, 
ki je med več kot tisoč deli 
manjšega formata za razsta-
vo izbral nekaj več kot pet-
deset listov, ki jih predsta-
vlja po dva v enem steklu. 
Pare je med seboj združe-
val vsebinsko. »Imam toliko 
risb, da je kriterijev za pove-
zovanje neskončno. Odločil 
sem se za pare, saj je dvoj-
nost v azteški kulturi moč-
no prisotna na vseh področ-
jih, v jeziku, metaforah, po-
eziji, tako rekoč v mnogih 
kontekstih njihovega druž-
benega in kulturnega življe-
nja. Napisano ima pri njih 

več pomenov – in tega sem 
se držal tudi pri svojih de-
lih. Blizu mi je način razmi-
šljanja, da je vsak gledalec 
kot konzument umetnosti 
pri tem aktiven, da sodeluje 
in si sam razlaga videno. Ni 
pomembno, da si ponavljaš, 
kaj je umetnik želel poveda-
ti, pomembna je lastna gle-
dalčeva interpretacija.« 

V iskanju nečesa lepega

V Galeriji Ivana Grohar-
ja si ne ogledujemo ilustra-
cij niti vinjet – kot poudarja 
Soklič, so Sarkove risbe po-
dobne kozmogramom, ki z 
vso živostjo in neposredno-
stjo beležijo ter predočajo 

bistva določenih pojavov. Av-
tor v izbiri tehnike in mate-
rialov pri ustvarjanju delu-
je spontano. »Največkrat de-
lam po nekih predlogah ali 
na podlagi tematik, ki se jim 
v tistem trenutku študijsko 
posvečam. V mislim imam 
pojme, izraze, stavke, zgod-
be ... O tem, kaj bo nastalo, 
pa se odločam v trenutku, 
ko sedem za delovno mizo. 
Moj atelje je kot komandna 
plošča vesoljske ladje z mi-
lijonom nekakšnih vzvodov, 
lučk … – vse to okrog mene 
so moja orodja za risanje in 
v roke vzamem tisto, s kate-
rim v tistem trenutku lahko 
na najbolj direkten način po-
vem, kar sem imel povedati,« 

o izbiri tematik in materialov 
pri delu pove Sark, ki je tok-
rat izbral Azteke. »Najbrž ga 
ni med nami, ki se ne bi sre-
čal s skrivnostmi tako imeno-
vanega novega sveta – Ame-
rike. Svoje delo lahko artiku-
liram z besedami mehiškega 
pisatelja Carlosa Fuentesa, ki 
pravi, da je morda naša nalo-
ga, da iz nepregledne zgodo-
vine klanja, trpljenja in uni-
čenja razberemo nekaj lep-
šega in večjega, za kar se je 
vredno boriti.« Vse te indi-
janske kulture so pogosto 
predstavljene preveč povr-
šno, Vid Sark jih na neki na-
čin prevaja v likovni jezik. Do 
23. septembra v Galeriji Iva-
na Groharja.

Novi svet starih 
Aztekov
V Galeriji Ivana Groharja se predstavlja vizualni umetnik Vid Sark. Na ogled 
je postavil izbor risb, ki jih je ustvaril v letih od 2015 do 2017 in jih naslovil 
Azteške pesmi. 

Vid Sark med svojimi upodobitvami Azteških pesmi. / Foto: Igor Kavčič

Tržič – V Galeriji Atrij Ob-
čine Tržič bo v četrtek, 30. 
avgusta, ob 18. uri odprtje 
razstave z naslovom S peto 
tolkel bom ob tla in s podnas-
lovom Obutvena kultura na 
Slovenskem v interpretacijah 
folklornih skupin. Obutev je 
za razstavo posodilo več kot 
dvajset folklornih skupin, 
društev in posameznikov iz 
cele Slovenije. Razstavljenih 
je več kot sedemdeset parov 
različnih obuval, kakršna so 
ljudje na Slovenskem nosili 
od 17. do sredine dvajsetega 
stoletja. Razstavo je pripra-
vil kustos Tržiškega muzeja 
dr. Bojan Knific, v kulturnem 
programu pa bodo sodelova-
li pevci Kulturnega društva 
Folklorna skupina Karavanke.

S peto tolkel bom ob tla

Škofja Loka – Danes, v torek, 
28. avgusta, ob 20. uri bo v 
Sokolskem domu Koncert v 
mesečini, na katerem bodo 
nastopili trije Škofjeločani, 
profesionalni akademsko iz-
obraženi glasbeniki, flavtist-
ka Irena Rovtar, violončelist 
Jaka Trilar in pianist Tomaž 
Hostnik. Skupaj nam bodo 
zamuzicirali v Mendelssoh-
novem triu v d-molu, nada-
ljevali z Martinůjem, zaklju-
čili pa s skladbo Full moon 
trio domačina, Škofjeločana 
Blaža Puciharja.

Koncert v mesečini
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Vilma Stanovnik

Bled – S finalno tekmo med 
zagrebškim Medveščakom in 
ljubljansko SŽ Olimpijo se je 
v nedeljo pozno zvečer konča-
la poletna hokejska liga. Hoke-
jisti Medveščaka so slavili kar 
s 6 : 2 in osvojili prvo mesto. 
Še prej je bila na vrsti tekma 
za tretje mesto, na kateri sta 
se pomerili ekipa češke ekstra 
lige Karlovy Vary in slovenski 
državni prvaki SIJ Acroni Je-
senice, boljši pa so bili Čehi, ki 
so po podaljšku slavili z 1 : 2 ter 
tako osvojili tretje mesto. 

Še bolj pa je bil za številne 
navijače, ki so v soboto zve-
čer napolnili blejsko Ledeno 
dvorano zanimiv prvi letoš-
nji slovenski derbi, ko sta ig-
rali moštvi SIJ Acroni Jese-
nice in SŽ Olimpija. 

Jeseničani so tekmo dobro 
začeli, saj so si pripravili kar 
nekaj lepih priložnosti, ven-
dar pa so edini gol v prvi tre-
tjini dosegli Ljubljančani, ko 
je v 14. minuti podajo Mihe 
Zajca izkoristil Gal Koren. 
Tudi v nadaljevanju so Gore-
njci s kombinatorno igro pri-
kazali nekaj lepih akcij, a mre-
že SŽ Olimpije jim ni uspelo 

zatresti. Tako se rezultat ni 
spremenil vse sredine zadnje 
tretjine, ko je napako jeseni-
ške obrambe izkoristil v lan-
ski sezoni član Jesenic Žan Je-
zovšek in postavil končni izid 
tekme 2 : 0. Junak tekme, ki 
je bil na koncu razglašen tudi 
za igralca tekme na strani HK 
SŽ Olimpija, je bil vratar Žan 
Us, pri Jeseničanih pa je bil 
za najboljšega igralca izbran 
branilec Jesse Jyrkkiö.

»Imeli smo veliko prilož-
nosti, na žalost pa nismo 
zadeli. Bilo je kar nekaj na-
pak, ki se dogajajo na začet-
ku sezone,« je povedal jese-
niški  kapetan Andrej Tavž-
elj, ki je bil navdušen nad 
velikim obiskom navijačev. 
Ti so na prvem derbiju se-
zone napolnili Ledeno dvo-
rano Bled. »V tem obdobju 
že zelo dolgo ni bilo na tek-
mi takega vzdušja in želim 

si, da bi nas navijači podpi-
rali tudi še naprej,« je še do-
dal izkušeni Andrej Tavželj.

Podpore pa si hokejisti in 
vodstvo jeseniškega kluba 
želijo tudi v domači občini, 
saj so prejšnji teden županu 
in svetnikom poslali odprto 
pismo, v njem pa opozarja-
jo na sedemdeset let obstoja 
hokeja na Jesenicah in prosi-
jo za konkretno finančno po-
moč klubu.

Jeseničani premalo učinkoviti
Prvi hokejski derbi v novi sezoni med ekipama SŽ Olimpija in SIJ Acroni Jesenic se je na poletni ligi  
na Bledu končal z zmago Ljubljančanov, veliki finale turnirja pa je nato pripadel Medveščaku.

Prvi hokejski derbi v novi sezoni so dobili ljubljanski hokejisti v zelenih dresih. / Foto: Primož Pičulin

Medvode – Peter John Stevens je na letošnjem evropskem 
prvenstvu v plavanju osvojil bronasto medaljo v disciplini pet-
deset metrov prsno, jubilejno stoto za slovensko plavanje. 
Nanj so zelo ponosni tudi v medvoški občini, od koder prihaja 
na prvenstvu najuspešnejši slovenski plavalec. Pripravili so 
mu sprejem. V imenu Občine Medvode mu je čestitala po-
džupanja Darinka Verovšek, čestitke pa je prejel tudi s strani 
Športne zveze Medvode, Javnega zavoda Sotočje Medvode ter 
sorodnikov in prijateljev, ki so se udeležili sprejema. Stevens 
je sicer v Slovenijo nameraval priti le za nekaj dni, a je svoj 
obisk podaljšal. Vrača se v Združene države Amerike, kjer 
zaključuje študij in trenira.

V medvoški občini sprejeli Stevensa

Petru Johnu Stevensu je v imenu Občine Medvode čestitala 
podžupanja Darinka Verovšek.

Za Pogačarja je to največ-
ji uspeh kariere, s čimer je le 
še potrdil, da gre za izjemne-
ga mladega kolesarja. Član 
kontinentalne ekipe Ljublja-
na Gusto Xaurum bo prihod-
nji dve sezoni dirkal v dresu 
UAE Emirates, katere član je 
tudi Kranjčan Jan Polanc. 

V zmagovalnem slogu pa 
sezono nadaljuje tudi Ma-
tej Mohorič iz Podblice. Ko-
lesar Bahrain - Meride je po 

slavju na dirki po Beneluksu 
dobil še štiridnevno dirko po 
Nemčiji. Poleg tega je osvo-
jil še majico najboljšega po 
točkah in majico najboljšega 
mladega kolesarja. Na kon-
cu je še sam zapel slovensko 
himno Zdravljico, saj je or-
ganizatorji niso imeli prip-
ravljene. 

Tako Pogačar kot Mohorič 
bosta slovenske barve sep-
tembra zastopala na svetov-
nem prvenstvu v sosednji 
Avstriji.

Veliki kolesarski zmagi 
Pogačarja in Mohoriča
31. stran

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši so ko-
nec tedna igrali tekme šeste-
ga kroga, ki je gorenjskima 
kluboma prinesel točko.

Nogometaši Triglava so 
gostovali v Krškem in remi-
zirali z 1 : 1. Prvi polčas se je 
končal z 0 : 0, v drugem pa 
so kot prvi zadeli Kranjča-
ni, ki so skoraj celoten drugi 
polčas imeli na igrišču igral-
ca več. To so izkoristili v 72. 
minuti, ko je nevarno stre-
ljal Egzon Kryieziu, doma-
či vratar je žogo odbil, ta pa 
je prišla do Gašperja Udovi-
ča, ki jo je neubranljivo pos-
lal v mrežo. Do izenačenja je 
prišlo v 86. minuti, ko so do-
mačini zadeli enajstmetrov-
ko. Derbi je bil v Domža-
lah, kamor je prišla Olimpi-
ja. Ljubljančani so zmagali 

z 1 : 2. Za Domžale je v de-
vetdeseti minuti zadel Zeni 
Husmani. Na lestvici vodi 
Maribor, Domžale so tretje, 
Triglav pa osmi.

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi so ig-
rali tekme četrtega kroga. 
Nogometaši Kalcerja Ra-
domlje so gostovali v Seža-
ni in izgubili s Cherrybox 
24 Tabor Sežana (1 : 0). No-
gometaši Rolteka Dob pa so 
zabeležili zmago na gostova-
nju, ko so na Ptuju premaga-
li Dravo Dakindo Ptuj z 1 : 2.

Za nogometaši v tretji slo-
venski nogometni ligi – cen-
ter so tekme drugega kroga. 
Rezultati: Sava Kranj – Bled 
Hirter 0 : 2, Svoboda Lju-
bljana –Žiri 2 : 1, Komen-
da – Arne Tabor 69 0 : 2 in 
Ivančna Gorica – Tinex Šen-
čur 4 : 2. 

Kranjčani do nove točke
Nogometaši Triglava so remizirali v gosteh, poraz 
Domžal proti Olimpiji.

Tekmovanje v skokih v vodo 
na Jesenicah se začne jutri in 
bo trajalo do nedelje, tekmova-
nje v sinhronem plavanju pa 
bo med 4. in 8. septembrom 
potekalo v Kamniku. Prav 
tako se bodo športniki veterani 
in veteranke pomerili v daljin-
skem plavanju, ki bo na Bledu 
8. in 9. septembra.

»Tako vaterpolo kot plava-
nje imata v Kranju že dolgo 
tradicijo, prav tako je Kranj 
dobil prvi pokriti olimpijski 
bazen v Sloveniji. Športni-
ki in ekipe se lahko pohva-
lijo s številnimi tekmoval-
nimi dosežki, s čimer so se 
postavili na športni zemlje-
vid Slovenije in Evrope,« je 
ob začetku prvenstva pouda-
ril kranjski župan in predse-
dnik častnega odbora prven-
stva Boštjan Trilar ter dodal, 
da bo prvenstvo imelo tudi 
izjemen učinek za kranj-
sko gospodarstvo, saj je pri-
javljenih kar 4714 tekmoval-
cev in tekmovalk. »Pričaku-
jemo, da bosta Kranj in Go-
renjska imela 35 tisoč noči-
tev, od tega Kranj okoli 12 ti-
soč,« je dodal župan Trilar.

Veliko vlogo tekmovanja, 
ki je po številu udeležencev 
največji športni dogodek v 

Sloveniji in je hkrati pomem-
ben za razvoj in priljubljenost 
plavalnih športov, zlasti vete-
ranskih, je poudaril tudi pod-
predsednik Plavalne zveze 
Slovenije Miran Kos, za gosto-
ljubje in odlično sodelova-
nje pa se je gostiteljem zahva-
lil predstavnik komiteja LEN 
masters Simon Rothwell. 

V imenu organizatorjev, 
podjetja Si Sport, je general-
ni sekretar organizacijske-
ga odbora Tim Farčnik po-
vedal, da ima pri pripravi in 
izvedbi tekmovanj na raz-
ličnih lokacijah več kot 470 

sodelavcev in sodelavk, sku-
paj pa so prepričani, da bodo 
tekmovalci in tekmovalke iz 
41 evropskih držav domov 
odšli z lepimi spomini.

V lepem spominu si tek-
movanja želijo ohraniti tudi 
naši športniki in športni-
ce. Kot so napovedali neka-
teri, med njimi tudi nekda-
nji odlični plavalki Sara Isa-
ković in Tanja Blatnik, bodo 
nastopili bolj simbolično, 
drugi pa se bodo podali tudi 
v boj za odličja. 

»Res je tekmovanje po-
membno za promocijo Kranja 

in Gorenjske, jaz pa želim do-
dati, da je pomembno tudi za 
promocijo zdravega načina 
življenja. Umska in telesna 
aktivnost sta namreč najbolj-
ši način za ohranjanje zdrav-
ja in odložitev starostnih te-
gob. Vse leto sem se priprav-
ljal za tekmovanje in sedaj se 
veselim nastopov, čeprav po-
noči težko spim zaradi tre-
me,« je povedal častni občan 
Kranja Milivoj Veličkovic Pe-
rat in ob tem na tribune pova-
bil navijače. Ogled vseh tek-
movanj bo vse dni prvenstva 
brezplačen.

Športniki veterani na Gorenjskem
31. stran

Organizatorji so včeraj predstavili dogajanje na prvenstvu. 
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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

Pilates
Pilates je vadba za telo in 

dušo (ang. body and mind), 
pri kateri je velik poudarek 
na zavedanju telesa, kontro-
li gibov in pravilnem diha-
nju. Vključuje vaje za moč, 
stabilizacijo, ravnotežje in 
gibljivost celega telesa, pou-
darek pa je na mišicah tru-
pa (trebušne in hrbtne miši-
ce ter mišice medeničnega 
obroča). Je edinstvena vadba 
in po mojem mnenju pripo-
ročljiva in potrebna za čisto 
vse. Je nekakšna osnova ozi-
roma dopolnitev vsem os-
talim gibalnim aktivnostim 
oziroma dobra popotnica za 
zdravo življenje z močnim, 
gibljivim, uravnoteženim in 
čilim telesom, ki je sposob-
no prenašati tako fizične kot 
psihične napore vsakdanje-
ga življenja.

