
AKTUALNO

Kam z otrokom poleti 
V nekaterih občinah ne zaznavajo 
večjih potreb staršev po vsaj 
osemurnem počitniškem varstvu 
mlajših učencev, drugje pa interes 
presega razpoložljiva mesta. Brez-
plačno varstvo v Medgeneracij-
skem centru Kranj so starši raz-
grabili v dobrih dveh urah.  
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KULTURA

Filmi dobrih zgodb 
Slovenski kratki film Eko Kekec bo 
v soboto odprl četrti Mednarodni 
filmski festival Kranjska Gora. V 
sedmih dneh bo na enajstih loka-
cijah na ogled okrog sedemdeset 
filmov. Rdeča nit festivala je žen-
ska v sodobni družbi. 
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ŠPORT

Odbojka je hit poletja 
O tem so se lahko znova prepriča-
li tako tekmovalci kot navijači, ki 
so spremljali letošnje državno pr-
venstvo v odbojki na mivki, ki se je 
v soboto končalo na igrišču na 
Stari Savi v Kranju. Tekme tudi v 
Preddvoru in Struževem, kjer ima-
jo prenovljeno igrišče. 
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KRONIKA

Konec tedna zavit  
v črno 
Minuli konec tedna je bil na Go-
renjskem tragičen kot že dolgo ne, 
saj so ceste in gore terjale življenja 
treh oseb: motorista na Hrušici ter 
dveh planincev na Lepem Špičju 
in Planjavi. 

12

VREME

Prevladovalo bo sončno in 
precej jasno vreme. V četr-
tek popoldne predvsem v 
gorskem svetu ni izključe-
na kakšna nevihta.

17/33 °C
jutri: sončno in precej jasno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Zbilje – Minula nedelja je 
bila za krajane Zbilj nadvse 
praznična, saj se je v domo-
vino vrnila mladinska gasil-
ska reprezentanca, ki je prej-
šnji teden zelo uspešno na-
stopila na 22. mladinskih 
gasilskih olimpijskih igrah 
v Martignyju v Švici. Glav-
na pozornost je bila seveda 
namenjena domačim dekle-
tom, mladinkam Prostovolj-
nega gasilskega društva Zbi-
lje, ki so v Švici pokorile kon-
kurenco iz 23 držav in tako 
dopolnile že tako uspešno 
bero zbiljskih mladink na 
preteklih mladinskih gasil-
skih olimpijskih igrah.

Zbiljske gasilke že drugič na vrhu 
Mladinke Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje so zmagale na mladinskih gasilskih olimpijskih igrah 
v Švici in s tem ponovile uspeh svojih predhodnic pred desetimi leti. Zmagati želijo tudi čez dve leti.

Kdo je najboljši na svetu? Zbiljske gasilke seveda! / Foto: Simon Šubic

Mateja Rant

Bled – »Prevozi s pletno so 
pri nas tradicija, ki se prena-
ša iz roda v rod. Gre za de-
javnost, ki se opravlja samo 
na Blejskem jezeru s speci-
fičnimi čolni, značilnimi za 
to območje,« je njihovo po-
budo za vpis v register ne-
snovne kulturne dediščine 
utemeljil predsednik Čol-
narskega združenja Pletna 
Bled Gregor Pazlar in dodal, 
da so pletne nekaj posebne-
ga, saj jih najdemo samo na 
Blejskem jezeru in so tako 
kot gondole v Benetkah pre-
poznavni simbol Bleda. 

»Posebnost je tudi veslanje 
stoje, saj je v Evropi to značil-
no samo za beneške gondo-
ljerje in blejske pletnarje.«

Na Bledu so v večjem šte-
vilu romali na Blejski otok 
že v 12. stoletju. Ob tem se je 
pokazala potreba po prevozu 
ljudi in tovora do proštije in 
Marijine cerkve na Blejskem 
otoku, razlagajo v Čolnar-
skem združenju Pletna Bled 
in dodajajo, da so zato kraja-
ni ob jezeru zgradili prista-
ne in začeli prevažati ljudi 
na otok s čolni, ki so jih za 
ta namen izdelali sami. »Ta 
značilna blejska dejavnost 
se je ohranila, ker drugačen 

način prevoza na Blejski 
otok niti v današnjem času 
ni smiseln. Prevažanje ljudi 
po jezeru s pletnami je po-
membno za ohranjanje na-
ravnega okolja in občutljive-
ga ekosistema Blejskega je-
zera, ki bi ga lahko prizade-
la plovila na pogone, ki omo-
gočajo večje hitrosti ali ško-
dijo okolju.« 

Prve omembe romanja na 
otok v pisnih virih so po be-
sedah Gregorja Pazlarja po-
vezane z reformami Marije 
Terezije. Kmetje iz vasi Mli-
no so bili prikrajšani pri de-
litvi zemlje. 

Pletne prepoznavni simbol Bleda
V registru nesnovne kulturne dediščine je po novem vpisano tudi izdelovanje 
pleten in vožnja z njimi po Blejskem jezeru. Prve romarje so domačini na 
otok vozili že v dvanajstem stoletju.

Potreba po prevozih na otok – v tistem času predvsem romarjev – se je pojavila že 
v 12. stoletju.44. stran

412. stran

Kopamo se  
v čistih vodah
Vroče poletne dni radi izkoristimo za kopanje 
v rekah in jezerih, ki jih tudi na Gorenjskem ne 
manjka, razveseljiv pa je tudi podatek, da so letos 
kopalne vode zelo čiste. 

Čeprav gremo v vodo na lastno odgovornost, je kopanje v 
Savi pri Supernovi osvežilno, te dni pa je užitek že hlajenje 
v njeni bližini. / Foto: Tina Dokl 

46. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA ZALTA, Srednja vas v Bohinju.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ekološko šipkovo olje Yanumi 
za zdravo in sijočo polt   

S svojo enkratno sposobnostjo regeneracije, 
vlaženja in zaščite kože je certificirano naravno 
šipkovo olje Yanumi kot nalašč za preprečeva-
nje staranja kože, saj na naraven način ohranja 
zdravo in sijočo polt. Zaradi kombinacije moč-
nih aktivnih sestavin je šipkovo olje edinstveno 
sredstvo za preprečevanje staranja kože, njene 
dehidracije in neenakomernega tena kože, s 
svojo visoko vsebnostjo vitaminov C in A pa 
je odlično za nego občutljive in mastne kože, 
aken in kože z velikimi porami. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo šip-
kovo olje Yanumi. Nagradno vprašanje: Naštej-
te dva vitamina, ki ju vsebuje čisto stoodstotno 

naravno šipkovo olje Yanu-
mi! Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do četrtka, 
1. avgusta 2019, na naslov: 
Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Ljubljana – Državni zbor je 
prejšnji teden po odložilnem 
vetu državnega sveta znova 
potrdil novelo zakona o ne-
premičninskem posredova-
nju, ki omejuje plačilo za ne-
premičninsko posredovanje 
pri najemu na štiri odstot-
ke pogodbene vrednosti ozi-
roma ne več kot eno meseč-
no najemnino in ne manj kot 
150 evrov. Druga pomemb-
na novost je, da stroške ne-
premičninskega posredova-
nja odslej v celoti nosi naroč-
nik storitve. Omejili so tudi 
dodatne stroške, ki jih nepre-
mičninske agencije lahko 
zaračunavajo svojim stran-
kam, in uvedli možnost, da 
bodo dejavnost lahko op-
ravljali tudi za to kvalificira-
ni tujci, s čimer bo Sloveni-
ja izpolnila zahteve Evropske 
komisije za prenos evropske 
zakonodaje.

Spremembe na podro-
čju nepremičninskega 

pos   redovanja, ki jih prina-
ša novela, so med drugim 
pozdravili v Zvezi potrošni-
kov Slovenije (ZPS), saj po 
njihovem mnenju izbolj-
šujejo varstvo potrošnikov. 
»Že v prejšnjem postopku 
noveliranja zakona o nepre-
mičninskem posredovanju 
leta 2018 smo opozorili na 

probleme, s katerimi se sre-
čujejo potrošniki pri proda-
ji, nakupu in najemu nepre-
mičnin, in pozvali k spreje-
tju ustreznih sprememb. 
Nov zakon ni bil sprejet in 
problemi so ostali nereše-
ni,« so pojasnili. V ZPS so 
podprli vse predlagane spre-
membe, tudi črtanje določ-
be, ki sedaj omogoča delitev 
plačila za posredovanje med 

naročnika posredovanja in 
kupca oziroma najemnika 
ali celo prevalitev celotnega 
plačila. »Iz prakse izhaja, da 
se s takšno prevalitvijo plači-
la za posredovanje, ki je kup-
cu ali najemniku največkrat 
vsiljena, dejansko vzdržu-
je previsoka cena za storitve 
posredovanja in s tem izkriv-

lja stanje na trgu,« so pouda-
rili. Med drugim so podprli 
tudi črtanje določbe o t. i. ek-
skluzivnem posredovanju.