S pilatesom je začel Jo-
seph H. Pilates že med prvo 
svetovno vojno. Na podla-
gi raziskovanj in odličnega 
poznavanja človeškega te-
lesa je izoblikoval celosten 
in rehabilitacijski program 
vadbe, ki naj bi pripomogel 
k izboljšanju konstitucije in 
drže. Pri tem je upošteval 
svoje znanje ter tudi vzhod-
njaške načine vadb. Sprva so 
z njim sodelovali plesalci in 
svojo telesno pripravljenost 
dopolnjevali z njegovimi 
treningi, kmalu pa so se jim 
pridružili tudi drugi športni-
ki, igralci in znane osebnosti 
– in bili navdušeni nad vad-
bo, pri kateri so razvijali moč 
brez povečevanja obsega te-
lesa, hkrati to uravnavali s 
povečevanjem gibljivosti in 
dosegali popolno harmonijo 

med umom in telesom. 
V zadnjih desetletjih dvaj-

setega stoletja je pilates pos-
tal pravi trend v fitnes studi-
ih po celem svetu. Danes je 
prisoten tudi tako rekoč pov-
sod v Sloveniji – od velikih 
fitnes centrov do manjših 
zaključenih skupin po va-
ških gasilskih domovih. Pri-
meren je čisto za vse, tudi 
za nosečnice in ljudi z raz-
ličnimi poškodbami – se-
veda v prilagojeni obliki. Je 
zelo priljubljena vadba za 
ženske, saj je eden bolj učin-
kovitih načinov za obliko-
vanje telesa. Zelo priporo-
čljiv pa je tudi za moške, saj 
imajo genetsko manj gib-
ljive mišice, kar lahko vodi 
do številnih bolečin in po-
škodb. Znebite se predsod-
kov, pilates je tudi za moške!

Tradicionalni pilates se iz-
vaja na blazini, tako da ne 
potrebujete nobene drage 
opreme, izvajamo ga bosi, 
tako da oblečete le lahka 
športna oblačila. Do danes 
pa se je pilates tako razvil, da 
se pri urah uporabljajo tudi 
najrazličnejši pripomočki 
(žoge, elastike, palice, trako-
vi, reformerji …), pojavile pa 
so se tudi različne oblike in 

vrste pilatesa. Priporočam, 
da v svojem kraju poiščete 
kakovostno vadbo pilatesa, 
ki vam ustreza, in začnete z 
rednim obiskovanjem. Sep-
tember je pravi čas za to. Jo-
seph H.  Pilates, oče pilate-
sa, pravi:  »Po desetih urah 
boste čutili spremembo, po 
dvajsetih urah boste opazi-
li spremembo, po tridesetih 
urah boste imeli novo telo!«

Jelena Justin

Ferate v Dolomitih ima-
jo različne težavnosti; vse 
tja od ocene A pa do ocene 
E. Zame osebno so ferate v 
užitek tja do ocene D, oce-
na E pa predstavlja tisto, kar 
po mojem skromnem mne-
nju ne sodi v visoke hribe. 
Na silo potegnjene jeklenice 
po vertikali, brez stopov, ko 
se vzpenjamo na trenje in z 
močjo rok. No, opisana fera-
ta je tisto, čemur rada rečem 
feratarski užitek. Gremo? Pa 
pojdimo!

Iz Colfosca se zapelje-
mo na prelaz Gardena, kjer 
parkiramo. Z vzponom zač-
nemo po makadamski poti 
št. 654, ki nas pripelje do 

zgornje postaje kabinske 
žičnice Dantercepies 2298 
metrov nad morjem. V spo-
dnjem delu gremo mimo 
cerkvice, ki s svojo podo-
bo spominja na špice go-
rovja Sella v njenem ozad-
ju. Vzpenjamo se čez travni-
ke in dosežemo cesto, ki nas 
pripelje do zgornje postaje. 
Nadaljujemo mimo posta-
je in dosežemo smerokaz 
za Gran Cir. Nadaljujemo 
mimo njega, saj je na zgor-
nji poti smerokaz za Klei-
ne Cirspitze. Hodimo proti 
vzhodu, ko dosežemo trav-
nati pomol, na katerem na-
daljujemo proti severu, pro-
ti gori nad seboj. Ko pridemo 
do skal, nas rdeče pike usme-
rijo v zagruščeno grapo, po 

kateri se strmo vzpenjamo. 
Predlagam, da pred grapo 
na glavo poveznemo čelado. 
Ko dosežemo skalni skok na 
desni strani, se povzpnemo 
prek njega. Skok ni zavaro-
van, plezanje doseže oceno 
I. Smo pred vstopom v fera-
to. Na tem mestu se opremi-
mo z vsem potrebnim: ple-
zalnim pasom in samovaro-
valnim kompletom ter fera-
tarskimi rokavicami. 

Vstop v ferato predstavlja 
kratka lestev. Nad ferato je 
izpostavljen raz z oceno B, ki 
preide v oceno A/B. Iz tega 
prvega stolpa prestopimo na 
steno, kjer se izmenjujeta 
oceni A/B in B. Napredova-
nje je uživaško, saj je stopov 
dovolj. Ponekod je precej iz-
postavljeno. Sledi del z glad-
kimi ploščami, kjer je ocena 
B/C. Ko izplezamo iz tega 
dela, za nami se odpre pog-
led na gorovje Sella, sledi 
krajši del hoje do lahkotnej-
šega dela A. Potem pa stopi-
mo na drugo stran vrha, kjer 
nas čaka strm in vertikalen 
pristop na vrh z oceno B/C. 
Vrh ima komaj kaj prostora, 
na sosednjem stebru pa je 
križ. Sestopimo na škrbino 
na drugi strani vrha. Sestop 
ima v zgornjem delu oceno 
A. Varovanje je kar na mes-
tu, saj je grapa precej zagruš-
čena in nevarna za zdrs. V 
spodnjem delu varovanja 
ni. Sestopamo proti koči 
Jimmy, a kmalu opazimo 
neoznačeno prečno pot, ki 
nas pripelje do grape, po ka-
teri se vzpnemo do vstopa v 

zavarovano pot na Gran Cir. 
Vstop v ferato je po glad-

ki rampi, prečno, z oceno A. 
Varovanje je na mestu, saj je 
skala precej gladka, zlizana 
in mokra. Višje se pot vzpe-
nja v okljukih, kar cik-cak, ko 
dosežemo drugi zavarovan 
del – ravno tako z oceno A. 
Ta del lahko tudi obidemo, 
a moramo biti vešči plezanja 
ob jeklenici, ki doseže oceno 
II. Pot zavije proti zahodu. 

Ko dosežemo severozaho-
dni greben se med rahlim 
plezanjem, I, povzpnemo 
do razglednega vrha Gran 
Cir. Pred nami se pokažejo 
severne strmali pogorja Sel-
la, s Piz de Lechom in Cimo 
Pisciadu, na jugozahodu je 
Sassolongo, severozahodno 
pa Odlo špice, ki neustavlji-
vo vabijo. Severno za nami je 
plato, ki smo ga prehodili s 
Sassongherja.

Z vrha Gran Cira sesto-
pimo po poti vzpona. Pre-
vidno, ker je na poti pre-
cej grušča. Ko sestopimo 
po grapi, nadaljujemo nap-
rej po poti št. 12 proti koči 
Jimmy, od tam pa po široki, 
turistični poti nazaj na pre-
laz Gardena. 
Nadmorska višina: 2592 m
Višinska razlika: 650 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Kleine Cirspitze (2520 n. m.) in Gran Cir (2592 n. m.)

Kratko, a sladko
Visoko izhodišče in kratek dostop. Razgibana ferata na Mali Cir in rahlo 
poplezavanje na velikega brata sta idealna za poldnevno turo.

Pogled na Mali in Veliki Cir / Foto: Jelena Justin

V spodnjem delu ferate na Mali Cir / Foto: M. G. Razgled z vrha Gran Cira na pogorje Sassolongo / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Kranj – »Tečem, da poma-
gam«, je moto Bogomirja Do-
lenca, ki ga želi v delovanje 
implementirati skozi svoje 
tekaške priprave in projekte. 
Pretekli konec tedna je začel 
uresničevati projekt 42/42 – 
Vse je mogoče. V 42 dneh na-
merava preteči 42 maratonov 
za dober namen. Ob tem na-
mreč zbira denarna sredstva 
za Ustanovo Mali vitez. S tem 
bo še nadgradil lanski projekt, 
ko je v desetih dneh pretekel 
deset maratonov.

Startal je v soboto, 25. avgu-
sta, v Velenju, kjer bo 5. ok-
tobra tudi zaključek. Vmes 
bo tekel tudi na Gorenjskem. 

Pridružite se mu lahko 5. sep-
tembra med 16. in 20. uro v 
Dobu pri Domžalah, 22. sep-
tembra med 15. in 19. uro na 
Bledu, 25. septembra med 15. 
in 19. uro v Tržiču, 27. sep-
tembra med 15. in 19. uro na 
Jesenicah, 2. oktobra med 15. 
in 19. uro na trasi od Bleda do 
Bohinja in 4. oktobra, pred-
zadnji dan projekta, med 
15. in 19. uro v Medvodah 
(Smlednik). 

Tekač iz Velenja si želi, da 
bi se mu pri teku pridružilo 
čim več ljudi, ki bodo s plača-
nimi startninami prispevali 
v dobrodelni sklad. Kot pra-
vi, je najpomembnejši cilj v 
teh 42 dneh gibanje za mla-
de viteze.

Pretekel bo 
dvainštirideset maratonov
Bogomir Dolenc je začel s športno-dobrodelnim 
projektom 42/42. V 42 dneh namerava preteči 42 
maratonov. Tekel bo tudi na Gorenjskem.

Maja Bertoncelj

Predoslje – Bliža se že sed-
mi Triglav tek, ki bo 8. sep-
tembra v protokolarnem 
parku Brdo pri Kranju. V 
pripravah na tek se lahko 
udeležite brezplačnih orga-
niziranih tekaških vadb, ki 
pod vodstvom izkušenih te-
kaških trenerjev potekajo v 
desetih krajih po Sloveniji. 
Na Gorenjskem so vsak to-
rek in četrtek ob 18. uri na 
Brdu pri Kranju, vodi pa jih 
Klemen Dolenc. 

Na vadbi pretekli torek so se 
rekreativcem pridružili neka-
teri slovenski vrhunski špor-
tniki, ki so tudi ambasador-
ji Triglav teka. Prišli so smu-
čarska skakalca Peter in Cene 
Prevc, deskarja na snegu Rok 
Marguč in Žan Košir, smu-
čarski tekačici Vesna Fabjan 
in Anamarija Lampič, profe-
sionalni skater Timotej Lam-
pe Ignjić, ultramaratonka 

Nataša Robnik in Tadej Enci, 
paraolimpijec/atlet. 

Kar nekaj njih bo sep-
tembra teklo tudi na teku. V 

njihovi družbi se boste lah-
ko preizkusili na polmara-
tonu, teku na deset kilome-
trov, družinskem teku na 3,4 

kilometra, poslovnem teku 
trojk na trikrat 3,4 kilometra 
in Otroškem teku Kuža Pazi 
na 350 ter sedemsto metrov. 

Vrhunski športniki popestrili trening
Vadbe za Triglav tek na Brdu pri Kranju so se udeležili nekateri slovenski vrhunski športniki.

Ambasadorji Triglav teka so številni slovenski vrhunski športniki. Nekaj se jih je pretekli 
torek pridružilo rekreativcem na vadbi na Brdu pri Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Ribčev Laz – Osem kilome-
trov s kajakom po Bohinj-
skem jezeru (do zaliva Ukanc 
in nazaj), 16 kilometrov z gor-
skim kolesom do parkirišča 
pod planino Konjščico in za 
konec osem kilometrov teka 
do Vodnikove koče na Ve-
lem polju. To je običajna trasa 
Cebe Triatlona jeklenih v Bo-
hinju (letos je potekal že v 32. 
izvedbi), ki pa je bila v nedeljo, 
na dan tekme v zadnjem tre-
nutku spremenjena.

Zaradi vremenskih razmer 
so se organizatorji odločili, da 
zadnji, tekaški del skrajšajo. 
Cilj je bil na planini Konjščica. 
»Odločitev sem sprejel eno uro 
pred startom. Na vezi sem bil z 
reševalci, ki so bili na različnih 
točkah tekaške trase in mi spo-
ročili aktualne informacije. Na 

Jezercih je bilo ogromno vode, 
na Studorskem prevalu je pad-
lo že tri centimetre snega, na 
cilju je pihal še severnik, ter-
mometer je kazal dve stopi-
nji nad ničlo ... V ospredju je 
zdravje udeležencev, varnost, 
zato takšna odločitev po skraj-
šanju trase, ki se je na koncu 
izkazala kot pravilna. Nismo 
pa želeli tekme odpovedati, saj 
gre vendarle za ''jeklene'',« je 
pojasnil Jure Sodja, vodja tek-
movanja iz Turizma Bohinj. 
Če udeleženci v kajakaškem 
delu še niso imeli težav (je de-
ževalo, a voda je imela 21 sto-
pinj), pa jim je mraz že nagajal 
na kolesu, kar je bilo vidno tudi 
na menjavi kolo – tek, ko so tri-
atlonci potrebovali precej več 
časa za menjavo kolesarskih 
čevljev za tekaške, kot je to obi-
čajno. Razmere so bile ekstre-
mno »jeklene«. 

Na koncu so bili lahko za-
dovoljni vsi, ki so prišli v cilj, 
najbolj nasmejana pa sta 
bila zmagovalca. Pri moš-
kih je v svojem osmem na-
stopu prvič zmagal Jure Če-
bašek, brat smučarske teka-
čice Alenke Čebašek (Zupan 
sport, 1;44:39), ki je za slabe 
tri minute prehitel lanske-
ga zmagovalca Luko Tavčar-
ja (Calcit Bike Team). Slednji 
zaostanka s kajaka (iz vode je 
prišel šele na 33. mestu) z naj-
boljšim časom kolesa in teka 
letos na krajši progi ni mogel 
nadoknaditi. Tretji je bil Ti-
len Potočnik (Cebe Salomon 
Team), le dobro sekundo za 
Tavčarjem. 

V ženski konkurenci je 
bila tudi letos nepremaglji-
va Ajda Radinja (ŠD Vaita-
pu, 2;12:52), ki je zmagala že 
petič zapored. Druga je bila 

Lucija Franko (Arhitektura 
Peternel, 2;20:14), tretja pa 
Katja Mlakar (www.Fitno-
sečka.si, TK Utrip, 2;28:29). 
Tekmovale so tudi štafete. 
Absolutno najhitrejša je bila 
štafeta Pac sport v postavi Si-
mon Oven, Uroš Mikelj in 
Timotej Bečan (1;36:51). Naj-
hitrejša ženska štafeta pa je 
bila Drim tim, sestavljena iz 
mladih domačink, športnic 
Mance Mikelj, Lene Repinc 
in Kaje Marič. Na letošnjem 
triatlonu je nastopilo 67 po-
sameznikov in 26 štafet.

Organizatorji si za prihod-
nje leto želijo, da bi bila ude-
ležba še bolj številna, zato 
bodo Triatlon jeklenih v Bo-
hinju intenzivno promovira-
li v tujini. Pripravljajo pa tudi 
spremembe. Največja, o kate-
ri razmišljajo, je sprememba 
trase. 

Krajši, a še ekstremnejši
Letošnji Triatlon jeklenih v Bohinju je bil v znamenju deževnega vremena in nizkih temperatur. Tekaški 
del je bil skrajšan. V moški konkurenci je prvič zmagal Jure Čebašek, v ženski petič zapored Ajda 
Radinja. »Jekleni« vedno spišejo posebne zgodbe.

Gorenjca Ajda Radinja in Jure Čebašek sta najbolj »jeklena« 
triatlonca letošnjega leta. / Foto: Metod Močnik

Triatlon jeklenih je v nedeljo zaznamovalo slabo vreme:  
dež in nizke temperature. / Foto: Andraž Sodja

Cerklje – Sobotni 13. kolesarski vzpon na Krvavec za naslov 
kralja in kraljice Krvavca sta dobila Dean Bratuš (MBK Sportr.
si) in Špela Škrajnar (Ganesha team). Iz Dvorij pri Cerkljah do 
brunarice Sonček na Krvavcu je Bratuš v deževnem vremenu 
potreboval 45 minut in 24 sekund, Škrajnarjeva pa 53 minut in 
14 sekund. Drugi v moški konkurenci je bil Kristian Grunfeld 
(ŠD Ljubljana Rud.), tretji pa Grega Šetrajčič (JB team Novo 
mesto). Za Škrajnarjevo je kot druga prišla v cilj Maja Škrlj 
(Izvir Vipava), kot tretja pa Tamara Grm. Dirka, ki je potekala 
v organizaciji ŠD Bam.Bi, je štela za Pokal Slovenije za ama-
terske kategorije v vzponu.

Krvavška krona Bratušu in Škrajnarjevi

Bled – Deževen konec tedna je zaznamoval tudi Blejski ko-
lesarski festival, ki je potekal tri dni, v nedeljo pa postregel 
s tekmovalnim delom, z gorskokolesarskima preizkušnjama 
na razdaljah Epic in Maraton. Na dirki Epic sta zmagi odšli 
v tujino. Najboljša sta bila Italijan Marco Rebagliati in Polja-
kinja Anna Sadowska, na dirki Maraton pa Slovenca Tadej 
Logar (KK Završnica) in Blanka Krajnc. Tekmovalo je veliko 
kolesarjev iz tujine.

Blejski kolesarski festival tudi v znamenju tujcev

Ljubelj – AD Olimpik je drugič organiziralo Tek na Stari Ljubelj. 
Najhitreje je v cilj pritekel Damjan Dovžan (Union Cyclyng 
team, 11:39), drugi v moški konkurenci je bil Erwin Kozak (Ke-
lag Energy running team), tretji pa Mark Rakovec. V ženski 
konkurenci je zmagala Karmen Klančnik Poberžin (ŠD Naklo, 
15:16) pred Emo Sajovic Brovč (ŠD Podljubelj) in Tadejo Knez 
(Dob).

Dovžan najhitrejši na Stari Ljubelj

Žirovnica – Tekaška serija Gorenjska, moj planet se nadaljuje 
to soboto, 1. septembra, s sedmim Tekom pod svobodnim 
soncem v Žirovnici. Start bo ob 9. uri za otroke in ob 9.45 za 
odrasle. Ker je letos Žirovnica bila eno osrednjih prizorišč 
praznovanja svetovnega dneva čebel, bo nekoliko v znamenju 
čebel tudi letošnji tek, temu ustrezne pa bodo tudi nagrade za 
tekače. Proga za odrasle je dolga 10,7 kilometra in je speljana 
po žirovniški okolici. Organizator teka je Zavod za kulturo in 
turizem Žirovnica.

Sedmič bodo tekli pod svobodnim soncem

Kranjska Gora – Ta konec tedna, v soboto, 1. septembra, bo že 
40. Juriš na Vršič. Kolesarji bodo ob 11. uri startali v Kranjski 
Gori in se podali na 13,5 kilometra dolgo traso do Vršiča, vmes 
pa premagali 801 meter višinske razlike. Prijavite se lahko še 
na dan tekmovanja od 8. ure do 10.30 v prireditvenem prostoru 
v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora pri smučišču Mojca. 
Zaradi prireditve bo popolna zapora ceste na Vršič od 10.30 
do 13.30. Najboljše bodo v Kranjski Gori razglasili ob 14. uri.

Jubilejni Juriš na Vršič
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Jasna Paladin

Kamnik – Gasilci so bili o po-
žaru na Usnjarski cesti v Ka-
mniku obveščeni v petek ob 
2.15 zjutraj. Zagorelo je na 
območju nekdanjega Alpre-
ma, kjer je v zadnjih letih 
svoje prostore našlo več dru-
štev in malih podjetnikov.

Kot so sporočili gasilci, je 
požar izbruhnil v enem od 
skladišč, kjer je bilo shra-
njeno staro železo, in se od 
tam zelo hitro razširil v oko-
lico in močno poškodoval še 
dva bližnja objekta. Kljub 
hitri akciji gasilcev – v inter-
venciji jih je sodelovalo 56 iz 
štirih kamniških prostovolj-
nih gasilskih društev: PGD 
Kamnik, Duplica, Šmarca 
in Nevlje – je leseni objekt 
zagorel kot bakla in pogo-
rel praktično do tal, k sreči 
pa je gasilcem uspelo rešiti 

večino sosednjih objektov. 
Pri gašenju požara, v kate-
rem sta se dva gasilca nadi-
hala dima in so ju oskrbe-
li reševalci NMP Kamnik, 
so jim z dovažanjem vode z 
avto cisternami in gradbeno 
mehanizacijo na pomoč pri-
skočili tudi delavci Komu-
nalnega podjetja Kamnik.

Gasilci so požar gasili do 
jutra, spomin na nočne sirene 
in dim, ki se je vonjal po mes-
tu, pa sta Kamničane na požar 
opominjala še ves petek.

Zakaj in kako je prišlo do 
požara, so kriminalisti ugo-
tavljali v petek dopoldne, a 
uradnega vzroka še niso spo-
ročili. Neuradno pa naj bi priš-
lo do kratkega stika. To nam je 
v telefonskem pogovoru zatr-
dil tudi lastnik objekta Rudi 
Capuder. »Preiskava še pote-
ka, a kriminalisti so namerni 
požig kot vzrok že izključili, 

do požara naj bi prišlo zaradi 
kratkega stika v električni na-
peljavi. Gmotna škoda je ve-
lika, je pa objekt na srečo za-
varovan. Najverjetneje bomo 
pogorele stene obnovili oziro-
ma pozidali na novo,« nam je 

povedal lastnik, ki je prej za-
puščeno industrijsko obmo-
čje oživil z neprofitnimi naje-
mninami najemnikom, ki so 
tu povečini samostojni podje-
tniki, društva in druge organi-
zacije.

Požar izbruhnil sredi noči
Kamniški gasilci so v noči na petek gasili požar v objektu nekdanjega Alprema, ki je del poslopja 
povsem uničil in povzročil veliko gmotno škodo.

Neuradno naj bi bil za požar kriv kratek stik v električni 
napeljavi, a kriminalisti preiskave še niso zaključili.

Kamnik – Na Policijski postaji Kamnik se je v nedeljo zglasila 
češka državljanka in razložila, da je na bankomatu SKB banke 
na Glavnem trgu v Kamniku našla denar, ki ga je nekdo dvignil 
in pozabil vzeti iz reže bankomata. Policisti lastnika denarja 
naprošajo, da se zglasi na policijski postaji in denar prevzame. 
Da ne bo kandidatov preveč, naj pravi lastnik razmisli, kako 
bo dokazal, da je denar res njegov. 

V bankomatu pozabil denar

Simon Šubic

Predoslje – Organizatorji tra-
dicionalne dvodnevne prire-
ditve Naaj dan, ki je minuli 
konec tedna potekala v Pre-
dosljah, letos niso imeli veli-
ko sreče z vremenom, še do-
datne težave pa jim je v soboto 
zvečer povzročila strela, zara-
di katere so bili celo prisiljeni 
prekiniti prireditev. Prav pre-
kinitev sobotne prireditve je 
naslednje jutro burila duhove 
po Kranju in okolici. 

Tudi do nas je prišla infor-
macija, da so morali priredi-
tev prekiniti, ker naj bi se v 
udaru strele hudo poškodo-
vali dve osebi. K sreči pa le 
ni bilo tako hudo, nas je v ne-
deljo dopoldne med pripra-
vami na drugi del priredi-
tve pomiril Gašper Žbogar, 

predsednik Krajevne skup-
nosti Predoslje. »Včeraj oko-
li 22.30 je prišlo na obmo-
čju zgornjega dela Predoselj 
do prenapetostnega udara v 
internetno omrežje. Delav-
ci podjetja T-2 so napako že 
odpravili. Informacija, da bi 
prišlo direktnega udara stre-
le, ne drži. Ker sta bili v času 
prireditve dve osebi v stiku 
z blagajno, ki je bila priklju-
čena na internetno omrežje, 
so ju preventivno pregledali 
z Nujne medicinske pomo-
či Kranj. Po naših podatkih 
nihče ni utrpel telesnih po-
škodb,« je razložil. 

Žbogar je še potrdil, da so 
prireditev v soboto res pred-
časno prekinili, razlog pa je 
bil v ekstremnih vremen-
skih pogojih in nedelovanju 
internetnega omrežja. 

Strela prekinila prireditev

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v soboto obravnavali 
prometni nesreči, ki sta se pripetili na podoben način. Okoli 
tretje ure zjutraj je na cesti na Praprotnem osebno vozilo za-
peljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Škofjeloški gasilci so 
zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili 
nazaj na kolesa in počistili cestišče. Poškodovanih ni bilo. 
Okoli 17.30 pa je osebno vozilo s ceste zapeljalo še na cesti 
Vešter–Praprotno v Soteski. Tudi tokrat so škofjeloški gasil-
ci odklopili akumulator, zavarovali kraj dogodka, z vpojnimi 
sredstvi očistili cestišče in nudili pomoč pri nakladanju vozila.

Zapeljala s ceste

Simon Šubic

Kranj – Minuli konec tedna je 
bil že četrti zapored, ko so se 
v prometnih nesrečah na go-
renjskih cestah poškodovali 
kolesarji. Prvi in tretji avgu-
stovski konec tedna sta bila v 
nesrečah s poškodbami ude-
ležena po dva kolesarja, dru-
gi konec tedna trije, zadnji 
pa kar pet kolesarjev. 

V petek opoldan je v Pu-
štalu kolesarka padla zara-
di neprilagojene vožnje ko-
lesa, na Bledu je voznik pri 
vzvratni vožnji kolesarki na 
prednostni cesti zaprl pot. 
Prav tako v petek je na Bledu 
zaradi neprilagojene hitrosti 
padel kolesar, v Kranju pa je 
voznica osebnega avtomobi-
la kolesarju v križišču izsili-
la prednost.

Kolesarji »na udaru« tudi 
minuli konec tedna

Simon Šubic

Kranj, Mojstrana – Gorenj-
ski policisti so minuli konec 
tedna obravnavali tudi dve 
prometni nesreči, ki sta ju 
povzročila vinjena voznika. 
Kranjski policisti so v petek 
zvečer na Škofjeloški ces-
ti v Kranju obravnavali pro-
metno nesrečo, ki jo je zara-
di nepravilne strani vožnje 
povzročil voznik osebnega 
vozila, ki je trčil v avtomobil 

na nasprotnem smernem 
vozišču. Povzročitelj je po 
nesreči odpeljal naprej, a so 
ga policisti izsledili. Odredi-
li so mu tudi preizkus alko-
holiziranosti, ki je pokazal 
rezultat 0,76 mg/l alkohola.

V nedeljo ponoči pa je v 
Mojstrani voznik z osebnim 
avtomobilom trčil v avtobu-
sno postajališče. Alkotest 
je pokazal, da je imel 0,65 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. 

Vinjena za volanom

Simon Šubic

Kranj – Na gorenjski avtoce-
sti je zadnji konec tedna v 
smeri proti Karavankam za-
radi vračanja tujih dopustni-
kov pogosto prihajalo do za-
stojev, ki so bili dolgi tudi 
po več kilometrov. Promet 
pa je bil na avtocesti za na-
meček oviran še zaradi pro-
metnih nesreč, ki se jih je od 
petka do nedelje zgodilo kar 

sedem – po ena v petek in ne-
deljo ter pet v soboto. 

Prvič se je pločevina zve-
rižila v petek okoli 13.20, 
ko je na priključku Naklo v 
smeri Ljubljane voznik za-
radi neprilagojene hitrosti 
na mokrem vozišču izgubil 
nadzor nad vozilom in trčil v 
odbojno ograjo. V soboto po-
poldan se je vseh pet nesreč 
zgodilo v smeri proti Avstri-
ji, kamor je bila usmerjena 

tudi večina prometa. Botro-
vala jim je predvsem prek-
ratka varnostna razdalja, ve-
čina nesreč pa se je k sreči 
končala brez hujših posledic 
oziroma le z gmotno škodo. 
Na poti na zadnjo prometno 
nesrečo so prometni poli-
cisti nekaj po polnoči nalete-
li tudi na voznico, ki je pro-
ti Karavankam vozila z 1,04 
mg/l alkohola oz. približno 
2,2 promila, kot je pokazal 

preizkus alkoholiziranosti, 
so pojasnili na Policijski 
upravi Kranj. Zadnja nesre-
ča se je zgodila v nedeljo po-
poldan zaradi nepravilnega 
premika vozila. 

Policisti so poleg tega na 
prehodu Karavanke obrav-
navali tu di drzno tatvino. 
Neznani storilec je izkoristil 
nepazljivost tujcev med me-
njavo pnevmatike in iz vozi-
la ukradel torbico. 

Na avtocesti kar sedem nesreč

Simon Šubic

Ljubljana – Ustavno sodišče 
je za nekdanjo prvo finanč-
nico nakelskega Merkur-
ja Janjo Krašovec razvelja-
vilo sodbo vrhovnega sodi-
šča v zadevi Trgovski center 
Primskovo, primer pa vrni-
lo vrhovnemu sodišču v po-
novno odločanje, je pred 
dnevi poročalo Delo. Krašov-
čeva je bila obsojena zaradi 
pomoči nekdanjemu pred-
sedniku uprave Merkurja 
Binetu Kordežu pri prepro-
daji trgovskega centra. 

Zaradi verižne prodaje Tr-
govskega centra Primsko-
vo med Merkurjem, obvla-
dujočo firmo Merfin in slo-
venjgraškim podjetjem Ko-
grad Igem konec leta 2008  
ter posledičnim oškodova-
njem Merkurja je ljubljansko 

ok rožno sodišče septembra 
2012 Kordeža obsodilo na 
pet let zapora in plačilo 
39.504 evrov, Krašovčevo in 
nekdanjega direktorja druž-
be Kograd Igem Ota Brgleza 
na leto in pol zapora, družbi 
Kograd Igem pa izreklo sto ti-
soč evrov denarne kazni. Viš-
je sodišče je po pritožbi tožil-
stva maja 2013 Kordežu ka-
zen zvišalo na šest let in pet 
mesecev zapora, za Brgleza 
in Krašovčevo pa sodbo spre-
menilo tako, da jima je bri-
salo stransko denarno ka-
zen 16.460 evrov, razvelja-
vilo je tudi odločbo o plačilu 
dobrih devet milijonov evrov 
premoženjskopravnega zah-
tevka. Prvostopenjsko sodiš-
če je v ponovljenem sojenju 
oktobra 2013 Brglezu in Kra-
šovčevi znova naložilo plači-
lo devet milijonov evrov, kar 

je višje sodišče dobre pol leta 
kasneje tudi potrdilo. Nekda-
njega člana uprave Merkur-
ja Milana Jelovčana, ki je bil 
na okrožnem sodišču obso-
jen na dve leti zapora, so viš-
ji sodniki drugič povsem op-
rostili krivde.

Vrhovno sodišče je potem 
novembra 2014 ugodilo Kor-
deževi zahtevi za varstvo za-
konitosti in zanj razveljavi-
lo sodbo. Do ponovljenega 
sojenja Kordežu pa ni priš-
lo, saj se je dogovoril s to-
žilstvom o priznanju enaj-
stih kaznivih dejanj (tudi 
preprodaje centra Primsko-
vo), za kar je prejel sedem 
let in pol zapora. Krašovče-
va, Brglez in Kograd Igem 
z zahtevo za varstvo zakoni-
tosti niso bili uspešni, zato 
so se obrnili na ustavno so-
dišče. To je najprej ugodilo 

ustavni pritožbi Brgleza 
in Kograda Igema in zade-
vo vrnilo vrhovnim sodni-
kom, zdaj pa še Krašovčevi. 
Po mnenju ustavnih sodni-
kov je vrhovno sodišče krši-
lo njeno ustavno pravico do 
enakosti pred zakonom, ker 
je delno ugodilo le Kordeže-
vi zahtevi za varstvo zako-
nitosti, ne pa tudi njeni in 
Brglezovi, je poročalo Delo. 
Kršitvi, ki ju je vrhovno so-
dišče ugotovilo za Kordeža, 
se nanašata na obstoj zakon-
skega znaka kaznivega de-
janja, Krašovčeva pa je bila 
obsojena ravno za pomoč 
pri tem kaznivem dejanju, 
zato ustavno sodišče pou-
darja, da bi moralo vrhovno 
sodišče ali upoštevati ti kršit-
vi tudi v njeno korist ali pa 
navesti razumen razlog, za-
kaj ju ni.

Krašovčeva uspela s pritožbo
Vrhovno sodišče bo moralo vnovič obravnavati zahtevo Janje Krašovec za varstvo zakonitosti v sodni 
zadevi zaradi verižne prodaje Merkurjevega trgovskega centra Primskovo. 



Maša Likosar

N
a devetem kuli-
naričnem fes-
tivalu Praznik 
idrijskih žli-
krofov, ki ga je 

letos drugič organiziral Mla-
dinski center Idrija v doma-
či Idriji, so se predstavili vsi 
certificirani proizvajalci in 
lokalni gostinci, ki sledijo 
zaščitenemu tradicionalne-
mu receptu žlikrofov. Soor-
ganizator Tilen Božič poja-
sni, da žlikrofe v njihovem 
kraju kuhajo že dvesto let. 
»Do žlikrofov imamo pose-
ben odnos, nekoč so se jed-
li le ob posebnih priložnos-
tih, danes pa veljajo za zelo 
posebno gurmansko doži-
vetje, predvsem zato, ker 
dopuščajo možnost sodo-
bne interpretacije predje-
di, glavne jedi in tudi sladi-
ce v kombinaciji z različni-
mi omakami in prilogami.«

Letošnji praznik so zazna-
movali prav posebni žli krofi 

– čokoladni žlikrofi iz Gosti-
šča Barbara. Idejni oče čoko-
ladnih žlikrofov je direktor 
podjetja Pet zvezdic Mat-
jaž Jelovčan, ki pojasni, da 
so narejeni po postopku in 

tehnologiji tradicionalnega 
idrijskega žlikrofa. »Tokrat 
se s čokoladnimi žlikro-
fi na prazniku predstavlja-
mo prvič in odziv je odličen. 
Domačini so ga pograbili kot 

zanimivo izpeljanko, posta-
vili so ga na svoj zemljevid 
in prepričan sem, da smo se 
z njimi zapisali v zgodovino 
Idrije.« Matjaž pove, da so 
čokoladni žlikrofi trenutno 

ČOKOLADNI ŽLIKROFI  
SO NAJNOVEJŠI HIT
Idrijski žlikrofi, jed iz testa in krompirjevega nadeva, izhajajo iz časov, ko še ni bilo gospodinjskih 
aparatov in so se recepti prenašali iz roda v rod. Nekoč so dajali moč idrijskim knapom, danes  
pa so gurmanska specialiteta, zaščitena in vpisana v register Evropske komisije. 