Na drugi strani pa so spre-
jetju novele nasprotovali v 
Združenju družb za nepre-
mičninsko posredovanje pri 
Gospodarski zbornici Slove-
nije. Kot so opozorili, je po-
sredovanje v prometu z ne-
premičninami popolnoma 

neobvezna storitev in je bila 
že do sedaj regulacija bistve-
no prestroga. Tako glede re-
šitve, po kateri storitev ne-
premičninskega posredo-
vanja vedno plača naročnik, 
pojasnjujejo, da ta sicer zve-
ni všečno, vendar predlaga-
telj ob tem pozablja, da si 
vsaka stranka v poslih takšne 
vrednosti že vnaprej prera-
čuna svoje stroške. Posle-
dično prodajalec v zahteva-
no ceno nepremičnine vklju-
či tudi stroške postopka, kar 
pomeni, da se kupec (vsaj 
posrednemu) kritju stroškov 
ne more izogniti. »Predlaga-
telj pozablja tudi na pozitivne 
učinke delitve plačila za po-
sredovanje, saj se v takšnih 
primerih stranke bolje zave-
dajo, da mora nepremičnin-
ski posrednik na podlagi do-
ločb zakona ščititi interese 
obeh strank in ne zgolj naro-
čitelja,« še poudarjajo. Naj-
bolj nerazumna pa se zdru-
ženju zdi omejitev višine de-
janskih stroškov. 

Nepremičninarjem omejili cene
Potrjena novela zakona o nepremičninskem posredovanju prinaša omejitev plačila za nepremičninsko 
posredovanje pri najemu, ki ga mora odslej v celoti poravnati naročnik storitve. 

Ana Šubic

Kranj – Razširjeni pro-
gram cepljenja z letoš-
njim letom uvaja brezplač-
no cepljenje proti klopne-
mu meningoencefaliti-
su (KME) za dve starostni 
skupini: triletne otroke in 
49-letne odrasle. Do cepi-
va, ki ga financira Zavod 
za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, so tako letos 
upravičeni leta 2016 roje-
ni otroci in odrasli, rojeni 
leta 1970. Cepivo je že na 
voljo, cepljenje pa izvaja-
jo izbrani osebni zdravni-
ki in pediatri, so sporočili 

z Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ). 

Kot je pojasnila epidemi-
ologinja Marta Grgič Vitek 
z NIJZ, je v Sloveniji KME 
zelo pogosta bolezen, obo-
levnost je med najvišjimi v 
Evropi, zato so pred leti prip-
ravili predlog za zdravstveni 
svet, da bi cepljenje izvaja-
li v breme obveznega zdra-
vstvenega zavarovanja. Le-
tos so zagotovili sredstva za 
cepljenje omenjenih dveh 
generacij. Odrasle, stare 
49 let, so izbrali, ker je obo-
levnost za KME v Sloveniji 
največja pri starostni sku-
pini 55–64 let, zato je bilo 

cepljenje odraslih smiselno 
umestiti v starost, preden se 
začne najvišja obolevnost. 
Pri otrocih je potek bolez-
ni večinoma blažji, a je zara-
di morebitnih dolgotrajnih 
posledic breme bolezni tudi 
pri njih veliko, zato so v pro-
gram zajeli tudi eno genera-
cija otrok. Izbrali so triletni-
ke, ker je pri tej starosti tudi 
sistematski pregled, na ka-
terem se ne opravlja nobe-
no drugo cepljenje.

Zavarovanje krije tri od-
merke osnovnega cepljenja, 
ki jih cepljeni prejme v letu 
dni. Za vzdrževanje zašči-
te so potrebni še poživitveni 

odmerki, ki pa so samo-
plačniški. Prvi poživitveni 
odmerek je treba prejeti čez 
tri leta, nato na pet let, pri 
starejših od petdeset let pa 
na tri leta.

V program cepljenja bosta 
vsako leto vključeni novi ge-
neraciji triletnikov in 49-let-
nih odraslih, s čimer bodo 
postopoma dosegli vedno 
večjo zaščito Slovencev pred 
KME, so poudarili na NIJZ. 
Osebe iz omenjenih staro-
stnih skupin, ki so že bile 
cepljene proti KME, so upra-
vičene do naslednjih treh 
odmerkov cepiva (osnovnih 
ali poživitvenih).

Za nekatere cepivo brezplačno
Proti klopnemu meningoencefalitisu se lahko brezplačno cepijo triletni otroci in 49-letni odrasli.

Simon Šubic

Kranj – Vlada je pred dnevi 
izdala uredbo o emisiji sno-
vi v zrak iz malih kurilnih 
naprav, ki sicer ne prinaša 
večjih sprememb za male 
kurilne naprave, pomemb-
na pa je predvsem prehodna 
določba, ki določa emisijske 
mejne vrednosti za kurilne 
naprave na trdna goriva, ki 
so bile dane na trg v obdobju 
od 1. januarja 2012 do začet-
ka veljavnosti nove uredbe. 
Hkrati daje možnost okolj-
ski inšpekciji, da zaključi 
postopke glede spornih ku-
rilnih naprav. 

Sporne so tiste kurilne 
naprave, ki so bile dane na 
trg po 1. januarju 2016, pri 
čemer niso dosegale strož-
jih mejnih vrednosti emisij, 
ki so se tedaj začele uporab-
ljati. Uporaba teh naprav 
bo dopustna, če emisije ne 
presegajo mejnih vrednos-
ti, ki so bile veljavne 31. de-
cembra 2015. Nova ured-
ba se ne uporablja za dolo-
čevanje mejnih vrednosti 
emisije snovi v zrak iz ku-
rilnih naprav, ki so izdelane 

v skladu z nekaterimi evrop-
skimi uredbami, so pojasni-
li na vladi. 

Med novostmi lahko po-
sebej omenimo tudi, da se 
za male kurilne naprave šte-
jejo vse kurilne naprave z 
vhodno toplotno močjo do 1 
MW, ne glede na uporablje-
no gorivo in namen upora-
be. Uredba prinaša tudi deli-
tev kurilnih naprav na trdna 
goriva, ki so po novem opre-
deljene kot kurilne naprave 
za ogrevanje prostorov ozi-
roma sanitarne vode in kot 
kurilne naprave za tehnolo-
ške namene. Za slednje se 
razširja nabor uporabe mo-
žnih trdnih goriv, kot so na 
primer ostanki biomase ra-
stlinskega izvora iz proizvo-
dnje in obdelave celuloze 
papirja in kartona (t. i. pa-
pirniška industrija) ter pro-
izvodnje živil in pijač (pre-
hrambna industrija). 

Za kurilne naprave, ki upo-
rabljajo trdna goriva za teh-
nološke namene, se določa-
jo tudi nove mejne vrednosti 
emisije snovi, in sicer za du-
šikov monoksid, dušikov di-
oksid in za žveplov dioksid.

Nova uredba za male 
kurilne naprave
Vlada je izdala novo uredbo o emisiji snovi v zrak 
iz malih kurilnih naprav.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 12. julija 2019, prejme 
dve vstopnici za koncert Siddharte Mitja Kos iz Škofje Loke.
Nagrajencu čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vladi je na zadnji seji 
poročala delovna skupina za 
pripravo predlogov za spre-
membo zakonodaje, ki bo 
zmanjšala stroške občin. Mi-
nistrstva prednostno in po-
spešeno pripravijo predlo-
ge sprememb predpisov v 
skladu s časovnim načrtom, 
določenim v poročilu delov-
ne skupine, ter pripravijo 

predloge sprememb in do-
polnitev prve skupine zako-
nov, evidentiranih v poroči-
lu delovne skupine v roku, ki 
bo omogočal hkratno obrav-
navo s proračunskimi doku-
menti za leto 2020. Koor-
dinacijsko vlogo pri pripra-
vi predlogov izvaja ministr-
stvo za javno upravo. 

Delovna skupina nadalju-
je svoje delo in do 31. decem-
bra poroča vladi o realizaciji s 

tem poročilom dogovorjenih 
predlogov sprememb pred-
pisov za zmanjšanja stro-
škov občin. Ministrstvo za 
javno upravo je na spletnem 
portalu e-Demokracija obja-
vilo osnutka zakona o zmanj-
šanju stroškov občin in zako-
na o spremembah in dopol-
nitvah zakona o financiranju 
občin. Skupno sedem zako-
nov bo prineslo 32 milijonov 
evrov zmanjšanih stroškov 

za občinske proračune, 
hkrati pa več kot štiri mili-
jone evrov dodatnih prihod-
kov. Predpisa še nista v celo-
ti usklajena, zato bo ministr-
stvo v drugi polovici avgusta 
ponovno povabilo združenja 
občin in ministrstva za skup-
no mizo. Oba predpisa bos-
ta sprejeta hkrati s proračun-
skimi dokumenti za 2020 in 
2021 in bosta začela veljati s 
1. januarjem 2020.