Predstavnika Vaških žlikrofov Žan Tončič in Matej Kolar  
v družbi Tilna Božiča / Foto: Tina Dokl

Alpski otok: Valentina Coletti, Sascha Marcuzzi, Valentina Marega, Thomas Wagner,  
Peter Lenče in Matija Kastelic / Foto: Tina Dokl

Idejni oče čokoladnih žlikrofov Matjaž Jelovčan in vodja 
Gostišča Barbara Dejan Lidjan / Foto: Tina Dokl

na voljo le v njihovem Gosti-
šču Barbara, kjer jih postre-
žejo kot sladico, h kateri sodi 
tudi sladka omaka. »Žlikrof 
iz črne čokolade je polnjen 
s suhimi rozinami in sivko, 
oblijemo ga z omako iz goz-
dnih sadežev, žlikrof iz bele 
čokolade pa je polnjen z jago-
dami, pripadajoča omaka pa 
je iz žajblja.« V Gostišču Bar-
bara bodo kmalu na voljo 
tudi darilne škatlice s čokola-
dnimi žlikrofi, ki jih bo krasi-
la uporabna čipka. 

Poleg čokoladnih žlikro-
fov pa v Gostišču Barbara 
ponujajo tudi tradicional-
ne idrijske žlikrofe z bakal-
co in Barbarino omako, ki 
je tudi sveža novost. Njeno 
pripravo razloži vodja gos-
tišča Dejan Lidjan. »Ker se 

približuje jesen, smo nare-
dili novo, jesensko obarvano 
omako. Temelji na kostanju, 
ki mu dodamo smetano, da 
dobimo lep kremast okus, 
čezenj posujemo popeče-
no slanino z medom in svež 
žajbelj.«

Na Prazniku idrijskih žli-
krofov so se v okviru Alp-
skega otoka, ki ga podpira-
ta Ministrstvo za okolje in 
prostor ter Alpska konven-
cija, predstavili tudi gostin-
ci iz Beljaka, Črne na Koroš-
kem in Bovca, ki so priprav-
ljali žlikrofom sorodne jedi, 
za spektakel dneva pa je pos-
krbela zmagovalka lanske-
ga domačega MasterChefa 
Sara Rutar, ki se je kulinarič-
ne specialitete Idrije lotila na 
svojstven in moderen način.

Miran Velikonja in Matej Terpina iz Lovske družine 
Krekovše ter Janez Trček so se v okviru Praznika idrijskih 
žlikrofov udeležili tekmovanja v kuhanju bakalce. / Foto: Tina Dokl

Beli in črni čokoladni žlikrofi so najnovejša kulinarična 
ponudba Gostišča Barbara v Idriji. / Foto: Tina Dokl

Karmen Makuc z Občine Idrija in Cveto Svetik sta 
pripravljala tradicionalno slovensko jed šaro; poleg njiju 
voditeljica Karmen Strel / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

R
egija Lungau in 
njenih 15 čarobnih 
krajev leži na nad-
morski višini tisoč 
metrov in več. Je 

ena najbolj s soncem obsi-
janih regij v Avstriji, ki je 
bila razglašena tudi za Une-
scov biosferni park Unesco 
Biosphärenpark Salzburger 
Lungau, kar zagotavlja gos-
tom, da se bodo lahko veseli-
li nepozabnih dopustniških 
doživetij v neokrnjeni nara-
vi – med gorami, ob čudovi-
tih jezerih in med kreativni-
mi ljudmi, ki skrbijo za svo-
je običaje in tradicijo – tudi v 
prihodnosti. In kar smo opa-
zili tudi sami, teh ni malo. 
Ogleda si jih lahko, kdorko-
li obišče te kraje, čeprav jih v 
prvi vrsti domačini organizi-
rajo zase. 

V simpatičnem lunga-
uškem St. Michaelu smo 
tokrat spali v hotelu Roman-
tik Hotel Wastlwirt, ki je v 
lasti družine Baier, smo pa 
med gostinskim osebjem 

slišali tudi slovensko bese-
do. V hotelski restavraciji je 
namreč v strežbi zaposlena 
Gorenjka, in sicer Tržičanka 
Goranka Jazbec. 

Baierjevi so začeli s pivo-
varno, kasneje so razmišlja-
li o hotelirstvu, danes so del 
linije Romatnikhotels. Še 
prav posebno pa so v hotelu 
ponosni na svojo črno kuhi-
njo z odprtim ognjiščem, 
kjer lahko gostje opazuje-
jo kuharja pri delu. Imajo 
tudi zanimivo obokano klet, 
katere del je star celih petsto 
let. Majhen kletni prostor, 

kjer se je včasih destiliralo 
žganje, pa je danes prime-
ren za romantično večer-
jo ob svečah za dva. Pri njih 
lahko obiskovalci pokusijo 
avstrijsko kuhinjo, njihova 
vinska karta pa je tudi izre-
dno bogata.

St. Michael v Lungauu 
smo spoznali skozi oči vod-
nika Friedricha Sharinger-
ja, ki nam je kraj, ki ga dob-
ro pozna, predstavil oblečen 
v župana iz preteklosti.

In kako je videti salzbur-
ško poletje na planinah? 
Podobno kot pri nas, morda 

na trenutke še bolj avtentič-
no, saj domačini obiskoval-
cem dovolijo vpogled v svo-
je življenje. Resi nam je naj-
prej pokazala, kako nastane 
maslo, pili smo sveže mas-
leno mleko, se sprehodili 
po res slikoviti okolici in si 
potem v njeni koči Schliere-
ralm privoščili cesarski pra-
ženec, za kar je tudi poskrbe-
la Resi osebno. 

Koča Schliereralm je v 
salzburškem Lungauu ena 
izmed najbolj znanih, leži 
pa na začetku Naravnega 
parka Riedingtal Zederhaus 

na nadmorski višini 1495 
metrov in je prav zato odli-
čno izhodišče za pohode in 
izlete. 

Krave, katerih mleko 
in maslo smo pokusili, se 

pasejo za Resino kočo, kogar 
zamikajo domači narezek, 
kos svežega kruha ali pa 
morda kozarec svežega mle-
ka, pa si v koči lahko privoš-
či tudi to.

OČARLJIVA POKRAJINA

Razgledi so ob lepem vremenu izjemni.

Resi nam je pokazala, kako nastane maslo.

Goranka Jazbec Mladi Sebastian Baier in zaposlena v hotelu Heidi Grübe

Jaz

Odeta 
v tisoč skrivnosti
se sprehajam
po tančici utvar.
 
Kdo sem in kam grem.
 
Obdana
z breznom 
se iščem
med množico razsvetljencev.
 
Zakaj sem, kaj si želim. 

Prepletena
z ljubeznijo
diham in živim
v mavrici emocij.
 
Sem Jaz, kam grem, ne vem.

Žana

Dragi moji, pot gre vedno samo naprej, naprej do cilja. 
Vedno pa moramo ohraniti sebe in delovati najbolje, kar 
lahko. Želim najlepše še zadnje počitniške dni. 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

Mateja Rant

V 
Konjeniškem 
klubu Žiri so 
letošnje pole-
tne počitnice 
otrokom pope-

strili z jahalnimi tabori, ki 
sta jih vodili Alenka Trček 
in Sonja Gruden iz njihove-
ga kluba. V zadnjem termi-
nu pretekli teden se jim je 
pridružilo dvanajst otrok, ki 
so jim omogočili spoznava-
nje s konji, za katere so tudi 
sami skrbeli ter se seznani-
li z njihovim življenjem in 
navadami. Naučili so se še 
osnov jahanja in dela s konj-
sko opremo.

Jahalni tabor je tako mla-
dim ponudil priložnost za 
aktivno preživljanje proste-
ga časa z vrstniki ter spozna-
vanje narave in konj. »Sez-
nanili so se z opremo za jaha-
nje in nato začeli priprave 
na ježo,« je pojasnila Alen-
ka Trček in dodala, da so naj-
prej usvojili držo na konju in 
potem poskusili tudi teren-
sko ježo. »Pri nekaterih je 

bil mogoče na začetku priso-
ten strah pred konji in smo 
morali najprej premagati 
to, a na koncu je vsak pos-
kusil vsaj kas,« je bila zado-
voljna Alenka Trček, ki je 
ob tem poudarila, da tabor 
v prvi vrsti ni bil namen-
jen učenju jahanja, ampak 
predvsem aktivnemu in 
sproščenemu preživljanju 

počitniških dni. Zato so se 
s konji Alko, Liso, Mara-
hom in Luno odpravili tudi 
na daljše pohode, bivanje na 
taboru pa so otrokom pope-
strili še s številnimi ustvar-
jalnimi delavnicami. Ime-
li so pravi indijanski šotor, 
ki so ga otroci okrasili s svo-
jimi umetnijami, izdelali so 
si tudi vsak svoj klobuk. Z 

družabnimi igrami in tek-
movanji so tudi preverili, 
česa so se na taboru nau-
čili. Kot pravi konjarji so si 
zakurili taborni ogenj in si 
ob njem pripravili večer-
jo, v vročih dneh pa poiska-
li osvežitev v Sori. Tako so 
otroci res lahko navezali pri-
sten stik s konji in naravo, je 
še dodala Alenka Trček.

POČITNICE NA KONJU
Prostovoljki iz žirovskega konjeniškega kluba sta osnovnošolcem omogočili preživljanje počitnic v 
naravi v družbi konjev.

Otroci so uživali tudi v pohodih s konji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TVrhunec nemške književnosti
»Vsak sliši samo tisto, 

kar razume,« je dejal nem-
ški pesnik, pisatelj, drama-
tik, kritik in teoretik Johann 
Wolfgang Goethe, s katerim 
je dosegla nemška književ-
nost svoj vrhunec. Rodil se je 
28. avgusta leta 1749 v trdni 
meščanski družini v Frank-
furtu. Študiral je pravo in se 
leta 1775 na povabilo vojvode 
Karla Avgusta preselil v Wei-
mar, kjer je živel do smrti. 
Spada med redke umetnike, 
ki so že za časa življenja pos-
tali legende in katerih slava 
še danes ni zasenčena. 

Njegovo književno delo 
obsega skoraj vse zvrs-
ti: poleg znanstveno-nara-
voslovnih spisov (Nauk o 
barvah), predvsem lirsko 
in pripovedno pesništvo 
(Leipziške pesmi, Rimske 
elegije, Zahodnoindijski 
divan), drame (Ifigenija na 
Tavridi, Torquato Tasso) 
in romane (Trpljenje mla-
dega Wertherja, Učna leta 

Wilhelma Meistra, Izbirne 
sorodnosti).

Njegova največja mojstro-
vina, sad in krona vsega nje-
govega življenjskega ustvar-
janja, pa je dramska pesni-
tev v dveh delih Faust. Gre za 
dramo o boju med dobrim in 
zlom. Nastajala je šestdeset 
let in je močno vplivala na 
razvoj romantičnih pesnitev 
v tej obliki bralne drame.

Prvi del drame je nastal 
leta 1808, drugi pa leta 1832. 
Prvi del je tragična zgodba o 
zapeljanem dekletu, drugi pa 
govori o spoznanju glavnega 
junaka, da je lahko sam sre-
čen le, če izboljša svet, v kate-
rem živi. Mitu o Faustu je z 
zgodbama dal človeške raz-
sežnosti, ki nas navdihuje-
jo še danes. Faustovo iskanje 
smisla življenja, Marjetičina 
bol in Mefistova prekanjena 
zloba so navdihovali mnoge 
slikarje,  glasbenike  in  pisa-
telje.  Beethoven  je name-
raval napisati skladbo na to 

temo, Franz Schubert je zlo-
žil čudovit samospev, Franz 
Liszt je napisal Faustovo sim-
fonijo ter štiri Mefistove valč-
ke, Hector Berlioz je napisal 
simfonijo  Faustovo pogub-
ljenje, Charles Gounod je zlo-
žil opero Faust, Arrigo Boito 
pa opero Mefistofeles …

Resnični doktor  Johann 
Georg Faust je živel v začet-
ku 16. stoletja in je bil preda-
vatelj na Univerzi v Heidel-
bergu. Ukvarjal se je z medi-
cino in je dosegal nenavadne 
ozdravitve pri svojih pacien-
tih, zato so ga kolegi osumi-
li, da je v gozdu Speser leta 
1515 prodal svojo dušo hudi-
ču, za nagrado pa je dobil dve 
leti mladosti, nekaj splošnih 
znanj in sposobnost  napo-
vedovanja prihodnosti. 
Luter ga je  anatemiziral  in 
poslal v zapor.

Nekoč je Goethe sedel v 
gostilni in pil vino z vodo. 
Pri sosednji mizi so sedeli 
mladci, ki so pili samo vino. 

Vprašali so pesnika, zakaj 
kvari vino z vodo, Goethe 
jim je odgovoril: »Sama voda 
napravi živa bitja nema. To 
dokazujejo ribe. Samo vino 

pelje v neumnost. To doka-
zujete vi, mladi gospodje. 
Ker ne želim zapasti ne v 
eno ne v drugo, mešan vino 
z vodo.«

Pregovori in reki
   Nemški pregovor: Cerkev blagoslavlja samo tiste, ki 

njo blagoslavljajo.
   Nemški pregovor: V cerkvi in krčmi so vsi ljudje 

enaki.
   Nemški pregovor: Na krotkega osla vsi natovarjajo.

Smeh ni greh
   Po hudem sporu z možem je Ivanka odšla k vede-

ževalki, da bi izvedela, kako bo naprej. Vedeževalka 
se je zatopila v karte in zgrožena vzkliknila: »Nekaj 
groznega se bo v kratkem pri vas zgodilo. Vaš mož 
bo umrl nasilne smrti!« 

  »To že vem. Zanima me, ali bom obsojena,« je 
odgovorila še vedno močno razburjena Ivanka.

   Hčerka: »Očka, kakšna je razlika med varčnim in 
skopušnim človekom?«

  Očka: »Če kupim sebi najcenejšo obleko, sem var-
čen, če jo mamici, sem pa skopušen.«

Suzana P. Kovačič

T
ržič je v petek in 
soboto preplavi-
la glasba na Fes-
tivalu Paradiž, ki 
je tudi letos pred-

stavljal vrhunec Glasbenih 
večerov v Tržiškem muze-
ju. Festival je zelo lepo uspel 
in kljub slabemu vremenu 
je bil obisk velik, nad priča-
kovanji, saj so našteli okrog 
šeststo ljudi, kot je poveda-
la Jana Babšek, direktorica 
Tržiškega muzeja. »Petkov 
koncert v kovačnici Germov-
ki je bil prava glasbena posla-
stica, v nekonvencionalnem 
ambientu je kvintet trobil-
cev SiBRASS, ki so vsi aka-
demsko izobraženi in igrajo 
v različnih simfoničnih orke-
strih, pričaral odlično glasbe-
no doživetje, igrali so razno-
liko glasbo od Bacha do zim-
zelenih slovenskih melodij.« 

Sobotno lokacijo, tržiš-
ki »Pvac«, so zaradi slabe-
ga vremena prestavili v Dvo-
rano tržiških olimpijcev, 
ki se je izkazala za zelo pri-
merno za izvedbo koncerta. 

»Publika je bila vseh staro-
sti, veliko je bilo mladih in 
mladih družin, ki jim je bli-
zu glasba skupine Terra folk 
in program igralca Klemena 
Slakonje, vse pa je navdušila 
vrhunska glasba našega naj-
boljšega džezovskega orkes-
tra Big Band RTV Slovenija, 
ki se je v Tržiču prestavil že 
lansko leto, vodil ga je diri-
gent Lojze Krajnčan, ki je 
tudi ustvaril glasbo in pro-
gram s Klemenom Slakon-
jo,« je povzela Jana Babšek. 
Prireditve – Glasbeni večeri 
in Festival Paradiž – so nas-
tale na pobudo in v organiza-
ciji Tržiškega muzeja, glav-
ni finančni podpornik je bila 
Občina Tržič, prireditve so 
letos podprli tudi ministrs-
tvo za kulturo in sponzorji. 
Umetniška vodja festivala je 
bila Romana Krajnčan. 

»Tudi v prihodnje bomo 
organizirali podobne glas-
bene prireditve, to je eden 
od načinov, da se naš muzej 
odpre širši publiki in spo-
dbuja kakovostno kultur-
no dogajanje v kraju,« je še 
napovedala direktorica Trži-
škega muzeja. 

VELIKO DOBRE GLASBE 
V PARADIŽU
»Cilj Festivala Paradiž, da poživimo kulturno dogajanje v Tržiču s kakovostnim glasbenim programom 
in da se ob tem ljudje srečujejo in povezujejo ter bogatijo ob kulturi, je uspel na najlepši način,« je 
povzela Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja, pobudnika in organizatorja dvodnevnega festivala.

Skupina Terra folk je tudi tokrat vzpostavila pristen stik s 
publiko. / Foto: Primož Pičulin

Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja, in Romana 
Krajnčan, umetniška vodja Festivala Paradiž / Foto: Primož Pičulin

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 32 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 12 dečkov in 9 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4275 gramov, najlažjemu 
dečku pa je tehtnica pokazala 2470 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 6 dečkov in 5 deklic. Največja teža je pripadla 
dečku, ki je ob rojstvu tehtal 4050 gramov. Najlažji je bil 
fantek – babica mu je natehtala 2730 gramov.

Novorojenčki

V petek, 17. avgusta 2018, sta v Kranju zakonsko zvezo skle-
nila Gregor Žnidaršič in Eva Peternel, v Ribnem pa Srečko 
Osterc in Katja Pavlič. V soboto, 18. avgusta 2018, so se 
v Kranju poročili Blaž Perkovič in Maja Zorč, Boban Pau-
ković in Eva Malnar ter Jure Dolžan in Jasmina Sakelšek, 
na Bledu Danilo Matanović in Lana Djurdjević, v Mošnjah 
Blaž Vidmar in Ana Bačnik, v Preddvoru Aleš Mrak in Janja 
Jerina ter Nejc Božič in Maruša Lombar, na Zgornji Beli 
Matija Viharnik in Tjaša Pavec, v Vopovljah Dejan Maver 
in Mojca Kostevc, na Gradu Miha Resnik in Mateja Gradi-
šek, na Brdu pri Kranju Sašo Cuderman in Jerneja Likar, 
na gradu Strmol v Dvorjah pa Jure Mesec in Urša Prosen. 

Mladoporočenci

Šenčur – V Medenem vrtu pripravljajo sredine koncertne 
večere. Po nedavnem koncertu zasedbe Quartakustika 
lahko to sredo, 29. avgusta, ob 20. uri prisluhnete pevki 
Renati Mohorič, sledila pa bosta še koncerta Kvatropircev 
(5. septembra) ter Zale Smolnikar (12. septembra).

Sredini večeri v Medenem vrtu

Kranj – KPZ Mysterium vabi na Poletno delavnico pod 
vodstvom dirigenta Lovra Freliha in umetniške vodje Eve 
Čeh. Vsak večer do konca avgusta od 20. do 22. ure bodo 
v avli MO Kranj potekale vaje črnskih duhovnih pesmi. V 
soboto, 1. septembra, bo ob 11. uri koncert ob vodnjaku.

Poletna delavnica črnskih duhovnih pesmi

Tržič – V amfiteatru Gorenjska plaža bo v petek, 31. avgusta, 
ob 21. uri koncertni večer skupin Iskreni kreteni, The Uni-
mogs Band in zvezd večera – skupine Tabu. Vstop je prost.

Koncertni večer na Gorenjski plaži
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

V
sakoletni veliki 
šmaren na Bre-
zje ne privabi le 
veliko vernikov iz 
vse države, da bi 

poročali s svete maše v bazi-
liki Marije Pomagaj, prihaja-
jo tudi novinarji iz različnih 
medijskih hiš. Med njimi je 
vselej kot del televizijske eki-
pe Kanala A in Pop TV tudi 
snemalec Jože Hausman z 
Bleda. S svojo pozitivnostjo 
in nalezljivo dobro voljo je 
Jože med novinarji, ki delu-
jejo in poročajo z Gorenjske-
ga, znan obraz, širša sloven-
ska javnost pa ga pozna pred-
vsem po kvalitetni sliki, ki jo 
prek televizijskega zaslona 
posreduje v domove.

Pred dnevi, natančneje 15. 
avgusta, ga je v želji, naj ji za 
trenutek pozira, v fotograf-
ski objektiv ujela tudi naša 
fotografinja Tina Dokl. Rav-
no prav, na njegov 65. roj-
stni dan, kot je izvedela kas-
neje. V nagovoru vernikom 
se je namreč rektor in gvar-
dijan dr. pater Robert Bah-
čič zahvalil novinarjem za 
poročanje, hkrati pa je čes-
tital Jožetu za njegov osebni 
praznik, ki ga vsako leto tudi 
delavno praznuje na Brezjah. 

Jože je sin legendarne blej-
ske babice Ide Hausman, ki 
je menda »na svet spravila« 

skoraj pol Bleda. Na porode 
je vedno hodila peš, dokler je 
enkrat, ko je hitela na Bohinj-
sko Belo, ni videl takrat-
ni predsednik Tito – in ji je 
kupil kolo. Kdo bi vedel, naj-
brž je nekaj pridnosti in zav-
zetosti pri delu dobil tudi po 
genski poti od svoje mame. 
Nekoč je bil zaposlen v Veze-
ninah Bled in je bil eden tis-
tih, ki je obvladal izdelovanje 
strojno klekljane čipke, svojo 
vsestranskost pa je izkazoval 

tudi kot mojster kamere, 
snemal je poroke, obhajila, 
birme, življenjske jubileje 
... Enajst let je snemalec pri 
omenjenih televizijah. Tudi 
sicer rad poudari, da je zanj 
idealen dan s kamero v roki. 
Brez težav gre na teren tri-
krat na dan, če je treba, bodi-
si posnet družino, ki praz-
nuje božič, ali pa na polje, 
kjer pobirajo krompir. Da je 
kamera, imenuje jo Lojzka, 
njegova ljubica, pravi.

Sicer pa je zgleden družin-
ski mož in oče. Z ženo Alen-
ko imata sina Petra in hčer 
Mojco, je pa tudi dedek vnu-
kinji Maši. Pri njem odpade-
jo tudi vsi stereotipi o taščah, 
saj sta z ženino mamo Hele-
no velika prijatelja. Skoraj 
vsak dan, ne glede na slu-
žbo in vreme, gre k njej v 
Radovljico in gresta skupaj 
na sprehod, se pogovorita o 
tem in onem, v glavnem pa 
»rešujeta svet«.

NA ROJSTNI DAN V SLUŽBI
Jože Hausman z Bleda je enajst let snemalec za televiziji Kanal A in Pop TV. Vsako leto na veliki šmaren 
praznuje rojstni dan, letos petinšestdesetega. Pravi, da so njegove ženske žena Alenka, tašča Helena in 
kamera, ki ji pravi Lojzka – ta je njegova ljubica.

Jože Hausman je vsako leto v službi tudi na svoj rojstni dan. / Foto: Tina Dokl

»Naslednjič nekoč«
Ker ste mi že odgovorili na pis-
mo in sem bila z odgovorom 
zadovoljna, vas zopet prosim 
za pomoč in nasvet. Sem v 
nekakšnem prelomnem obdo-
bju in nestrpno čakam na vaš 
odgovor. Prosim, če mi pogle-
date tudi za hčerki. Lepo vas 
pozdravljam.
Prišel je čas za korenite spre-
membe. Obetajo se vam na 
neki način kar burni časi na 
vseh področjih, od službe 
do družine. Zavest, da od 
življenja pričakujete več, kot 
ste do sedaj dobili, bo prevla-
dala nad ustaljenim ritmom. 
Čustveno boste zelo prijetno 
presenečeni – presenetil vas 
bo nekdo, od kogar to potiho 
pričakujete, čeprav ste že več-
krat obupali. Kar nekaj časa 
boste v dvomih. Starejši hčeri 
se, čeprav se do sedaj to še ni 

zgodilo, približuje nova ljube-
zen, ki se bo tudi obdržala, in 
bo srečna. Dobre spremem-
be ima tudi na poslovnem 
področju oziroma pri študiju. 
Mlajša hči pa je zadnje čase 
večkrat utrujena, vendar je to 
zaradi preobremenjenosti, 
dela, ki si ga nalaga. Izpolni 
se ji skrita želja in se umiri. 
Tudi vas čaka sonce, kmalu. 
Lep pozdrav.

»Dvojčica« 
Draga Tanja! Lepo te pozdrav-
ljam in upam, da mi boš odgo-
vorila, kaj me čaka v prihodno-
sti. Ali me v prihodnosti čaka 
še kaj lepega? Zanima me tudi 
za moja otroka, ki sta sicer že 
odrasla, vendar še doma. Sin 
ima že službo, hčerka pa se 
malo bolj lovi v svojem živ-
ljenju. Zanima me, ali bo kaj 
dosegla v življenju. 

Leto, ki je za vami, je v vas 
pustilo negativne posledice 
in vam vzelo voljo do kakr-
šnega koli lepega pričakova-
nja. A to ni nujno slabo, saj ste 
se iz tega ogromno naučili in 
veliko se še boste. Pred izte-
kom leta je možna menjava 
delovnega mesta, saj se na 
trenutnem ne počutite tako, 
kot bi se morali. Glede ljubez-
ni, draga moja, pa vas čakajo 
sama lepa presenečenja. Sta-
ra ljubezen bo poiskala pot do 
vas in vi ste sedaj toliko zreli, 
da nikakor vsemu temu ne 
boste rekli ne. Seveda vas bo 
sprva strah in ne boste upali 
zaupati in verjeti, a hitro se 
boste privadili lepih stvari. 
Hči je sicer ambiciozna, a 
saj veste, kako je v mladosti, 
ko je pred nami polno odlo-
čitev in vsi pričakujejo, da se 
bomo usmerili, kljub temu 

da še sami točno ne vemo, 
kaj bi radi v življenju. Izbrala 
si je dobro smer izobraževa-
nja, ki ga bo tudi dokončala. 
Nikamor se ji ne mudi glede 
ljubezni in novega partnerja, 
saj bo vse svoje misli usmeri-
la v študij. Na dolgi rok pa jo 
bo v življenju spremljal dober 
sopotnik. Vse možnosti so, 
da to osebo spozna v tujini. 
Imela bo najmanj dva otroka. 
Ne skrbite zanjo, ima prave 
vrednote in ve, kaj pričakovati 
od sebe in življenja. Sin je na 
ljubezenskem področju bolj 
premišljen, čeprav ta trenu-
tek ne ve, pri čem je, in išče 
različne izgovore. Enostavno 
čez noč bo sprejel odločitve in 
pohitel. Dokaj hitro in nepriča-
kovano si bo ustvaril družino 
in šel na svoje. Partnerico že 
pozna, usojena sta si in čaka 
ga zelo lep zakon. Srečno.

TANJIN KOTIČEK

Bralko pod šifro Nova slu-
žba zanima, ali ji bo uspelo 
dobiti novo službo. Čaka 
na odgovor. Njene karte so 
Nesreča, Hiša, Sporočilo, 
Neiskrenost, Vdova, Otrok, 
Sreča. Cela paleta tako slabih 
kot pozitivnih kart. Prvi dve 
karti Nesreča in Hiša jasno 
pokažeta, da bralka v obsto-
ječi službi še zdaleč ni zado-
voljna – in tudi nikoli ne bo. 
Pa naj se to veže na delo ali 
pa okolje. Prišel je čas, da gre 
naprej. Tretja karta Sporočilo 
je odgovor, ki ga pričakuje v 
zvezi z novo službo. Ampak, 
kot vidimo, bo ta odgovor 
žal negativen, kar nam jasno 
da vedeti karta Neiskrenost. 
Hkrati pa ta ista karta odpi-
ra nove možnosti. Vdova je 
tista, ki je malce upočasnila 
potek dogodkov. Ni ga odv-
zela, le zadeve se ne bodo 
dogajale tako hitro, kot bral-
ka pričakuje. Kot vemo, kar-
ta Vdova prikazuje tudi letni 
čas – in to je jesen oziroma 
meseca september in okto-
ber. V tem času se bo bralka 
prijavila na nov razpis in vse-

kakor bo tukaj odgovor dru-
gačen, kot je bil prvi. Otrok 
prinaša popolnoma nov 
začetek na področju službe. 
Karta Sreča to še bolj potr-
di. Karta Sreča pa prav tako 
naznani letni čas kot karta 
Vdova, in to je pomlad ali 
meseci marec, april ali maj. 
Vsak zakaj ima svoj zato. Sla-
ba volja je odveč. Prvi odgo-
vor bo res negativen, ampak 
zagotovo je na dolgi rok tako 
prav. Nova služba naslednje 
leto v času pomladi je zelo 
dobra in tista prava. Na nas-
lov tanja.70@hotmail.com 
ali na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V edinstvenem snežnem tunelu v Planici, kjer lahko v 
poletni vročini tečete na smučeh na lanskem snegu, se 
poleg tekaških reprezentanc najdejo tudi takšni prizori. 
Tokrat je zanj poskrbel bodoči mladoporočenec Andrej, 
ki so mu prijatelji pripravili adrenalinsko fantovščino, ki 
je vsebovala tudi spust po jeklenici (zipline) v Planici in 
tek na smučeh v preobleki zvezdnega bojevnika iz Vojne 
zvezd.

Zvezdni bojevniki v tunelu
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NAGRADNA KRIŽANKA
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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, 12. 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.

  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

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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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Pevka in igralka Jennifer Lopez (49) bo z 
dražbo predmetov iz serije Odtenki modre 
zbrala denar za obnovo območij v Portori-
ku, ki jih je prizadel orkan Maria. Naprodaj 
je več kot 240 predmetov iz priljubljene 
serije, v kateri Lopezova igra vlogo poli-
cistke  Harlee Santos. Oblačila, modne 

dodatke in rekvizite bo mogoče dražiti do 9. septembra, 
ko se dražba uradno zaključi. Lopezova je že lani darovala 
milijon dolarjev za sanacijo opustošenih predelov.

Jennifer zbira denar za žrtve orkana

Ben Affleck (46) je na željo nekdanje 
soproge Jennifer Garner že tretjič odšel 
na zdravljenje zaradi alkoholizma. Igral-
ca so opazili med prevzemanjem škatle, 
polne alkoholnih pijač, tisto noč pa je pri 
njem prespala Shauna Sexton, Playboy-
jevo dekle. Igralec je bil prvič na zdrav-

ljenju leta 2001, marca lani se je zdravil drugič. Affleck in 
Garnerjeva sta se razšla pred tremi leti, skupaj pa imata 
tri otroke. Igralec novice uradno še ni potrdil.

Ben Affleck spet na zdravljenju

Z oskarjem nagrajena igralka Hilary Sw
ank (44) je po dveh letih zveze obljubi-
la večno zvestobo Philipu Schneiderju. 
»Bilo je brezčasno. Bila sem navdušena 
in hvaležna, da sem se poročila z moškim 
svojih sanj in da sva bila ob tem poseb-
nem dogodku obdana z ljudmi, ki jih ima-

va rada. Uresničile so se mi sanje,« je svoje vtise strnila 
igralka, ki je bila pred tem poročena s Chadom Lowom.

Hilary Swank so se uresničile sanje

Enainštiridesetletni pevec Robin Thicke 
in njegova partnerka  April Love Geary 
pričakujeta drugega otroka. Novico je 
svetu sporočila kar njuna šestmesečna 
hčerka Mia, ki na posnetku v rokah drži 
fotografije sonograma in sporoča, da bo 

postala starejša sestrica. Par je razkril tudi to, da pričaku-
jejo še eno deklico. Thicke ima iz zakona s Paulo Patton 
osemletnega sina Juliana.

Še ena deklica za Robina in April Love

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

Z
avod za turizem 
Cerklje je sku
paj s PGD Zalog 
in Občino Cer
klje organiziral 

že peti Fest po rokovem, ki je 
letos drugič zaradi neprimer
nih vremenskih razmer pote
kal v Športni dvorani Cerklje. 
Direktor zavoda Tomaž Tolar 
je pojasnil, da v njihovem kra
ju 16. avgusta goduje svetnik 
Rok in njemu v čast priredi
jo festival. »Gre predvsem za 
kulturno prireditev, ki teme
lji na predstavitvi folklornih 
skupin, cerkljanske godbe in 
narodnih noš.« Tokrat so se 
predstavile folklorne skupine 

iz Cerkelj, Šenčurja in Kam
nika, preddvorska skupina pa 
je žal odpovedala obisk. Letos 
prvič je festival potekal dva 
dni. »Prvi dan je bil koncert
ni, namenjen mlajši publiki, 
nastopile so tri lokalne sku
pine: Incident, Posebni gos
tje in pevka Nina Tajč, vrhu
nec večera pa je bila skupi
na Mi2. Drugi dan pa so nas 
zabavali Dejan Vunjak in 
Brendijeve barabe,« je pove
dal Tolar. Zaradi dežja so 
morali prilagoditi tudi spre
mljevalni program, odpove
dali so pritrkavanje in košar
karski turnir, izvedli pa so 
likovne in ustvarjalne delav
nice za otroke. Tolar še pove, 
da je Fest po rokovem vrhu
nec poletnega dogajanja, ki 

napove prihod šole, hkrati pa 
še namignil, da si naslednje 
leto lahko obetamo tridnevno 
prireditev. 