Sedem zakonov za manjše stroške 
Spremenjeni predpisi bodo občinskim proračunom zmanjšali stroške za 31 milijonov evrov. 

V Zvezi potrošnikov Slovenije so prepričani, da 
novela zakona o nepremičninskem posredovanju 
izboljšuje varstvo potrošnikov, v Združenju družb za 
nepremičninsko posredovanje pa menijo, da je bila 
regulacija že do sedaj bistveno prestroga.
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Obisk ministra za go-
spodarski razvoj in 
tehnologijo, v prete-

klih desetletjih tudi uspešnega 
turističnega delavca Zdravka 
Počivalška, je v Preddvoru 
spet oživil razmišljanja o tam-
kajšnjem turizmu. Po stoletju, 
ko ga je semkaj s penzionom 
Grintavec zanesel dr. Arthur 
von Wurzbach, in obdobju, ko 
so ga zavzeto obiskovali turi-
sti, zlasti tisti z območja nek-
danje Jugoslavije, je namreč 
daleč od svoje nekdanje slave. 
Ponujal je možnosti zdravili-
škega turizma, saj je njegova 
klima podobno kot v soseščini 
na Golniku blagodejna pred-
vsem za pljučne bolnike. Obi-
skovali so ga zaradi slikovite 
narave, zaradi jezera v objemu 
gora, zaradi miru, ki ga nudi 
ta privlačna zeleno-modra ku-
lisa, ob jezeru je cvetel poročni 
turizem – s svojim drevoredom 
obljublja petdesetletno jamstvo 
zakonske sreče. Preddvorske 
družine so svoje domove s turi-
stičnimi sobami dale na voljo 
gostom od blizu in daleč. Av-
tobusi s turisti so se ustavljali 
v hotelu ob jezeru, kjer so jih 
z vencem folklornih plesov 
pričakali domači plesalci. 
Preddvor je bil tako privlačen 
in gostoljuben, da so ga v pre-
teklosti vključili v dogajanja ob 
mednarodni Kmečki ohceti, ki 
je potekala v Ljubljani in v več 
slovenskih krajih. 

Slišati je kot neponovljiva 
nostalgija. Morda v nekem 
smislu tudi je, saj se turizem 
po današnjih standardih raz-

likuje od preteklega. Toda v 
Preddvoru verjamejo, da se da 
staro slavo obuditi, kraj pa spet 
opazneje umestiti na turistič-
ni zemljevid Slovenije in širše. 
Preddvor z okolico je majhen, 
a na tem majhnem prostoru 
združuje lepo naravo, zanimi-
ve kulturno-zgodovinske bisere, 
domače gostilne s svojstveno 
kulinarično ponudbo. Ima 
štiri gradove, enega sicer v ru-
ševinah, kopico cerkva z lepimi 
freskami, ima ostanke stare 
slovanske naselbine, ima jezero 
za čolnarjenje in ribarjenje, s 
kolesi, navadnimi ali električ-
nimi, pa lahko turisti obiščejo 
še druge privlačne okoliške 
kraje. Resda pa v Preddvoru 
nimajo veliko možnosti za 
namestitve. Od vseh občin na 
območju Kamniško-Savinjskih 
Alp, ki se trudijo povezati svo-
jo turistično ponudbo, imajo 
najmanj turističnih postelj, 
zgolj 340. Manjši iz te dru-
ščine jih prehitevajo s kampi, 
postajališči za avtodome in 
turističnimi kmetijami. Pa saj 
si v Preddvoru pravzaprav ne 
želijo množičnega turističnega 
obiska, kot butična destinacija 
bi radi ponudili turizem z do-
dano vrednostjo. Za prihodnji 
razvoj pa potrebujejo strateške-
ga partnerja, so skupaj z mini-
strom Počivalškom ugotavljali 
ob njegovem obisku in izrazili 
pričakovanje, da bi tudi dr-
žava pripomogla k temu, da 
bi potencialni investitor pre-
poznal prednost vlaganja v 
preddvorski turizem, da bo spet 
lahko krenil po poti stare slave. 

Stara slava

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Ana Šubic

Kranj – Mlajši osnovnošolci 
med počitnicami še ne mo-
rejo biti doma sami, med-
tem ko so starši v službi, zato 
jim morajo zagotoviti ustre-
zno varstvo. Če otrok ne mo-
rejo paziti stari starši, so na 
voljo tudi tudi plačljivi ko-
mercialni programi, ki pa so 
lahko precej dragi. V nekate-
rih gorenjskih občinah smo 
tako preverili, ali oz. kako 
imajo poskrbljeno za varstvo 
v času poletnih počitnic. Ob-
čine z organiziranim sub-
vencioniranim varstvom, ki 
traja osem ur in več, so še 
vedno dokaj redke, precej 
več možnosti je vključitev v 
krajše različice brezplačnih 
počitniških aktivnosti.

Starši kličejo vsako jutro

Zanimanje za brezplač-
ne počitniške aktivnosti v 
Medgeneracijskem centru 
Kranj, ki potekajo med 8. 
in 16. uro, starši pa nosijo le 
strošek kosila, je vse večje. 
Letos so bili vsi termini za-
polnjeni v dobrih dveh urah 
po odprtju prijav. Aktivno-
sti izvaja Ljudska univerza 
Kranj (LUK), a za razliko od 
preteklih let ne več cele po-
čitnice. Izvzeli so zadnje dni 
junija in zadnji teden avgu-
sta, ko dejavnosti omogoča-
jo šole, je pojasnila direkto-
rica LUK Mateja Šmid. »Iz-
vajanje počitniških aktivno-
sti je velik finančni in kad-
rovski zalogaj, ki ga samo z 
zaposlenimi na LUK absolu-
tno ni mogoče izvesti. Zato 
smo neskončno hvaležni 
prostovoljcem, ki pomaga-
jo pri izpeljavi programa.« 
Število otrok, ki jih dnevno 
sprejmejo, so zmanjšali s 
trideset na dvajset. »To pos-
ledica premajhnega števi-
la prostovoljcev in tudi stal-
nega pritoževanja sosedov,« 
je pojasnila Šmidova. V že-
lji, da bil program dostopen 
čim več otrokom, so števi-
lo počitniških dni na otro-
ka omejili na največ 15, kar 
je pet dni manj kot lani. To 
poletje bo aktivnosti obisko-
valo 89 otrok, osem jih je v 
čakalni vrsti, sicer pa po be-
sedah Šmidove vsako jutro 
kličejo starši za prosta mes-
ta tisti dan.

V Kranju imeli denar za 
varstvo, ne pa izvajalca

Na Mestni občini Kranj 
(MOK), ki sofinancira pro-
gram medgeneracijske-
ga centra, se zavedajo, da 
je na področju počitniške-
ga varstva več povpraševa-
nja kot ponudbe, je razložila 
Mendi Kokot iz županovega 

kabineta. »Vendar je dej-
stvo, da je za razširitev po-
nudbe treba zagotoviti doda-
tna finančna sredstva iz pro-
računa, ki je že preobreme-
njen z ostalimi potrebami.« 
Kokotova je tudi povedala, 
da je MOK lani objavila jav-
ni razpis za sofinanciranje 
počitniškega varstva otrok 
od prvega do petega razre-
da v času letošnjih poletnih 
počitnic ter da so imeli zago-
tovljena sredstva za izvedbo 
najmanj deveturnega dnev-
nega programa, a se ni pri-
javil noben izvajalec. Dodala 
je, da MOK sofinancira tudi 
številne krajše oblike oblike 
počitniških aktivnosti.

Ponekod otrok ne 
zavračajo 

Občina Škofja Loka or-
ganizira počitniško varstvo 
preko tamkajšnjega društva 
prijateljev mladine (DPM). 
Zabavne počitnice za otro-
ke do petega razreda poteka-
jo vsak delovni dan med 7.30 
in 16. uro, cena tedenskega 
programa vključno s prehra-
no je petdeset evrov. Na te-
den se vključi povprečno 15 
otrok. Škofjeloški DPM pri-
reja dva brezplačna progra-
ma za učence do sedmega 
razreda: triurne dejavnosti 
Dobimo se ob pol desetih, ki 
jih obiskuje okoli 45 otrok na 
dan, in peturni športni pro-
gram Hura, prosti čas, ki je 
v prvem delu počitnic priva-
bil od 14 do 22 otrok. V DPM 
so razložili, da otrok ne zav-
račajo, pač pa poskrbijo, da 
imajo dovolj animatorjev.

V Medvodah varstvo izva-
ja Javni zavod Sotočje, v času 
poletnih počitnic traja pet te-
dnov. Poteka v Klubu Jedro 
od 7. do 16. ure. Varstvo, na-
menjeno otrokom od šes-
tega do desetega leta, sofi-
nancirata občina in republi-
ški urad za mladino, prispe-
vek staršev pa je 35 evrov na 

teden, kar zajema vse dejav-
nosti, prevoze in prehrano. 
Na teden sprejmejo štiride-
set otrok. Letos so zaradi ve-
likega povpraševanja odprli 
dodatni termin, da zadostijo 
potrebam, a so kljub temu že 
sredi maja imeli zapolnjene 
vse termine.