Tudi na drugi strani Go
renjske – v Begunjah – jim 
je ponagajalo vreme, a osmi 
Narodnozabavni vikend z 
Veselimi Begunjčani je vse
eno obiskalo mnogo doma
čih in tujih ljubiteljev tovrst
ne glasbe. Organizator Niki 
Legat je pojasnil, da so že tret
je leto pripravili pestro tridne
vno dogajanje, ki je namenje
no predvsem druženju. »Želi
mo obuditi in približati naro
dnozabavno glasbo vsem 
generacijskim skupinam, in 
kot je videti, ljudje še vedno 
radi poslušajo to glasbo, tudi 
kot spomin na Slavka in Vilka 

Avsenika. Hkrati nam je v 
čast, da pridejo gostje iz tuji
ne, kar simbolizira dolgole
tno sodelovanje in prijatelj
stvo.« Konec tedna, posve
čen narodnozabavni glas
bi, so odprli Veseli Begunjča
ni, ki so nastopili vse tri dni, v 
soboto so obiskovalce zabava
li še Hišni ansambel Avsenik, 
Mitja kvintet s tremi klarineti, 
Ansambel Roberta Zupana, v 
nedeljo pa so poleg Ansam
blov Svetlin in Karavanke, 
Slovenskih muzikantov in 
veteranov Godbe na pihala 
Mengeš nastopili še gostujoči 
ansambli iz nemškega govor
nega področja: ansambla 
Wankmuller in Extra kvin
tet, ki sta prišla iz Koroške, ter 
Uffinger 6 iz Bavarske.

NARODNO-ZABAVNI KONEC TEDNA
Zadnji konec tedna v avgustu je bil deževno obarvan, a ljubiteljev folklore in narodno-zabavne glasbe to 
ni zmotilo. Fest po rokovem in Narodno-zabavni vikend z Veselimi Begunjčani sta bila dobro obiskana. 
Domači in tuji obiskovalci so skupaj z nastopajočimi pričarali nepozaben vstop v novo šolsko leto.

Poleg Kulturnega društva Folklora Cerklje so se predstavili 
še Folklorna skupina Kamnik in Folklorna skupina Šenčur 
ter sekcija narodnih noš pri KD Folklora Cerklje. / Foto: Tina Dokl

Glavna organizatorja Festa po rokovem: predsednik Zavoda 
za turizem Cerklje Tomaž Tolar in predsednik PGD Zalog 
Miha Škrabar skupaj z Luko Jezerškom / Foto: Tina Dokl

Dejan Vunjak in Brendijeve barabe so nastopili drugi dan 
Festa po rokovem. / Foto: Tina Dokl

Skupina Uffinger 6 iz Bavarske je prvič nastopila na 
Narodnozabavnem vikendu. / Foto: Tina Dokl

Veseli Begunjčani, med njimi pa Aleksi Jercog, avtor knjige 
S polko v svet – Glasbene poti bratov Avsenik / Foto: Tina Dokl

Veterani Godbe na pihala Mengeš so stalni gostje 
Narodnozabavnega vikenda v Begunjah. / Foto: Tina Dokl

Tridesetletna Tjaša Torkar iz Tržiča je vzgojiteljica 
v vrtcu v Begunjah. Tokrat je prvič stregla na 
Narodnozabavnem vikendu Veselih Begunjčanov in tako 
združila prijetno s koristnim, saj je tudi sama ljubiteljica 
slovenske narodnozabavne glasbe. / 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

Nizki stročji fižol je kljub vsemu dobro obrodil. Tistega, ki smo 
ga sadili julija, proti koncu avgusta še enkrat pognojimo. Če 
imate sorto, ki da mehke, ne prevelike in preveč nitaste stro-
ke, bodo vaše jedi, naj bodo juhe, dušene omake, rižote ali 
mešane solate, odlične. Za sladico pa naj bo največja, najbolj 
zrela lubenica.

Dušen stročji fižol

Za 4 osebe potrebujemo: 800 g stročjega fižola, 4 žlice olja, 1 
strok česna, pol sesekljane čebule, 1 žlico sesekljanega peteršilja, 
1 zeleno papriko, 1 dl juhe, sol, poper.
Stročji fižol očistimo nitk in operemo. V kozici razgrejemo olje 
in na njem 5 minut pražimo sesekljano čebulo, česen in nare-
zano papriko. Dodamo stročji fižol, prilijemo juho, pokrijemo 
in na majhnem ognju dušimo 20 minut. Zdušen stročji fižol 
potresemo s peteršiljem, po potrebi pustimo, da se tekočina 
še malo vkuha, nato pa takoj ponudimo.

Stročji fižol v mešani solati

Za 4 osebe potrebujemo: 200 g stročjega fižola, 2 kuhana krom-
pirja, 2 kuhani jajci, 1 svežo kumaro, 2 večja čvrsta paradižnika, 
100 g šunke, 1 kozarec vinskega kisa, olje, sol.
Kumaro olupimo, narežemo, osolimo in pustimo stati pol ure, 
da voda odteče. Kuhan krompir narežemo na velike kocke in 
ga primešamo kuhanemu ter odcejenemu stročjemu fižolu in 
ožeti kumari. Dodamo še nasekljano šunko, zabelimo z oljem 
in kisom in premešamo. Nazadnje naložimo na solato rezine 
trdo kuhanih jajc in paradižnika, solimo in takoj ponudimo.

Fižolova rižota
Potrebujemo: 250 g očiščenega in na 2 cm narezanega stročjega 
fižola, 200 g riža, 50 g masti ali olja, 1 čebulo, 2 sveža paradižni-
ka ali paradižnikovo mezgo, česen in sol, na koncu pa še nekaj 
koščkov masla.
Na maščobi pražimo sesekljano čebulo. Ko zarumeni, dodamo 
na koške narezan paradižnik ali mezgo, česen in narezan stročji 
fižol. Premešamo in dodamo še riž. Zalijemo z vrelo vodo ali 
juho, osolimo in kuhamo približno pol ure. Okus lahko izbolj-
šamo z jušno kocko ali začimbno mešanico, vsekakor pa na 
koncu jedi dodamo še nekaj kosov masla in po želji nariban sir.

Stročji fižol z majonezo
Potrebujemo: 600 g stročjega fižola in sol, za omako pa nekaj 
žlic majoneze, 1 žlico paradižnikovega kečapa, 1 žlico na drobno 
nasekljane čebule, 1 kislo kumarico, 1 žlico nasekljanih kaper, 
lahko tudi nekaj vloženih oljk in poper.
Stročji fižol očistimo, operemo in skuhamo v osoljeni vodi, 
Stresemo ga na cedilo in pustimo, da se ohladi. V skodelici 
razmešamo majonezo, kečap, nasekljano čebulo, kislo kuma-
rico in kapre. Popopramo, dobro razmešamo in vlijemo na 
stročji fižol. Še enkrat premešamo in takoj ponudimo, lahko pa 
jed do uporabe še malce počaka v hladilniku, saj bo še boljša.

Testenine in pesto
Paradižnik, bučke, jajčev-

ci, bazilika … vse to se zdaj 
dobi na naših vrtovih, če 
smo jih posadili pred mese-
ci in imeli nekaj sreče. S te-
steninami s pisano omako 
in pestom po genovsko vse-
ga tega ne bo težko »spraviti 
v promet«.

Za pripravo testenin s po-
letno omako potrebujemo: 
400 g testenin, 1 bučko, 1 jaj-
čevec, 300 g češnjevega pa-
radižnika, 0,5 kg paradižni-
kove kaše (mezge), 4 stroke 
česna, 1 žličko rožmarina, 1 
šopek bazilike, 3 žlice olivne-
ga olja, sol.

Jajčevec operemo ter na-
režemo na manjše kocke. 
Potresemo ga s pol žličke 
rožmarina, ščepcem soli in 
pokapamo z žlico olivnega 

olja. Ponev segrejemo in na 
njej popečemo pripravljene 
kocke jajčevca. Popečen jaj-
čevec prenesemo v posodo. 
Bučko narežemo na kolute 
in jo ravno tako posolimo in 
pokapamo z olivnim oljem, 
potresemo z rožmarinom 
in popečemo v ponvi. Peče-
ne bučke prenesemo na kro-
žnik. Česen olupimo in na-
sekljamo, češnjeve paradiž-
nike razpolovimo. Ponov-
no segrejemo ponev, prili-
jemo preostalo žlico olja in 
dodamo česen. Ko česen za-
diši, dodamo češnjev para-
dižnik in ga na hitro popeče-
mo. Zalijemo s paradižniko-
vo kašo in potresemo z ba-
ziliko. Dobro premešamo 
in pustimo, da zavre. Na-
zadnje v omako vmešamo 

še popečen jajčevec in buč-
ko. Testenine skuhamo po 
navodilu proizvajalca ter jih 
serviramo na krožnike in 
prelijemo z omako.

Nasvet: Testenine kuha-
mo minuto manj in jih nato 
stresemo k zelenjavni oma-
ki. Dobro premešamo in ku-
hamo še eno minuto, da se 
omaka in testenine dobro 
povežejo.

Za pripravo pesta potre-
bujemo: 60 g svežih listov 
bazilike, 40 g parmezana, 2 
stroka česna, 30 g pinjol, šče-
pec soli, ščepec popra, 4 žli-
ce olivnega olja, 1 žlico oliv-
nega olja za preliv.

Liste bazilike operemo, 
osušimo ter jih na grobo na-
režemo. Parmezan nareže-
mo na manjše kocke, česen 

pa olupimo in ga večkrat pre-
režemo. Baziliko, parme-
zan, česen in pinjole strese-
mo v mešalnik in meljemo 
toliko časa, da dobimo sko-
raj gladko kremasto zmes. 
Dobljeno zmes prestavimo 
v skledo, jo posolimo in po-
popramo ter prilijemo oliv-
no olje. Vse skupaj dob-
ro premešamo, da dobimo 

gladek pesto. Nadevamo ga 
v kozarce. Po vrhu polijemo 
žlico olivnega olja in dobro 
zapremo.

Nasvet: Pesto hranimo v 
hladilniku. Uporabimo ga 
lahko za obogatitev mnogo 
jedi, kot so solate, mineštre, 
testenine … Tudi k omaki v 
zgornjem receptu se odlič-
no poda.

Mojca Logar

Alpe–Adria je običajno ter-
min, s katerim povezujemo 
alpski svet in Jadran. Pogosto 
je to povezovalni termin za 
Slovenijo, Italijo in Avstrijo ali 
natančneje – Furlanijo, Ko-
roško in Gorenjsko. Tokratna 
»kolesarska rajža« naju je vo-
dila od Kranjske Gore do Nove 
Gorice. Ko sta znanca pred 
kratkim prevozila to pot in o 
tem navdušeno pripovedovala, 
je bil Janez takoj pripravljen. 
Kot da izkušnje, ki si jih pripo-
vedujejo moški, štejejo več kot 
moji nenehni predlogi in pri-
govarjanje. Torej, naš domači 
»Uber prevoz« naju je dostavil 
do Kranjske Gore in pot sva 
začela proti Ratečam. Kaj 
kmalu Janez pravi: »Tamle se 
zdi, kot da bi hodile mule.« 
»Ah, kakšni osli ali mule, goto-
vo so pohodniki,« pripomnim. 
Pa je bilo oboje, dva pohodni-
ka, tri mule ali osli in dva psa. 
Ne morem kar tako mimo take 
posebne »posadke«, da ne bi 
vprašala, od kod in kam. Bila 
sta Švicarja, moški in ženska, 
ki sta že eno leto na poti. Po-
tujeta peš in te živali so njuna 
družina. Nameravajo do Treb-
njega na Dolenjskem, kjer bodo 
pri prijateljih preživeli zimo. 
Z vso to druščino prehodijo 
od pet do deset kilometrov na 
dan. Mogoče jih boste kje vide-
li ali srečali. Tako se je začela 
najina pot in zdelo se mi je, da 
je to dobro znamenje. V Žab-
nicah pod Višarjami si omis-
liva jutranjo kavo. Med naro-
čanjem z nekaj italijanskimi 
besedami in veliko pantomime 
naju natakarica nagovori, da 
sva Slovenca, zakaj vendar 
ne govoriva slovensko. »A vi 
znate slovensko?« jo vprašam. 

»Seveda,« odgovori in takoj iz-
menjamo nekaj besed. Doda, 
da ljudje še vedno nočejo ali 
ne upajo v javnosti govoriti 
slovensko. Med seboj in doma 
govorijo slovensko, na ulici 
poredko. Natakarica pravi, 
da jih spodbuja, da v njenem 
lokalu govorijo slovensko. Tudi 
to je bilo dobro znamenje. Pot 
Alpe–Adria vodi od Salzburga 
do Ogleja. Ves čas je zelo dobro 
označena, kot se za avstrijske 
in italijanske kolesarske poti 
spodobi. Od Žabnic dalje gre 
vsaj trideset kilometrov po trasi 
nekdanje železnice. Na poti je 
zelo veliko predorov, viaduktov 
in mostov, da jih ne moremo 
prešteti. Občuduješ čudo teh-
nike in si misliš, da so predori 
enaki kot na Parenzani, le da 
jih je tukaj neprimerno več. Po-
doben čas in tehnologija. Pot se 
nenehno spušča, in ko opaziš 
oljke in vinsko trto, veš, da si 
v submediteranskem svetu. 
Najina pot se ni držala točno 
začrtane trase, saj sva name-
ravala na vlak v Novi Gorici. 
Za dva dni dovolj – in tako 
sva v kraju Buja skrenila s poti 
Alpe–Adira in nadaljevala po 
lokalnih cestah do Čedada, v 
Gorici pa na vlak za Jesenice 
in domov. Spala sva Tarcentu 
v obcestnem poceni hotelu, ki 
se oglašuje kar kot »albergo« 
(kot da bi bila pot tako popu-
larna kot Jakobova pot). Na 
poti je bilo veliko kolesarjev 
vseh starosti in »kategorij«. 
Ko se vozim po neki novi poti, 
vedno znova ugotovim, da je 
bila najlepša doslej. In prav 
jezna sem nase, ker nisem že 
prej spoznala takšne lepotice 
praktično pred nosom.

Alpe–Adria
Janez Logar

Toliko je danes izobraževanj, 
da smo skoraj izgubili spošto-
vanje do institucij, učiteljev in 
znanja. Za eno smer študija 
nam do univerzitetne stopnje 
izobrazbe stroške krije država. 
Ker je zastonj, mnogo premalo 
cenimo občine in državo, ki pla-
čujejo stroške. Premalo cenimo 
tudi učitelje, ki nam posreduje-
jo znanje. Tako čudaški se mi 
zdijo ljudje, ki ob omembi šole, 
izobraževanja, knjig, študijskih 
potovanj … le zamahnejo z roko 
– rekoč, da šola nič ne pomeni, 
da je to le papir. Mnogi se res 
znajdejo tudi brez šol. Če pa 
pozorno pogledamo napredne 
ljudi v naši okolici (na vseh pod-
ročjih), so to največkrat ljudje, ki 
so željni znanja in se danes ne-
nehno izobražujejo. Kmet mora 
zelo dobro poznati nove načine 
kmetovanja, pogoje za subven-
cije, trende kmetijske politike, 
celo v birokratske predpise je pri-
siljen, avtomehanik mora danes 
znati upravljati računalnik, da 
pregleda avto, sobodajalci brez 
poznavanja interneta niti ne 
morejo začeti delati, poslovanje 
z državno upravo se vedno bolj 
seli na splet, znanje tujih jezi-
kov je v mnogih službah samo-
umevno, v podjetjih veliko časa 
namenjajo neformalnemu in 
praktičnemu izobraževanju. V 
ospredje vedno bolj prihajajo t. 
i. mehke veščine: odnosi, sodelo-
vanje, izmenjava mnenj, med-
sebojna pomoč, saj smo odvisni 
drug od drugega, razumevanje 
družbenih zakonitosti. Imeti 
znanje je vedno prednost. Z več 
znanja prej ocenimo trende, ki 
prihajajo k nam. To pa nam 
lahko zelo koristi. Biti med pr-
vimi je pogosto čudaško, adre-
nalinsko. Ko pa sprejmemo to 

igro, je lahko zelo zabavno. In 
nikoli se ne konča.