Subvencionirano varstvo 
po novem tudi v Komendi

Med občinami, ki sub-
vencionirajo poletno poči-
tniško varstvo, je po novem 
tudi Komenda. Varstvo iz-
vaja Društvo za mladinsko 
dejavnost Mravljišče v štirih 
tedenskih terminih med 8. 
in 15. uro. Vsi so polno za-
sedeni, sprejmejo pa do 25 
otrok na termin. Vključuje-
jo se predvsem učenci prve 
triade, nekaj pa je tudi sta-
rejših. Prispevek staršev je 
deset evrov na dan, vključe-
na je tudi prehrana.

V Kamniku varstvo izvaja 
Društvo Počitniško varstvo 
Kamnik ob sofinanciranju 
občine, poteka pa cele po-
čitnice med 7. in 16. uro na 
Osnovni šoli 27. julij. Name-
njeno je učencem do pete-
ga razreda, razpisani termi-
ni so tedenski in tematsko 
obarvani, udeležuje pa se jih 
povprečno petdeset otrok te-
densko. »Društvo, ki izva-
ja program, ocenjuje, da je 
skupaj z drugimi ponudniki 
varstev potrebam v občini po 
večini zadoščeno,« so pojas-
nili na Občini Kamnik. Cena 
dnevnega programa vključ-
no z obroki je osem evrov.

V večini občin krajši 
počitniški programi

V mnogih občinah pa 
subvencioniranega osem- 
in večurnega varstva mlaj-
ših učencev nimajo ure-
jenega, temveč omogoča-
jo krajše različice počitni-
ških aktivnosti, ki so pogos-
to brezplačne. Na Jesenicah, 

denimo, imajo učenci mož-
nost brezplačne udelež-
be na dvournih tematskih 
druženjih, ki jih organizi-
ra mladinski center v svojih 
prostorih in na bazenu Uko-
va. Otroci so dobrodošli tudi 
v Društvu Žarek, kjer vsak 
dan med 8. in 14. uro pote-
kajo različne delavnice.

V Žirovnici po besedah 
župana Leopolda Pogačarja 
starši doslej niso izrazili več-
jega interesa po počitniškem 
varstvu mlajših učencev. Si-
cer pa v okviru Večgenera-
cijskega centra Gorenjske 
Ljudska univerza Jesenice v 
OŠ Žirovnica izvaja poletno 
šolo za učence nižjih razre-
dov v prvem in zadnjem ted-
nu poletnih počitnic.

Na Občini Radovljica so 
razložili, da sofinancirajo 
nekatere tedenske progra-
me v izvedbi mladinskih or-
ganizacij ter letovanja otrok 
z zdravstveno in socialno in-
dikacijo, krajše nekajurne 
brezplačne počitniške ak-
tivnosti pa potekajo v Mla-
dinskem centru KamRa. Ob 
koncu počitnic bodo izved-
li analizo vključenosti otrok 
v posamezne programe ter 
pripravili izhodišča za njiho-
vo organizacijo in sofinanci-
ranje v prihodnjem letu.

V Cerkljah varstvo izvaja 
družinski in mladinski cen-
ter, in sicer še ta teden ter 
nato v drugi polovici avgu-
sta med 9. in 13. uro. Podob-
no podobno kot v drugih ob-
činah sofinancirajo oratorije 
in letovanja otrok na morju. 
Tudi Občina Tržič podpira 
letovanja, te dni pa je v orga-
nizaciji tržiške športne zve-
ze potekal prvi od dveh ak-
tivnih tednov športa. Na vsa-
kega je prijavljenih petdeset 
otrok, starši pa prispevajo 25 
evrov na termin. Mladinski 
center Tržič prireja dva tabo-
ra, varstvo otrok pa bo izvajal 
avgusta med 10. in 16. uro.

Kam z otrokom poleti
Medtem ko v nekaterih občinah pravijo, da ne zaznavajo večjih potreb staršev po vsaj osemurnem 
počitniškem varstvu mlajših učencev, pa drugje interes presega razpoložljiva mesta. Brezplačno varstvo 
v Medgeneracijskem centru Kranj so starši razgrabili v dobrih dveh urah po odprtju prijav.

Na brezplačnih počitniških aktivnostih v Medgeneracijskem centru Kranj se bo to poletje 
zvrstilo 89 otrok. 
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»Zato so jim v zameno po-
delili pravico prevoza potni-
kov na otok, kar so opravlja-
li brezplačno, a so bili na ta 
račun oproščeni plačila dav-
kov,« je povedal Pazlar. Še 
večje potrebe po prevozih na 
otok so nastale s prihodom 
Arnolda Riklija na Bled in 
razmahom zdraviliškega tu-
rizma. Približno takrat, torej 
okrog leta 1850, naj bi nas-
tala tudi značilna oblika ple-
tne, ki je na eni strani zaši-
ljena, na strani, kjer potni-
ki vstopajo in izstopajo, pa 
razširjena. Skozi zgodovi-
no je potnike po Blejskem 
jezeru naenkrat prevažalo 
od dvajset do trideset pleten. 
»V preteklosti so imeli pri-
stanišče samo na Mlinem, 
z razvojem turizma pa so na 
otok začeli voziti tudi iz sre-
dišča Bleda,« je razložil Paz-
lar. Ta čas je na Bledu 23 ple-
tnarjev, približno polovica 
jih še vedno prihaja iz vasi 
Mlino, ostali pa so prav tako 

z Bleda in okolice. Ta dejav-
nost namreč še vedno preha-
ja iz roda v rod. »To je bilo 
sicer po drugi svetovni voj-
ni, ko so tudi pletne podrža-
vili, za nekaj časa prekinje-
no. Takrat so pletnarjem za-
segli pletne in so morali za-
nje plačevati letno najemni-
no. Mnoge stare družine so 
takrat opustile to dejavnost 

in pravico do prevoza potni-
kov prodale.« A že v šestde-
setih letih prejšnjega stoletja 
so jim pletne vrnili in neka-
teri tako to tradicijo ohranja-
jo še danes.

Pletnarji na leto prepelje-
jo nekaj deset tisoč potnikov, 
saj se je sezona z nekaj po-
letnih mesecev razpotegnila 
na skoraj vse leto. »Potniki 

prihajajo z vsega sveta. Ob 
neki priložnosti smo sku-
paj s potniki na pletni ugo-
tavljali, da prihajajo kar iz 
dvanajstih različnih držav.« 
Potnike praviloma prevaža-
jo od »zore do mraka«, je 
pojasnil Pazlar, po potrebi 
se prilagajajo tudi posame-
znim individualnim željam. 
»A glede na to, da se objekti 
na otoku zaprejo ob 19. uri, 
zadnje pletne z Mlina veči-
noma odrinejo ob 18. uri.« 
Kadar v cerkvi na otoku prip-
ravijo maše, prevozov s ple-
tno izpred Vile Bled ne zara-
čunajo, saj tako po Pazlarje-
vih besedah ostajajo zvesti 
tradiciji romarstva. 

Pletne imajo večinoma 
ženska imena, mnoge med 
njimi po družinskih čla-
nih pletnarjev. »To izvi-
ra še iz časov, ko so morali 
biti kmetje z Mlina ves dan 
pri pletnah, ker niso vedeli, 
kdaj bo prišla kakšna sku-
pina romarjev. Da ne bi po-
zabili svojih domačih, ker 
so bili toliko časa odsotni, 

so po njih poimenovali svo-
je pletne.« Čolne so si plet-
narji včasih izdelovali sami 
pozimi na skednjih, danes 
se s tem ukvarjajo le še tri-
je. Še vedno jih delajo doma, 
saj specializirana delavnica 

za izdelavo pleten ne obsta-
ja. Tipična pletna je po Paz-
larjevih besedah dolga od se-
dem do 7,5 metra, široka pa 
od dva do 2,30 metra. »Dve 
nista enaki, vsaka pletna je 
unikatna, saj jih je treba pri-
lagoditi tudi višini pletnarja, 
da lahko upravlja vesla, ki so 
dolga približno tri metre.« 
Večina pleten sprejme do 

18 oseb, izdelane pa so pra-
viloma iz macesnovega lesa, 
ki ga najprej pet let sušijo. 
»Približno osemdeset od-
stotkov je ročnega dela. V iz-
delavo pletne je vloženih od 
šeststo do sedemsto ur dela, 

v kar pa ni všteto barvanje, 
za kar je potrebnih še nadalj-
njih sto ur.« Vzdržujejo jih 
potem lastniki sami. »Pozi-
mi jih potegnemo iz vode, 
razstavimo na posamezne 
dele in jih posušimo, na kon-
cu pa se lesene dele še zbrusi 
in na novo polakira.« Vsako 
leto, še dodaja Pazlar, splavi-
jo tudi kakšno novo pletno. 