S svojim pozitivnim odno-
som do znanja, šol, učiteljev 
in profesorjev najprej širim svo-
je obzorje. Če je vse prav, bom 
zaradi več znanja na koncu 
koncev lažje živel. Otroci nas 
posnemajo v našem načinu 
mišljenja, delovanja, čutenja. 
S svojim odnosom do znanja 
jim nehote dajemo življenjsko 
popotnico. Znanje pa ni na-
menjeno samo sebi. Mora nam 
pomagati uresničevati naše 
talente in naše želje. Zato je 
tako zelo koristno, da otroke 
spodbujamo, naj razmišljajo in 
opazujejo, kaj jih veseli. Kje so 
njihovi interesi, katera področja 
jih zanimajo, kaj bodo počeli, 
ko bodo odrasli … Odrasli jim 
pomagamo že s tem, da jih ne 
silimo v dejavnosti, ki jih mi nis-
mo mogli uresničiti. S tem otro-
ka silimo s svojimi zablodami 
in ga hkrati oropamo njegovega 
poslanstva. 

Otroku bo dobro delo skupno 
nakupovanje šolskih potrebščin. 
In naj otrok nekaj časa v roki 
drži račun. V pomoč mu bo, 
ko mu pomagamo organizirati 
njegov čas za šolo, treninge in 
ekrane. V otrokovo dobro je, da 
se najprej mi dobro razumemo 
z učitelji in se pomenimo, kaj je 
dobro za otroka. Predvsem ga 
spodbujajmo in mu osmislimo 
trud za znanje. Naše pohvale, 
red in spodbude ga bodo spre-
mljali in hrabrili povsod. Naše 
graje in opazke, da iz njega ne 
bo nič, naša posmehovanja nje-
govemu trudu ga bodo vedno 
boleli in ovirali.

Spet šola

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.



20 Gorenjski glas
torek, 28. avgusta 2018ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

za 
srce

afrike

s poslanim SMS 

s ključno besedo

AFRIKA5
na 1919  

boste prispevali 5 EUR
Darovanje omogočajo Telekom Slovenije, 
A1, Telemach, T-2, BOB in HOT.si.

www.karitas.s i

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – 
SEPTEMBER 2018

Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, 
da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite 

septemberske terenske krvodajalske akcije, ki bo   

V ČETRTEK, 6. SEPTEMBRA 2018, 
v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30. 

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.
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RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 18 672

Lužanski gasilci vabijo na

 GASILSKO  VESELICO   
v soboto, 1. septembra, ob 19. uri  

na igrišču pri  

gasilskem domu na Lužah.

 

Za jedačo in pijačo bodo poskrbeli gasilci PGD Luže.

Zabaval vas bo  
                       ansambel DORI. 
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Maša Likosar

Lahovče – Adrijan je naj-
mlajši sin na kmetiji in pi-
ščančjereji Galjot, kjer so 
poleg osrednjih kmetijskih 
dejavnosti od nekdaj redi-
li tudi piščance. »Imeli smo 
jih le za domačo rabo, a ker 
ni bilo nikogar, ki bi se z nji-
mi ukvarjal, smo to dejav-
nost počasi opuščali.« Adri-
jan je tedaj – star komaj 14 
let – v piščancih videl prilož-
nost za zaslužek, kupil si jih 
je petdeset in namesto igri 
čas posvetil njim. 

Že takoj na začetku je 
bil njegov glavni cilj viso-
ka kvaliteta domačega izvo-
ra, kar dosega z domačimi 
žiti. »Krmim jih z žiti, ki jih 
pridelamo sami, poleg tega 
jih redim od 58 do 68 dni, 
kar je več od običajnih rej-
cev.« Adrijan kupi enodnev-
ne piščance in jih od prvega 
dne neguje na human na-
čin. »Pot od hleva do klavni-
ce je za moje piščance mno-
go manj stresna, nudim jim 
tudi dovolj prostora, da niso 
natrpani. Pomembno mi 
je, da piščanci živijo lepo.« 
Kot pravi, je perutnina ob-
čutljiva in zahteva ogrom-
no nege. »Na začetku potre-
bujejo visoko temperaturo, 
zato imam v njihovih pro-
storih talno gretje, ključna 
dejavnika sta tudi svež zrak 
in naravni pogoji, kar zago-
tovim z ventilacijo in regula-
cijo termostatov.« 

Adrijan uspeha ni priča-
koval, želel je enkrat letno 
vzrediti od petdeset do sto 
piščancev. »Piščančjereja se 
je počasi razvijala in s tem 

tudi število piščancev, da-
nes jih imam osemsto. Leta 
2016 smo zgradili klavni-
co in primerne prostore za 
rejo, od tedaj jih tedensko 
vzredim in prodam od tri-
deset do sto. Prav tedenska 
prodaja je velika prednost za 
kupce, saj zagotavlja sveži-
no, hkrati ni treba naenkrat 
naročiti zaloge piščancev.« 
Adrijan ima trenutno ne-
posredne kupce, ki piščan-
ce naročijo do srede in jih 
pred koncem tedna prejme-
jo popolnoma sveže. Sode-
luje tudi z Loško zadrugo, 
dvema lokalnima trgovina-
ma in Kmetijsko šolo Grm v 
Novem mestu. »Imam stal-
ne stranke, ki mi zaupajo, 
a vseeno želim prodreti na 

večji trg in sodelovati z ve-
likimi trgovinami, a za zdaj 
še ne izpolnjujem pogojev, 
ker imam premalo kapaci-
tet. Predvsem pa bi rad oh-
ranil kvaliteto, ki pri masov-
ni proizvodnji lahko upade, 
zato iščem rešitev, kako bi z 
večjo prirejo dosegal iste ali 
boljše rezultate.«

Mladega vzreditelja pi-
ščancev podpira vsa druži-
na. »Sem še študent, in ko 
sem odsoten, za piščance 
poskrbita in jih pregledata 
oče Janez in mami Magda, 
pomagajo tudi sestra Ana 
in brata Benjamin in Mar-
ko.« Naslednji projekt, ki 
ga Adrijan namerava ures-
ničiti v roku enega leta, je 
izpust piščancev oziroma 

prosta pašna reja, poleg tega 
želi doseči naslednjo magič-
no številko: tisoč piščancev. 
»Hočem biti samooskrben, 
da bi se lahko nekoč preži-
vljal zgolj s piščančjerejo in 
bil prepoznaven po celi Slo-
veniji.« 

Po šestih letih reje piščan-
cev bo Adrijan letos prejel 
svojo prvo nagrado: zlato 
medaljo na mednarodnem 
ocenjevanju mesa in mes-
nih izdelkov, ki je potekalo 
v okviru sejma Agra. »Zame 
kot mladega vzreditelja je 
zlata medalja velik dosežek 
in dokaz, da delam dobro 
in se moram truditi še nap-
rej, sicer pa mi največ pome-
ni zaupanje in zadovoljstvo 
kupcev.« 

Pomembno je tudi lepo 
življenje piščancev 
Dvajsetletni Adrijan Galjot iz Lahovč se je v osmem razredu osnovne šole posvetil reji piščancev. Tedaj 
ni pričakoval, da bo z začetnih petdeset število naraslo na osemsto piščancev.

Adrijan mlade piščance najprej hrani z naravnimi vitamini, ki nimajo gensko spremenjenih 
organizmov in antibiotikov, krma odraslih piščancev pa temelji na ječmenu, doda mu 
pšenico in zgolj malenkost koruze, ker ne želi, da se zamastijo. / Foto: Tina Dokl
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sudoku_LAZJI_18_69
NALOGA

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

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

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

sudoku_LAZJI_18_69

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_69
NALOGA

6 4 8 3
2 4 8 7

9
8 9 1 3

2
9 8 4 5

8
9 6 1 5

1 9 6 4

sudoku_TEZJI_18_69

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_69
NALOGA

6483
2487

9
8913

2
9845

8
9615

1964

sudoku_TEZJI_18_69

REŠITEV

648217395
192435687
375896142
489153276
516724839
723968451
254689713
967341528
831572964

sudoku_LAZJI_18_69
NALOGA

25684
15963
742

8974
3679
9216

578
23451
9783

sudoku_LAZJI_18_69

REŠITEV

239561847
158749632
746238195
685392714
314657289
972814563
461925378
823476951
597183426

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 29. 8.
20.15 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
16.10 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
22.15 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
18.15 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
14.30 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
12.45 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 29. 8.
15.50 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
18.30, 20.30 MEGALODON:  
PREDATOR IZ GLOBIN
19.00, 21.00 SLENDER MAN
16.10, 20.15 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
17.30, 20.45 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
18.15, 20.00 MAMMA MIA!  
SPET ZAČENJA SE

16.00, 18.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3:  
VSI NA MORJE!, sinhro.
17.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3:  
VSI NA MORJE!, 3D, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 29. 8.
20.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

Petek, 31. 8.
21.00 WHITNEY

Sobota, 1. 9.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3:  
VSI NA MORJE!, sinhro.
18.00 MARY SHELLY
20.15 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL

Nedelja, 2. 9.
16.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.
18.00 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
20.00 MARY SHELLY

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
28. 8.

8/24 °C

Nedelja 
2. 9.

11/23 °C

Sreda 
29. 8.

Četrtek
30. 8. 

Petek
31. 8. 

Sobota
1. 9.

11/27 °C 12/28 °C 13/25 °C 12/25 °C

Ponedeljek 
3. 9.

Torek
4. 9.

Sreda
5. 9.

Četrtek
6. 9.

11/25 °C 12/26 °C 11/23 °C 10/22 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

  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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28. 8. tor. Avguštin 6.17 19.48

29. 8. sre. Janez 6.18 19.46 

30. 8. čet. Roza 6.20 19.45 

31. 8. pet. Rajko 6.21 19.43

1. 9. sob. Tilen 6.22 19.41

2. 9. ned. Štefan 6.23 19.39

3. 9. pon. Dora 6.25 19.37

Igor Kavčič

Radovljica – V dolgoletni 
zgodovini pohoda Večno 
mladih fantov na Stol – ta 
že 44 let poteka zadnjo so-
boto v avgustu – je le red-
ko zabeleženo slabo vreme, 
kot so ga bili planinci delež-
ni letos. To je bil tudi raz-
log za nekoliko manjše šte-
vilo pohodnikov kot v pre-
teklih letih, kljub temu pa 
se je v deževnem vreme-
nu do Prešernove koče pod 
Stolom povzpelo 27 najbolj 
vztrajnih, od tega 24 večno 
mladih fantov, ki so se jim 
pridružile tudi tri predstav-
nice nežnejšega spola. Tudi 
letos niso manjkali zadnja 
leta redni udeleženci poho-
da iz Hrvaške.

Druga polovica članov 
Rekreacijskega kluba Več-
no mladih fantov se je po-
hoda udeležilo do Valva-
sorjevega doma oziroma 
do zabreške planine. Letoš-
nji pohod je tako skupaj štel 
51 udeležencev in šest čla-
nov Gorske reševalne služ-
be, ki so tudi letos budno 
skrbeli za pohodnike, ki so 

vendarle zagrizli v strmino 
karavanškega očaka. 

Letošnji simbol pohoda – 
več kot deset kilogramov tež-
ko povečano laterno, ki jo je 
zasnovala oblikovalka Aja 
Bohinc – so s pohodniki na 
goro ponesli trije dolgole-
tni člani Večno mladih Jan-
ko Sebastijan Stušek, Drago 
Rozman in Bojan Trseglav. 

V Prešernovi koči so poho-
dniki z minuto molka počas-
tili tudi spomin na nedavno 
preminulega dolgoletnega 
dejavnega člana Večno mla-
dih fantov Jožeta Kapusa. Po 
srečni vrnitvi v dolino so po-
hodniki in drugi obiskoval-
ci dogodka prisluhnili štirim 
pihalnim orkestrom, poleg 
domačega še orkestrom iz 

Ljubljane, hrvaškega Uma-
ga in sosednje Avstrije, zve-
čer pa je publiko zabaval Bid 
Bang pod vodstvom Blaža 
Trčka ter s pevskima gos-
toma Aniko Horvat in Mi-
tjo Šinkovcem. Za nedeljo 
predvideni kolesarski »kro-
nokilometer« je zaradi dež-
ja odpadel in bo na sporedu 
prihodnjo nedeljo.

Dež ni ustavil pohodnikov
Slabo vreme je sicer okrnilo udeležbo na 44. pohodu Večno mladih fantov na Stol, kljub temu pa se je v 
Prešernovi koči zbralo 27 planincev.

Zaradi dežja in megle je skupinska fotografija pohodnikov nastala kar v Prešernovi koči. 
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Struževo – Z današnjo peko palačink za prvošolčke, ki se bo ob 
18. uri začela na hribčku pri Petelinu, se začenjajo Struževski 
dnevi. Ob 19. uri bo na domačiji Pr' Matjaž organizirano poto-
pisno predavanje Dunje Jezeršek z naslovom Peru in Bolivija. 
Jutri, v sredo, se bosta ob 18. uri v Športnem parku Struževo 
začela turnirja v nogometu in prstometu. V četrtek od 17. do 
19. ure bodo na domačiji Pr' Matjaž potekale ustvarjalne delav-
nice za otroke, ob 17. uri pa se bo v Športnem parku Struževo 
začela košarka 3 x 3. V petek ob 17.30 na domačiji Pr' Matjaž 
pripravljajo Filmski večer na vasi z otroško matinejo, ob 20. 
uri pa bo na sporedu Slovenska klasika. Prireditve se bodo 
zaključile v soboto, ko bo ob 17. uri Druženje Struževčank 
in Struževčanov, na domačiji Pr' Matjaž pa bo potekal tudi 
otroški program Biba miga.

Od danes Struževski dnevi

Gornja Radgona – Dogajanje na radgonskem kmetijsko-ži-
vilskem sejmu Agra je minulo nedeljo popestrilo tudi tudi 
tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante. 
Med štirimi ekipami si je prvo mesto in naziv najmočnejših 
slovenskih fantov »privlekla« ekipa Veterani Zgornja Gorenj-
ska pod vodstvom Klemna Pribožiča. Poleg njega so ekipo 
sestavljali še Jure Lindič, Marko Ambrožič, Aleš Ponikvar, Aleš 
Baudek, Gašper Pečarič, Anton Markelj in Andrej Gorenjc. 

Najmočnejši Veterani Zgornje Gorenjske
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Operater na CNC-stroju za razrez žice, m/ž (Tržič) 
Posluževanje strojev, izvajanje delovnih operacij na strojih za kovanje, menjava-
nje delovnih pripomočkov, nastavljanje delovnih parametrov ... Cablex-T, d. o. o., 
Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 20. 9. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Receptor, m/ž (Kranjska Gora) 
Je tvoja želja delo na področju turizma in hotelirstva? So komunikativnost, prijaz-
nost, urejenost in pozitivna naravnanost lastnosti, s katerimi se lahko zlahka pois-
tovetiš? Te veseli delo z različnimi ljudmi? Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 20. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 evrov neto), delo pet dni na te-
den, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/eno-
te. Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenske-
ga jezika, zaželene izkušnje z delom pri blagajni, skrb za red in čistočo, lastno pre-
vozno sredstvo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 19. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dietni kuhar IV, m/ž (Radovljica) 
Pričakujemo: poznavanje osnov dietetike, znanje s področja priprave zdrave pre-
hrane starostnika, znanje HACCP, zanesljivost, natančnost, delo v neenakomer-
no razporejenem delovnem času, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dne-
vih, delo v dveh izmenah. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 
35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 28. 8. 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-ameriškim 
konceptom. Od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiskanih sadnih so-
kov, 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.

Nastavljalec strojev, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: menjave in nastavitve orodij, nastavitve strojev, priprava in me-
njava vhodnega materiala, odkrivanje in beleženje napak na orodjih, organiziranje 
delovnega mesta … Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbira-
mo do 23. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (Komenda) 
Pričakujemo: sposobnost delovanja v skupini, spretnost, natančnost, zanesljivost, 
samostojnost in odgovornost pri delu, pripravljenost za delo v več izmenah, kan-
didati z izkušnjami v proizvodnji imajo prednost, kandidati z izpitom za viličarja in 
dvigalo imajo prednost. Steel, d. o. o., Litostrojska cesta 60, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 7. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

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

Vodja izmene v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: znanje enega tujega jezika, obvladanje tehnologije grafične dodela-
ve, poznavanje osnov grafične priprave in tiska, poznavanje materialov in delovnih 
sredstev v grafični dodelavi, poznavanje standardov kakovosti v DE ... Gorenjski tisk 
storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 9. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 22. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski analitik, m/ž (Bled) 
Zaradi širitev dejavnosti in novih projektov iščemo novega sodelavca na podro-
čju sistemske analize in projektnega vodenja na področju implementacije Platfor-
me IoT za področje daljinske energetike, vodovodnih sistemov, javne razsvetlja-
ve, energetsko upravljanje objektov, pametna industrija, pametno mesto, pamet-
ni dom, e-mobilnost. Petrol, d. d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
21. 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

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. 