Pletne prepoznavni simbol Bleda
31. stran

Gregor Pazlar

Pletnarji lahko postrežejo s številnimi zanimivimi 
zgodbami, ki jih doživijo pri svojem delu. Gregorju 
Pazlarju je recimo ostal v spominu moški, ki je želel 
pod stopnicami na Blejskem otoku zaročiti svoje 
dekle. »A bil je tako nervozen, da je takoj, ko sta stopila 
na pletno, iz žepa potegnil prstan. Oba sta bila potem 
tako vzhičena, da sem samo obrnil in smo ostali kar 
v pristanišču,« se posmeje in doda, da sta se dve leti 
kasneje poročila na otoku. 

Mateja Rant

Bled – Blejski dnevi so se 
letos predstavili v nekoli-
ko spremenjeni podobi, saj 
njihov prvotni namen ni več 
privabljanje gostov, kot je 
bilo to v časih, ko na Bledu 
še niso vsako leto presegli 
milijon nočitev gostov. Zdaj 
želijo obiskovalcem Bled 
predstaviti tudi na način, kot 
ga mogoče še niso spoznali, 
je pojasnila Romana Pur-
kart iz Turizma Bled. Letos 
je bil zato poudarek na Oku-
sih Bleda in izdelkih, ki jih 

ponujajo pod destinacijsko 
blagovno znamko Bled Lo-
cal Selection oziroma Blej-
ski lokalni izbor.

Izdelke pod omenjeno bla-
govno znamko je bilo mogo-
če najti na šestih stojnicah. 
Med drugim so premierno 
predstavili vodo Blejko, ki jo 
polnijo pod Dobrčo, tam kot 
nekdaj vodo Julijana. Kot so 
pojasnili pri omenjeni stoj-
nici, jo odlikuje prebavilom 
prijazen pH 7,7. »Vsebuje 
veliko mineralov in jo je mo-
goče dobiti tudi v gazirani 
obliki.« Različica Blejka life 

pa vsebuje še CBD, kar ugo-
dno vpliva na imunski sis-
tem, so še zagotovili pri ome-
njeni stojnici. Kot novost so 
letos predstavili še brisa-
če in majice s potiskom, na 
katerih je stilizirana podo-
ba Arnolda Riklija z njego-
vo zgodbo. Na modernejši 
način, kot hipsterja, je prek 
njegove podobe na majici 
in brisači Riklija predstavi-
la akademska slikarka Anja 
Tolar. Vsako leto se kaj no-
vega trudijo ponuditi tudi v 
Turističnem društvu Zasip, 
v katerem obujajo tradicijo 

pridelovanja jedi iz prg ozi-
roma suhih tepk, po katerih 
je bila v preteklosti pozna-
na njihova vas. Poleg osta-
lih dobrot je bilo tako mogo-
če tokrat poskusiti tudi pala-
činke, ki so jih poimenova-
li prgačinke, saj jih priprav-
ljajo s hruševo vodo in malo 
prgine moke ter postrežejo z 
marmelado iz tepk. Predsta-
vili so še novo otroško knji-
go Bojane Pipan Tepke iz 
Zasipa, ki so jo izdali v okvi-
ru Kulturno-umetniškega 
društva Zasip. Zelo živahno 
je bilo tudi v okolici stojnic, 
pri katerih je bilo mogoče 

spoznavati okuse Bleda. Lo-
kalni gostinci so namreč 
pripravljali jedi, ki so zna-
čilne za to območje, a v novi 
preobleki, je razložila Roma-
na Purkart. Med drugim so 
gostom ponudili novo blej-
sko sladico, ki so jo poime-
novali zeleno srce, Turistič-
no društvo Bled pa je pripra-
vljalo tradicionalno jed pos-
moduljo.

Tako pestro kot pod 
odrom je bilo tudi dogajanje 
na glavnem odru na jezerski 
promenadi, kjer so se med 
drugim predstavili zmago-
valci letošnjega Blejskega 

zlatega mikrofona in številni 
priznani slovenski glasbeni-
ki. Že tradicionalno je Blej-
ske dneve popestrila Godba 
Gorje, gasilci iz Podhoma 
so tudi letos predstavili ga-
šenje po starem. Veliko po-
zornosti vsako leto pritegne-
jo še lučke na gladini jezera, 
za katere vsako leto poskrbi 
domačin Andrej Vidic. Tako 
kot že nekaj let zapored pa 
je tudi letošnja prireditev po-
tekala v skladu s konceptom 
»zero waste« oziroma brez 
odpadkov, saj so vso hrano 
in pijačo stregli v biorazgra-
dljivi embalaži.

Na Bledu razvajali okus obiskovalcev
Na letošnjih Blejskih dnevih so obiskovalcem ponudili možnost, da Bled spoznajo tudi prek izdelkov lokalne domače obrti in lokalnih umetnikov ter 
kulinarike, značilne za to območje.

Letos je bil poudarek na Okusih Bleda. / Foto: Tina Dokl

Kot novost so predstavili tudi brisače in majice s potiskom, na katerem je stilizirana podoba 
Arnolda Riklija z njegovo zgodbo. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Bled – Na Bledu in v njego-
vi okolici je v zadnjih 15 le-
tih potekalo več arheolo-
ških izkopavanj, najpogo-
steje v širši okolici Blejskega 
gradu, med drugim na sed-
lu in na pristavi ob vznožju 
griča. »Bled z gradom je bil 
vedno eno od osrednjih in-
teresnih področij slovenske 
arheologije. Že takoj po dru-
gi svetovni vojni je začel iz-
kopavati Jože Kastelic, v se-
demdesetih Andrej Valič in 
kasneje priznani arheolo-
gi Andrej Pleterski, Timo-
tej Knific, Milan Sagadin … 
Bolj na očeh so bile lokacije 

na sedlu, pristava, območje 
cerkve sv. Martina, medtem 
ko je bilo področje, kjer smo 
izkopavali v teh dneh, doslej 
nekako v ozadju,« pojasnju-
je arheolog dr. Andrej Gas-
pari, predstojnik Oddelka za 
arheologijo na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani in vodja iz-
kopavanj na vzpetini zahod-
no od gradu, seveda pa tudi 
dober poznavalec blejske ar-
heološke zgodovine.

Zavod za kulturo Bled je 
k sodelovanju povabil eki-
po strokovnjakov z Oddel-
ka za arheologijo Filozof-
ske fakultete, da z izkopa-
vanji arheološko ovrednoti-
jo tudi doslej še neraziskane 

predele v neposredni oko-
lici gradu, s čimer bi lahko 
dodali nove vsebine, ki bi v 
tem delu Bleda lahko usmer-
jale sprehajalce in izletnike. 
»V nekaj letih naj bi z inte-
griranimi arheološkimi raz-
iskavami odkrili čim več o 
preteklosti, s katero imamo 
opravka na zahodni vzpetini 
grajskega hriba, kjer doslej 
razen nekaterih informacij 
o naključnih najdbah res-
nejših raziskav še ni bilo,« 
dodaja Gaspari. Najprej so 
opravili strukturni pregled, 
s terestričnim laserskim 
skeniranjem so izdelali zelo 
natančen tridimenzionalni 
model površja, neodvisno 

od tega pa so še s prostim 
očesom na terenu prepoz-
nali posebnosti, ki jih lahko 
opredelijo kot arheološke, 
na primer terase, morebitne 
zidove in podobno. 

Z geofizikalno raziskavo 
so še natančneje »pogledali« 
globlje pod površje in se od-
ločili za izkopavanje tik pod 
vrhom vzpetine. Izkopali so 
okrog 14 metrov dolgo in 
dva metra široko področje in 
odkrili nekaj zanimivih iz-
kopanin v časovnem razpo-
nu od prazgodovine in kul-
ture žarnih grobišč pa vse do 
17. stoletja. »Našli smo bro-
nasto iglo s stožčasto glavi-
co, ki jo skupaj s številnimi 
odlomki keramičnega po-
sodja lahko umestimo v čas 
okrog leta tisoč oziroma de-
vetsto pred našim štetjem, 
izkopanin iz obdobja rim-
skega cesarstva razen nov-
ca iz sredine tretjega stoletja 
tako rekoč ni, nekaj je kosov 
poznoantične, mogoče tudi 
zgodnje srednjeveške lon-
čenine, kar močan pa je po-
tem del keramike iz obdobja 
od 13. do 17. stoletja vključno 
z nekaj pečnicami in nekaj 
kosi vitraja …« najdbe odkri-
je vodja izkopavanj.

Že sama vzpetina s svojo 
naravno zaščito, strmimi in 
ponekod previsnimi skalna-
timi robovi opozarja na pri-
sotnost gradišča in nasel-
bine v preteklosti, o čemer 

govorijo tudi najdbe. Arhe-
ologe je zanimalo tudi dej-
stvo, da se je ta del še do pred 
sto leti imenoval Nograd, 
kar namiguje na to, da so na 
južnem pobočju nekoč bili 
vinogradi. Na drugi strani 
vzpetine je tudi vidno obzid-
je, morda škarpa, ki je graje-
na z malto. To arheologi za-
radi natančnejše umestitve 
zidu vzorčijo. Sicer že sama 
konfiguracija terena kaže 
na to, da gre za delo človeš-
kih rok. Gaspari meni, da bi 
v »delovni verziji« na podla-
gi najdb lahko govorili o po-
znoantični naselbini, seveda 
pa bodo več pokazale doda-
tne analize. 

Izkopavanja so poteka-
la prvih deset delovnih dni 

v juliju, ob vodji dr. Andre-
ju Gaspariju sta sodelovali 
še strokovnjakinja za sred-
nji vek dr. Tina Milavec in 
specialistka za metodologijo 
Manca Vinazza, v pomoč pa 
sta jim bila še Luka Škrjanc 
in Blaž Kumar, študenta ar-
heologije na drugi stopnji. 
»Odločili smo se za manjšo, 
a strokovno preverjeno eki-
po, saj je bila tako tudi inten-
zivnost dela močnejša,« je 
še povedal dr. Andrej Gas-
pari in dodal, da bodo izko-
pavanja v prihodnjem letu 
ali dveh v dogovoru z Zavo-
dom za kulturo Bled še na-
daljevali in poskušali dobiti 
konkretne odgovore o prete-
klosti na vzpetinah zahodno 
od Blejskega gradu.

Živahna zgodovina za gradom 
V iskanju dodatnih vsebin, ki bi obogatile sprehajalne poti na vzpetini na zahodni strani Blejskega 
gradu, so v prvi polovici julija potekala arheološka izkopavanja.

Izkopavanja je vodil dober poznavalec blejske arheološke 
zgodovine dr. Andrej Gaspari. / Foto: Igor Kavčič

Na terenu je delovala ekipa arheologov z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete 
v Ljubljani.

Ob našem obisku se je iz zemlje pokazal čudovit primerek 
keramike z okrasjem.

Urša Peternel

Jesenice – Mladi na Jeseni-
cah si želijo več koncertov 
in zabav ter športnih in re-
kreativnih prireditev. Slaba 
polovica (natančneje 46 od-
stotkov) si želi najti zaposli-
tev na območju občine Jese-
nice. Štirideset odstotkov jih 
želi živeti na Jesenicah tudi 
v prihodnje. Tisti, ki ne želi-
jo ostati na Jesenicah, pa kot 
glavni razlog navajajo po-
manjkanje možnosti za za-
poslitev. 

To je le nekaj podatkov iz 
ankete med mladimi, stari-
mi od 15 do 29 let, ki so jo iz-
vedli v sklopu priprave nove 
Strategije za mlade v obči-
ne Jesenice. Mladi so v an-
keti predstavili svoj pogled 
na trenutno stanje v okolju, 
kjer živijo, in na prihodnost, 
izrazili pa so tudi svoja priča-
kovanja do lokalnega okolja. 

Rezultati ankete bodo v po-
moč snovalcem strategije, ki 
bo veljala za obdobje 2019–
2023, pri njeni pripravi pa 
sodelujeta tudi Mladinski 
center Jesenice in Mladin-

ski svet Jesenice. Z osnut-
kom dokumenta so se se 
seznanili jeseniški občinski 
svetniki na junijski seji. Kot 
je ob tem poudaril župan 
Blaž Račič, so mladi ena po-
membnejših družbenih 

skupin, saj so naša priho-
dnost. Poudaril je tri osnov-
na področja, ki jim bodo na-
menili posebno pozornost: 
delovna mesta, stanovanja 
in ukrepi za prosti čas. 

V razpravi so občinski 
svetniki podali nekaj pre-
dlogov, med drugim so se 
člani svetniške skupine SD 
zavzeli za gradnjo dveh no-
vih večstanovanjskih objek-
tov na območju občinskega 

prostorskega načrta Parti-
zan; v spodnji etaži naj bi 
uredili knjižnico, v zgornji 
pa stanovanja. Predlagali so 
tudi, naj se občina dogovori 
s podjetjem SIJ Acroni, da 
bi dve prazni etaži stavbe, v 
kateri deluje center za soci-
alno delo, preuredili v dijaš-
ki dom za potrebe dijakov 
iz drugih občin, ki na Je-
senicah obiskujejo srednjo 
šolo. Predlagali so tudi ure-
ditev shajališča mladih na 
prostem, vzpostavitev sple-
tnega portala za mlade ter 
ureditev novih prostorov 
Mladinskega centra Jeseni-
ce v sklopu Razvojnega cen-
tra Jesenice, kjer je Občina 
Jesenice lastnica dela pro-
storov. 

Vse predloge in pobude 
bodo snovalci strategije pro-
učili, dopolnjen dokument 
pa naj bi občinski svetniki 
potrjevali jeseni.

Kaj si želijo mladi na Jesenicah
Anketa med mladimi je pokazala, da jih slaba polovica želi najti zaposlitev na Jesenicah. V mestu si 
želijo več koncertov in zabav ter športnih prireditev.

Mladi si želijo vsaj vsedijaškega spoznavnega »žura« 
in prostora, kjer bi se lahko zabavali (mladinski 
center je sredi stanovanjskega naselja). Menijo, da je 
javni prevoz neuporaben, saj je predrag in ni točen, 
pogrešajo večerne taksije in več vlakovnih povezav 
z Ljubljano. Se jim pa Jesenice zdijo priročne za 
bivanje, stanovanja so cenovno ugodna, premalo 
pa je najemniških stanovanj. Če bi dobili službo 
na Jesenicah, bi v mestu želeli tudi ostati, kar pa je 
povezano s stanovanjsko problematiko.

Kranj – Potem ko je svet javnega zdravstvenega zavoda Splo-
šna bolnišnica Jesenice na predlog direktorja Janeza Poklukar-
ja, dr. med., na izredni seji 17. julija razrešil Janeza Poklukarja z 
mesta direktorja, se je z njegovim odstopom včeraj na dopisni 
seji seznanila tudi slovenska vlada. Dala je soglasje k njegovi 
razrešitvi z 31. julijem. Včeraj se je s Poklukarjem sestal mini-
ster za zdravje Aleš Šabeder. Svet Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana je namreč Poklukarja izbral za novega gene-
ralnega direktorja bolnišnice. 

Vlada dala soglasje k razrešitvi Poklukarja

Tržič – Občina Tržič je na podlagi ocenitve ponudb za sanacijo 
po ujmi na relaciji Slap–Jelendol za izvajalca del izbrala Go-
renjsko gradbeno družbo s podizvajalci VGP in EHO projekt. 
Danes z izbranim izvajalcem podpisujejo pogodbo, gradbena 
dela se bodo predvidoma začela takoj zatem, rok za izvedbo 
pa je letošnji 15. november. Dela bodo na odseku lokalne ceste 
Slap–Jelendol izvajali na 11 lokacijah. Občina Tržič je za pri-
pravo projektne dokumentacije letos namenila 98 tisoč evrov, 
za izvedbo gradbenega nadzora pa trideset tisočakov. Lastna 
sredstva občine v letu 2019 skupaj znašajo dobrih 553 tisoč 
evrov, država pa zagotavlja sredstva v višini 1,9 milijona evrov.

Sanacija ceste Slap–Jelendol po lanski ujmi

Bled – S koncertom španske zasedbe Vigüela, ki bo obisko-
valcem predstavila ljudsko glasbo, kot jo igrajo v vaseh in 
praznovanjih v provinci Castilla-La Mancha, se bo danes na 
Blejskem gradu začel 29. Festival Okarina. V sredo se bo na 
gradu predstavila še srbska skupina Legende, festival pa se 
bo v četrtek preselil na jezersko promenado, kjer bo nastopila 
legendarna newyorška afrobeat zasedba Antibalas, za njo pa 
se bo do 3. avgusta zvrstilo še devet glasbenih zasedb.

Danes začetek Okarine

info@g-glas.si
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub počitniškemu 
času se je minuli četrtek ve-
čina kranjskih mestnih sve-
tnikov zbrala na izredni seji, 
na kateri so najprej imenova-
li nadomestnega predstavni-
ka ustanovitelja Mestne ob-
čine Kranj v skupščino Ko-
munale Kranj. 

Kot je pojasnil kranj-
ski podžupan in predse-
dnik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imeno-
vanja Janez Černe, sta se v 
postopku evidentiranja pri-
javila dva kandidata, nakna-
dno pa je eden od njiju kan-
didaturo umaknil. Komisija 
za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja je zato 
mestnemu svetu kot na-
domestnega predstavnika 
predlagala svetnika Zorana 

Stevanovića. Člane skup-
ščine Komunale Kranj na-
mreč imenujejo in razre-
šujejo občinski sveti občin 
ustanoviteljic, njihov man-
dat pa traja štiri leta. 