                        + 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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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

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

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

PRIREDITVE

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v četrtek, 30. avgusta, ob 
10.30 Vesele urice – pogovorne urice italijanščine; ob 17. 
uri igranje namiznega tenisa; v petek, 31. avgusta, ob 17. uri 
družabni večer ob igri taroka. Obvezna prijava na brezplač-
ne dogodke na tel. 041 724 134 ali e-naslov mck-prijava@ 
luniverza.si.
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v Ško-
fji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti kraški 
jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glavnega 
mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski rivieri, 
kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju 
neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito 
naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neret-
vanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj 
proti hotelu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v 
dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno najlepših letovišč 
v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki 
Krki, kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali 
proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo-
-posteljnih  sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo, 
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično ko-
silo z neretvanskimi specialitetami in zabavo in 
pijačo Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in 
Rdečega jezera,  toplo malico v Skradinu zadnji 
dan ter stroške vodenja in organizacije potova-
nja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Mengeš – Mestni muzej Mengeš in Kulturno društvo Franca 
Jelovška Mengeš vabita na slovesnost ob dvestoti obletnici 
ustanovitve Staretove pivovarne v Mengšu, ki jo bodo prazno-
vali z obiranjem hmelja v petek, 31. avgusta, od 17. ure dalje na 
društvenem dvorišču pri Šuštaršičevi hiši na Trdinovem trgu 
v Mengšu. Z druženjem ob obiranju hmelja bodo tako tudi 
letos nadaljevali zgodbo o najdbi najstarejšega piva v celinski 
Evropi, ki ga hrani Mestni muzej Mengeš.

Jubilejno obiranje hmelja v Mengšu

Marjana Ahačič

Bled – V preteklih letih so na 
dobrodelnih turnirjih, ki jih 
podpirajo Kopitarjeva eki-
pa AK11 skupaj s številnimi 
športnimi imeni ter mnogi-
mi prijatelji in podjetniki iz 
kroga poznanstev Joca Pe-
čečnika in njegove Skupi-
ne Interblock, zbrali skoraj 
330 tisoč evrov; letos se je ta 

znesek povečal še za skoraj 
165 tisoč evrov. 

S svojimi prispevki so do-
godek podprla številna uspe-
šna slovenska podjetja in 
tudi znana slovenska imena: 
Filip Flisar, Jan Oblak, Goran 
Dragić, Tina Maze, Branko 
Đurić - Đuro, skupina Kvat-
ropirci in kvartet Ars Lumina 
... Eden izmed gostov na leto-
šnjem dobrodelnem turnirju 

na igrišču za golf Royal Bled 
pa je bil tudi norveški smu-
čar Henrik Kristoffersen, 
bronasti z olimpijskih iger v 
Pjongčangu. 

Med predmeti na dražbi 
so med drugimi Kopitarjev 
dres s tekme zvezd lige NHL, 
teniški lopar Španca Rafae-
la Nadala, dresa švedskega 
nogometaša Zlatana Ibra-
himovića in slovenskega 

nogometaša Jana Oblaka, 
dres Tine Maze, žoga s pod-
pisom Gorana Dragića, ko-
šarkarske reprezentance.

Z zbranimi sredstvi bodo 
pod okriljem Ustanove Rde-
ča žoga, Fundacije SBC, or-
ganizatorji dobrodelne-
ga turnirja pomagali soci-
alno ogroženim družinam 
in posameznikom, Pedia-
tričnemu oddelku Splošne 

bolnišnice Jesenice ter trem 
mladim in nadarjenim špor-
tnikom. V letošnjem letu 
pa bo kar četrtina zbranih 

sredstev namenjena tudi no-
vemu projektu – ustanovitvi 
letovišča za otroke iz socialno 
ogroženih družin.

Golf za dober namen
Hokejski zvezdnik Anže Kopitar in poslovnež Joc Pečečnik sta preteklo soboto spet združila moči 
za dober namen in že osmič zapored pripravila dobrodelni golfski turnir na Bledu. Tokrat so zbrali 
rekordno visok znesek.

Anže Kopitar je tudi letos na igrišču za golf Royal Bled 
organiziral dobrodelni turnir. Kljub slabemu vremenu so  
z donacijami zbrali rekordno visok znesek. / Foto: Primož Pičulin
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ZAHVALA

V 92. letu je mirno zaspala draga mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta

Ivanka Zor
roj. Čebašek, iz Moš

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  
za darovano cvetje in sveče ter izrečena sožalja. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem 

številu pospremili na zadnjo pot. Hvala gospodu župniku, pevcem in pogrebni  
službi Navček. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sinova Marijan in Franci ter hčerka Slavka z družinami
Moše, Spodnje Duplje, Srednja Bela

Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel,
misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

                        + poštnina

9EUR
90

Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

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

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

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

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

OSMRTNICA
 
 
V 92. letu starosti je sklenila svojo zemeljsko pot naša draga 
mama, stara mama in prababica

Marijana Bizjak
z Zgornje Bele pri Preddvoru

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 29. avgusta 2018, ob 16. uri na 
pokopališču v Preddvoru. Žara bo od torka, 28. avgusta, od 10. ure 
dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: sinova Ivan in Franci z družinama, vnuki in pravnuki

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

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

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

Rezultati 68. kroga – 26. 
avgusta 2018

5, 6, 11, 21, 25, 32, 39 
in 24

Loto PLUS:
5, 11, 15, 21, 23, 25, 32 

in 1
Lotko: 4 3 6 6 0 6

Sklad 69. kroga za 
Sedmico: 4.330.000 EUR
Sklad 69. kroga za PLUS: 

310.000 EUR
Sklad 69. kroga za Lotka: 

940.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

HIŠO z vrtom v Kranju, lahko tudi polo-
vico, tel.: 031/449-093  
 18002587

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

V Barbarigi pri Puli prodam apartma za 
6 oseb, tel.: 041/680-201, Sonja  
 18002562

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PODARIM

PRTLJAŽNIK za Hyundai accent, tel.: 
031/678-828  
 18002585

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

STARO, ročno izdelano opeko, tel.: 
041/895-260 18002591

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova drva, cena po dogovoru, 
možna dostava do Šk. Loke z okolico, 
tel.: 051/412-165  
 18002594

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  
 18002595

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NOV elek. motor 7.5 lw, 1400 obr., 
cena 200 EUR, nakladalko Steur 17 
m3, el. mešalec za gnojevko, tel.: 
041/422-451 18002590

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

OREHOVA jedrca, cena 10 EUR/kg, 
tel.: 040/544-883 18002597

SILAŽNO koruzo, 90 arov, Voklo, tel.: 
031/542-877  
 18002592

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB telico v 9. mesecu brejosti, pašna 
brez rogov, hlevska kontrola, dobrega 
porekla, tel.: 041/515-867 
 18002598

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

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285  
 18002588

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece, 
tel.: 04/57-23-129 18002599

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 18002596

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli kuharja 
in natakarja (m/ž). Več infomacij na 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9, Medvode 18002593

IŠČEMO šoferja za prevoz kontejnerjev 
in hlodov. Biomasa Ovsenik d.o.o., Je-
zerska c. 108/c, Kranj, tel.: 041/756-
007 18002566

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

REDNO ali honorarno zaposlim osebo 
za raznos reklam po celotni Sloveniji 
(lahko tudi mlajši upokojenci). War-
mont, Rado Ovčar s.p., Kajuhova 4, 
Slov. Konjice, tel.: 041/667-958 
 18002570

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

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

ZASEBNI STIKI
VDOVEC, star 75 let, dobrih, pošte-
nih misli in navad želim spoznati vdovo 
z dobrim srcem, staro od 65 - 70 let, 
tel.: 041/422-451  
 18002589

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

IZLETI

Meddruštveni pohod
Domžale – Društvo diabetikov Kranj vabi svoje člane na po-
hod, ki ga pripravlja DD Domžale v soboto, 1. septembra. 
Nezahteven pohod po Dragomlju z ogledom nadzornega 
centra AC in kmetije Mavnče. Zaključek z druženjem in ko-
silom v Gostilni Mngan. Zbirno mesto je pred Diabetološko 
ambulanto v Kranju ob 7. uri. Z avtomobili se boste odpeljali 
do parkirišča osnovne šole v Dragomlju. Prijave sprejemajo 
do srede, 29. avgusta, na tel.: 031/ 485 490, Ivan.

Pohod na Krvavec
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica v soboto, 1. sep-
tembra, organizira pohod na Krvavec. Del poti bomo pre-
vozili s svojimi vozili, del poti pa prehodili. Zbor bo ob 7. uri 
pri kulturnem domu na Kokrici. V primeru slabega vremena 
se pohod prestavi na 15. september.

Izlet na avstrijsko Koroško
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na izlet na Av-
strijsko Koroško – Dobrač, Beljak, Landskron, in sicer v četr-
tek, 6. septembra. Prijave v društveni pisarni, pri poverjeni-
kih in na tel. 04 25 11 022 in 064 117 135 do 4. septembra oz. 
do zasedbe mest v avtobusu.

Pohod na Košenjak
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 29. septembra, na zgo-
dnjejesensko planinarjenje po severovzhodni Sloveniji, na 
obmejni Košenjak (1.522 m). Po jutranji vožnji čez avstrijsko 
Koroško se bomo na vrh odpravili iz Dravograda. Pot ni zah-
tevna, načrtujemo pet ur hoje. Ne pozabite na osebni doku-
ment za prestop meje. Odhod s posebnim manjšim avtobu-
som izpred Mercator Centra Primskovo bo ob 6. uri. Prijave in 
informacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro; pri 
vodnikih: prelovsek@gmail.com, 040 255 163 (Uroš Prelov-
šek); 041 757 009 ali saso.kosnik@infonet.si (Sašo Košnik).

RAZSTAVE

Fotografska razstava
Jesenice – DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Ko-
roška Bela vabi vse občane in predvsem krajane na odprtje 
fotografske razstave FD Jesenice, ki bo v okviru praznovanja 
krajevnega praznika KS Javornik - Koroška Bela v Razstav-
nem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku v 
petek, 31. avgusta, ob 18. uri.
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Anketa

Nina Irt, Kamnik:

»Politiko spremljam že dlje 
časa. Ekipi, ki sestavlja vla-
do, želim predvsem veliko 
sreče, da bi trajalo, saj je naj-
manj, kar si volivci želimo, 
da bi morali na predčasne 
volitve.«

Alojz Žebaljec, Buč:

»Prepričan sem, da bo ta vla-
da trdna, verjamem v Marja-
na Šarca, ker je povezovalen 
in razume ljudi. Takih politi-
kov je pri nas malo.«

Mateja Štrajhar, Duplica:

»Mislim, da jim bo dobro 
šlo, ne glede na to, da bo 
tokratna vlada manjšinska. 
Občutek imam, da Marjan 
Šarec zna udariti po mizi, ko 
je treba – in to bo zdaj še kako 
pomembno.«

Tom Kraker, Dol:

»Slovenci imamo to smolo, 
da kogarkoli izvolimo, pos-
tane ''Slovenček''. Potrebuje-
mo trdo roko, kot jo je imela 
Marija Terezija. Zdaj ne bo ne 
boljše ne slabše, želim pa si, 
da bi trajalo vsaj nekaj časa.«

Jasna Paladin

Naslednjo slovensko vlado, 
tokrat manjšinsko, bo vodil 
Marjan Šarec. Kaj mu kot 
mandatarju napovedujejo 
volivci, smo tokrat spraševa-
li na Kamniškem, kjer Šarca 
še posebno dobro poznajo.

Vladi želijo cel 
mandat

Fani Jamšek, Komenda:

»Več kot dve leti tej vladi ne 
bi napovedala, ker bo toliko 
strank na kupu imelo preveč 
interesov. Poleg tega so v igri 
spet tisti, ki so to državo že 
vodili.«

info@g-glas.si

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

Danes in jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih do-
linah megla. V četrtek bo sprva večinoma sončno, popoldne 
pa bo več spremenljive kopaste oblačnosti. Nastajale bodo 
krajevne plohe in nevihte.

Simon Šubic

Šenčur – »Veseli me, da lah-
ko danes Marjanu Podrža-
ju podelim spominsko pri-
znanje občine, ki je name-
njeno vsakomur, ki prispe-
va k večji prepoznavnosti 
občine Šenčur, kar osvoji-
tev naslova veteranskega 
svetovnega prvaka v loko-
strelstvu zagotovo je. Vesel 
sem tudi zanj, ker je izkori-
stil še zadnjo priložnost za 

tak uspeh, saj zaradi staro-
stne omejitve ne bo več mo-
gel nastopati na veteran-
skih svetovnih prvenstvih 
v svoji paradni disciplini,« 
je minuli petek na spreje-
mu veteranskega svetovne-
ga prvaka v lokostrelstvu 
Marjana Podržaja povedal 
šenčurski župan Ciril Koz-
jek. Ob tem je poudaril, da 
je bil Podržaj tudi ustano-
vitelj Lokostrelskega kluba 
Šenčur. 

Osvojitev naslova svetov-
nega prvaka v disciplini fi-
eld z golim lokom je vrhunec 
njegove kariere, vendar pa v 
lokostrelstvu s tem še ni re-
kel zadnje besede, je pouda-
ril Podržaj, ki je v več kot štiri-
deset let dolgi karieri nastopil 
na več kot tisoč tekmovanjih, 
na katerih je dosegel oko-
li sedemsto zmag. Osvojil je 
tudi pet naslovov evropske-
ga prvaka v 3D-lokostrelstvu 
in štiri medalje na svetovnih 

prvenstvih. Trideset let je vo-
dil Lokostrelski klub Šenčur, 
v katerem je vzgojil več kot 
tristo lokostrelcev ter jih po-
peljal do skupno 3205 me-
dalj. Uspešno je organiziral 
86 tekmovanj, tudi 23 držav-
nih prvenstev, svetovno pr-
venstvo in tri evropska prven-
stva. Med drugim je opravljal 
tudi prostovoljni funkciji taj-
nika v evropski lokostrelski 
zvezi EAA in podpredsedni-
ka evropske lokostrelske zve-
ze Popinjay, napisal tri knji-
ge o lokostrelstvu, odprl edi-
ni lokostrelski muzej na sve-
tu v Pivki ... 

Podržaj se je na nedav-
nem svetovnem prvenstvu 
v lokostrelstvu za veterane 
v Lozani vpisal tudi v Gu-
innessovo knjigo rekor-
dov, saj je edini tekmovalec 
doslej, ki je v treh dneh na-
stopil na treh svetovnih pr-
venstvih v treh različnih di-
sciplinah s tremi različnimi 
loki – v olimpijski disciplini 
z olimpijskim ukrivljenim 
lokom, v svoji paradni di-
sciplini field z golim lokom 
in na dvoranskem tekmova-
nju s sestavljenim lokom. 
»Gre za moj prispevek k po-
pularizaciji športa,« je po-
jasnil in poudaril še, da vseh 
uspehov ne bi mogel doseči 
brez podpore žene Ksenije. 

Ni še rekel zadnje besede
Šenčurski župan Ciril Kozjek je veteranskemu svetovnemu prvaku v lokostrelstvu Marjanu Podržaju 
podelil spominsko priznanje občine. »Nisem še rekel zadnje besede,« obljublja Podržaj. 

Veteranskega svetovnega prvaka v lokostrelstvu Marjana Podržaja je minuli petek sprejel 
šenčurski župan Ciril Kozjek. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – Republiška direkcija 
za infrastrukturo ta čas ob-
navlja cesto skozi naselje 
Selo, ob kateri bodo zgradili 
tudi težko pričakovane ploč-
nike, ki jih doslej ni bilo. So-
časno bodo obnovili še most 
čez potok Zabrežnik. Dela 

bodo vredna dobrih 760 ti-
soč evrov, pri čemer bo del 
sredstev za gradnjo pločni-
kov v višini 145 tisoč evrov 
zagotovila žirovska občina. 
V času gradnje, ki naj bi jo 
končali v začetku decembra, 
je na cesti vzpostavljena po-
lovična zapora, promet je 
urejen s semaforjem.

Na Selu pri Žireh bodo 
dobili pločnike
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Breg – Lani smo pisali o bogati letini jabolk carjevič pri Pavlu 
Dimitrovu na Bregu pri Žirovnici. Takrat je jablana, ne večja od 
treh metrov in pol, obrodila kar 140 kilogramov jabolk. Letos 
pa se Dimitrov lahko pohvali z bogato letino jabolk sorte zlata 
parmena, lastnik pa je posebno navdušen nad velikimi šopi 
jabolk na jablani. V največjem je kar 24 sadežev, v drugem 
jih je 22, v še enem dvajset ... Na vrtu Pavla Dimitrova sicer 
rastejo številne stare slovenske sorte, carjeviči, zlata parme-
na, beličniki, hruške kleržo in viljamovke, bogato obrodi tudi 
marelica ... Z enega drevesa običajno naberejo tudi po več kot 
sto kilogramov sadežev, je povedal Dimitrov, sicer dolgoletni 
alpinist in planinec, z ženo sta bila vrsto let tudi oskrbnika 
Zavetišča pod Špičkom.

Zanimiv šop jabolk sorte zlata parmena

Pavel Dimitrov je pokazal šop, v katerem je kar 24 jabolk 
sorte zlata parmena.