Kot je znano, je bil na ju-
nijski seji kot predstavnik 
Mestne občine Kranj v skup-
ščini Komunale Kranj raz-
rešen Igor Velov, ki ga tudi 
tokrat ni bilo na izredni seji 
mestnega sveta. V razpra-
vi je Milan Glamočanin (Li-
sta za razvoj Kranja) pove-
dal, da se s postopkom raz-
rešitve Igorja Velova ne stri-
nja. Kljub temu je po glaso-
vanju, ko so svetniki večino-
ma podprli Zorana Stevano-
vića, čestital novemu pred-
stavniku kranjske občine v 
skupščini Komunale Kranj 
in mu predlagal, da se, pre-
den glasuje za izbiro novega 

direktorja Komunale Kranj 
(kot je znano Komunalo 
Kranj trenutno vodi v. d. di-
rektorice Mojca Košir Štojs), 
o tem obvesti vodje svetni-
ških skupin ter predstavi 
možno izbiro in svojo odlo-
čitev. 

»Zagotavljam, da se bom o 
izbiri direktorja posvetoval z 
vodji svetniških skupin,« je 
zagotovil Zoran Stevanović.

Svetniki so se nato strinja-
li tudi s pridobitvijo zem-
ljišča za parkiranje za pot-
rebe Vrtca Čebelica na Hu-
jah, kar je predlagal župan 
Matjaž Rakovec. Mestna ob-
čina Kranj je namreč preje-
la ponudbo za nakup parce-
le ob Vrtcu Čebelica. Gre za 
zelenico in parkirišča, ki jih 
uporabljajo starši vrtčevskih 
otrok, čeprav je zemljišče se-
daj zasebna last. Za nakup 

bo občina plačala nekaj več 
kot 53 tisoč evrov, denar pa 
so prerazporedili iz nepora-
bljenih sredstev za gradnjo 
pločnika Goriče–Golnik in 
vzdrževanje kranjskega po-
kopališča.

Kar nekaj svetnikov je v 
razpravi opozorilo na dej-
stvo, da bi zemljišča ob Vrt-
cu Čebelica pred časom lah-
ko dobili po nižji ceni, sve-
tnik Jožef Rozman (DeSus) 
pa je pojasnil, da so težave 
s parkiranjem, ki bi jih bilo 
moč rešiti na podoben na-
čin, tudi pri Vrtcu Kekec in 
pozval občinsko upravo, naj 
razreši tudi ta problem. 

Na koncu je večina svetni-
kov glasovala za nakup par-
cel na Hujah, prav tako pa 
so podprli dopolnitev načrta 
pridobivanja nepremičnin-
skega premoženja občine.

Stevanović namesto Velova
Na četrtkovi izredni seji so kranjski mestni svetniki v skupščino Komunale Kranj namesto razrešenega 
Igorja Velova imenovali Zorana Stevanovića.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kopanje in plavanje 
je v tem času pri večini zelo 
priljubljeno, marsikdo pa se 
pred skokom v vodo vpraša, 
kako čiste so gorenjske reke, 
jezera, gramoznice in ribniki. 

Letos že štiri vzorčenja

Znano je, da imamo v Slo-
veniji na rekah, jezerih in 
morju 48 odsekov, kjer se 
kopalci že tradicionalno zbi-
rajo v večjem številu. To so 
kopalne vode, ki so lahko na-
ravno kopališče z upravljav-
cem ali pa kopalno območje.

Na Gorenjskem je tako 
opredeljenih osem, večina 
je ob Blejskem in Bohinj-
skem jezeru ter v Šobčevem 
bajerju. Na teh kopališčih 
v času kopalne sezone re-
dno vsaka dva tedna sprem-
ljajo kakovost vode. Vzor-
čenje kopalne vode in ana-
lize izvaja Nacionalni labo-
ratorij za zdravje, okolje in 
hrano, ki ob vzorčenju op-
ravi terenske meritve ter or-
ganoleptično oceni priso-
tnost vidnih nečistoč, povr-
šinsko aktivnih snovi, mi-
neralnih olj, fenolov in poja-
va cvetenja. V odvzetih vzor-
cih vode v mikrobiološkem 
laboratoriju ugotavljajo pri-
sotnost dveh bakterij, ki sta 
kazalnika morebitnega fe-
kalnega onesnaženja (Esche-
richia coli, intestinalni ente-
rokoki), ustreznost posame-
znega vzorca vode pa je oce-
njena glede na priporočila 

Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje.

Obveščanje javnosti omo-
goča interaktivna karta ko-
palnih voda, primerna tudi 
za uporabo na mobilnih te-
lefonih, s pomočjo kate-
re uporabnik na enostaven 
način izve, kakšni sta kako-
vost in temperatura vode. 
Informacije o stanju kopal-
nih voda so kopalcem na vo-
ljo tudi na informacijskih ta-
blah na kopališčih in kopal-
nih območjih.

V letošnji sezoni so kopal-
ne vode na gorenjskih kopa-
liščih vzorčili že štirikrat, 6. 
in 18. junija ter 1. in 15. juli-
ja. Vzorce v Bohinjskem je-
zeru so jemali ob pomolu pri 
gostišču Kramar in pri avto-
kampu Ukanc, vzorce v Blej-
skem jezeru so jemali v Veli-
ki in Mali Zaki, na kopališču 

pri Grand hotelu Toplice, na 
Grajskem kopališču in pri 
hotelu Vila Bled, v Šobče-
vem bajerju pa v otroškem 
bazenu. Analize odvzetih 
vzorcev so pokazale, da je ko-
palna voda skladna s predpi-
sanimi priporočili. 

Vzorčijo po naročilu

Seveda pa se Gorenjci ne 
kopamo le v Blejskem in Bo-
hinjskem jezeru ter Šobče-
vem bajerju, temveč imamo 
še kar nekaj priljubljenih pro-
storov za hlajenje in rekreaci-
jo. To so sicer kopališča, ki ni-
majo statusa naravnega ko-
pališča oziroma območja ko-
palne vode, zato se tam vsak 
kopa na lastno odgovornost. 

Ker pa nekatere obči-
ne vseeno zanima, kakšna 
je kvaliteta voda, kjer se 

večinoma kopamo domači-
ni, lahko v Nacionalnem la-
boratoriju za zdravje, okolje 
in hrano naročijo vzorčenja 
in analize kakovosti kopal-
nih voda. »Rezultate in po-
ročila o izvedenih storitvah 
posredujemo naročniku, ki 
je lastnik in uporabnik teh 
podatkov in poročil,« pravi-
jo v Nacionalnem laboratori-
ju za zdravje, okolje in hrano 
ter pojasnjujejo, da analizo 
plača naročnik. Tako mikro-
biološka preiskava vzorca 
stane 36,06 evra, kemijska 
analiza 76,70 evra, terenske 
meritve, odvzem vzorca in 
ocena pa 82,30 evra. 

Kot nam je uspelo izvede-
ti, so analize na svojih pri-
ljubljenih kopališčih letos 
že naročili v občinah Kranj, 
Škofja Loka, Preddvor in 
Medvode. 

V kranjski občini anali-
zo navadno naročijo dvak-
rat letno, vzorce pa vzamejo 
v Savi pri Supernovi, v Kokri 
ob Kosorepu in v Čukovem 
bajerju. Letošnja prva anali-
za je pokazala, da je voda na 
vseh mestih primerna za ko-
panje.

V škofjeloški občini so 
vzorce odvzeli na treh loka-
cijah: v Selški Sori v Podlub-
niku, v Poljanski Sori pa na 
Visokem in na kopališču Pu-
štal. Analize vode so pokaza-
le, da so vse primerne za ko-
panje. 

V občin Medvode je ana-
lize natočil javni zavod So-
točje, na preizkušnji pa so 
bili vzorci iz treh odjemnih 
mest: poleg kopališča Sora v 
Goričanah še izvir med blo-
ki v Medvodah in topli vre-
lec Straža. Rezultati so po-
kazali, da je voda za kopanje 
ustrezna.

Tudi v občini Preddvor so 
poskrbeli za analizo vode v 
jezeru Črnava. Plačal jo je 
Zavod za turizem Preddvor, 
voda pa se je za kopanje izka-
zala kot odlična.

Kot je pojasnil Franc Rib-
nikar iz kranjskega Naci-
onalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano, so 
letos vse analizirane vode na 
Gorenjskem res zelo čiste in 
primerne za kopanje, seve-
da pa ob tem ne smemo po-
zabiti na osnovna priporoči-
la za varno kopanje. To med 
drugim pomeni, da pred 

kopanjem ne uživamo alko-
hola, drog in psihoaktivnih 
snovi, da se ne kopamo, če 
imamo akutne okužbe kože, 
oči in dihal ali smo imeli v 
zadnjem tednu drisko. Po-
zorni moramo biti na čis-
točo obale, varnost dostopa 
do vode, morebitne nečisto-
če na površini vode in v vodi. 
Tveganje predstavlja tudi 
preobremenitev s čolni, bla-
zinami in podobnim. Pred 
skakanjem v vodo se prepri-
čajmo o vidljivosti do dna ter 
ustreznosti globine in dna 
izbranega mesta. Ne kopaj-
mo se po močnem dežju, ko 
je voda lahko bolj onesnaže-
na in je tudi povečana nevar-
nost za poškodbe in utopit-
ve. Ob nenadnem poslabša-
nju vremena pojdimo takoj 
iz vode. 

Če se pregreti nenadno 
potopimo v mrzlo vodo, 
lahko nastopijo motnje di-

hanja in koordinacije, upo-
časni se bitje srca, lahko na-
stopijo podhladitev, krči, 
izguba zavesti. Ne prece-
njujmo svojih sposobnos-
ti in ne podcenjujmo moči 
narave. Ne plavajmo sami. 
Med plavanjem se izogibaj-
mo požiranju vode. Otroci 
do sedmega leta morajo biti 
ves čas pod nadzorom od-
rasle osebe, otroci do treh 
let naj uporabljajo kopalne 
plenice. Po kopanju se čim 
prej oprhajmo s pitno vodo, 
da odstranimo morebitno 
umazanijo.

Kopamo se v čistih vodah
31. stran

Čukov bajer na Kokrici pri Kranju sicer nima statusa naravnega kopališča, a ga mnogi radi 
izkoristijo za poletno rekreacijo. Po opravljeni raziskavi je voda primerna za kopanje.
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Kranj – Vzgojiteljica iz Vzgojnega zavoda Kranj Petra Vladi-
mirov, ki se je z mladimi varovanci prejšnji teden že petič peš 
odpravila na pot iz Kranja do Pirana na Pohodu Alpe Adria, je 
postala ime tega tedna na Valu 202. Pot, dolga 171 kilometrov, 
je za mlade pomembna šola za življenje in tudi terapija, ki jo 
kljub vročini, poškodbam in krvavim žuljem skupaj zmorejo 
premagati, so pred glasovanjem za ime tedna poudarili na 
Valu 202. Pot do morja je letos uspelo premagati sedmim 
mladim, ki so jih spremljali še ravnatelj Andrej Gregorač ter 
Adrijana Reja in Ema Leben.

Petra Vladimirov ime tedna

Letos so vse analizirane vode na Gorenjskem zelo čiste 
in primerne za kopanje, seveda pa ob tem ne smemo 
pozabiti na osnovna priporočila za varno kopanje. Na 
kopališčih, ki nimajo statusa naravnega kopališča 
oziroma območja kopalne vode, se vsak kopa na lastno 
odgovornost.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki je 
vsak torek ob 16. ure do 17.30 
odprta Energetsko-svetoval-
na pisarna na Kidričevi ces-
ti 1a. Za njen obisk je obve-
zna prehodna najava na Ra-
zvojno agencijo Sora (04 50 
60 220). Gre za brezplačno 
svetovalno službo za pomoč 
občanom pri izvajanju ukre-
pov učinkovite rabe energije 
v gospodinjstvih. Pripomore 
k varovanju okolja, zmanjša-
nju stroškov za energijo ter 

znižanju stroškov bivanja. 
Energetski svetovalci nudi-
jo strokovno in komercial-
no neodvisno pomoč pri: to-
plotni zaščiti in energetski 
sanaciji zgradb, zamenjavi 
ter izbiri ustreznih oken in 
zasteklitve, izbiri ogrevalne-
ga sistema, ustreznega ener-
genta in ogrevalnih naprav, 
pripravi tople sanitarne 
vode, uporabi obnovljivih vi-
rov energije, možnosti pri-
dobitve različnih subvencij 
Eko sklada, energetskih iz-
kaznicah.

Energetsko svetovanje
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Danica Zavrl Žlebir

Kokra – K spomeniku so Fani 
Koder, Vanda Arnež in Sta-
ne Povšnar položili vence, 
zapel je Mešani pevski zbor 
Kokrškega odreda Preddvor, 
z recitacijami so se spomni-
li težkih časov v drugi sve-
tovni vojni, ko so se domo-
ljubi uprli nemški okupaci-
ji in mnogi izgubili tudi živ-
ljenja. Žrtve okupatorjevih 
povračilnih ukrepov so bili 
tudi vaščani Kokre. »Pred 77 
leti se je v Kokri zgodil su-
rov in okruten masker: mo-
rilo se je, likvidiralo, požiga-
lo ... Okupatorji so požga-
li Jurjevo gostilno, žago, žu-
pnišče in sedem hiš, prebi-
valce so odpeljali v nemška 
taborišča,« je v nagovoru de-
jal predsednik krajevnega 
združenja za vrednote NOB 
Preddvor Franc Ekar. Spo-
menik stoji na mestu, kjer 
je bilo požgano župnišče. 
Že leta 1952 so ga tu posta-
vili domačini s privoljenjem 
nadškofije v čast ljudem, ki 

so žrtvovali svoja življenja za 
svobodo in ohranitev sloven-
skega naroda.

Franc Ekar je spregovoril 
tudi o drugih okupatorjevih 
požigih v okolici in o njiho-
vi strogi prepovedi gasilcem, 
da bi gasili ognjene zublje. 
Govoril je o partizanskem 
boju proti okupatorju, o pra-
vici in dolžnosti napadenih, 
da varujejo svoj obstoj, bra-
nijo svojo družino, domači-
jo, domovino in tudi o tis-
tih, ki so sodelovali z okupa-
torjem, kar je bilo enako ne-
sprejemljivo kot sam oku-
patorjev napad na sloven-
stvo. Spomnil je na zavezni-
ško konferenco leta 1943 v 
Teheranu, ko so Roosevelt, 
Churchill in Stalin priznali 
partizansko vojsko kot edi-
no legitimno vojaško silo na 
območju takratne Jugoslavi-
je, in ta vojska je leta 1945 iz-
bojevala tudi zmago. »S tem 
so bili začrtani tudi teme-
lji za poznejši nastanek sa-
mostojne Slovenije, čeprav 
smo nanjo čakali 46 let,« 

je poudaril govornik. Zbra-
ne sta pozdravila tudi Božo 
Janež, predsednik združe-
nja za vrednote NOB Kranj 
in Rok Roblek, župan Obči-
ne Preddvor. Janež je v bor-
čevske vrste povabil nove 
člane, da bi se združenje po-
mladilo in bi se vrednote oh-
ranjale tudi naprej. Rok Rob-
lek, predstavnik generacije, 

ki ne ve, kaj je vojna, saj živi 
v miru in blagostanju, pa je 
poudaril, kako pomembno 
se je spominjati dogodkov, 
kakršen je leta 1942 priza-
del najdaljšo slovensko vas. 
Hvala in čast preteklim ro-
dovom za to, da se danes 
lahko pozdravljamo in govo-
rimo v slovenskem jeziku, je 
dejal Roblek. 

Spomin na požig Kokre
Pri spomeniku NOB v Kokri so se s slovesnostjo spomnili julija 1942, ko so nemški okupatorji požgali 
vas, ustrelili več domačinov in talcev, vaščane pa odpeljali v taborišča.

Pri spomeniku v Kokri so obudili spomin na požig vasi pred 
77 leti. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Domžale – Občina Domža-
le svoje občane poziva, naj 
prek projekta Moja pobuda 
aktivno sodelujejo pri obli-
kovanju dela občinskega 
proračuna.

»Namen projekta  je ure-
sničevati načela participa-
tivnega proračuna v obči-
ni Domžale, zviševati kako-
vost življenja občank in ob-
čanov, krepiti družbeno par-
ticipacijo in vključenost ob-
čanov ter prispevati h grad-
nji skupnosti. Participativ-
ni proračun je sistem raz-
porejanja dela proračunske-
ga denarja tako, da o njegovi 
porabi odločajo neposredno 
občanke in občani, društva, 
klubi ter zainteresirana jav-
nost,« pravijo na občini, kjer 
so si za cilj zadali pridobiti 

projektne predloge na ob-
močju občine Domžale.

Občani, društva, klubi ter 
zainteresirana javnost s stal-
nim prebivališčem v obči-
ni Domžale lahko projektni 
predlog, ki ustreza merilom 
(ta so objavljena na občinski 
spletni strani) oddajo pisno, 
in sicer najkasneje do 1. sep-
tembra do polnoči  na elek-
tronski naslov piar@domza-
le.si ali ga do 31. avgusta od-
dajo na pošti in pošljejo na 
naslov Občina Domžale, Lju-
bljanska cesta 69, 1230 Dom-
žale. V tem primeru kot da-
tum oddaje šteje poštni žig.

Višina razpoložljivih 
sredstev, ki bodo zagotovlje-
na za izvedbo izbranih pro-
jektov, bo določena v prora-
čunu Občine Domžale v letu 
2020 in 2021 ter v skladu s 
proračunskimi možnostmi.

V Domžalah uvajajo 
participativni proračun
Občani svoje predloge lahko oddajo do prvega 
septembra.

Jasna Paladin

Kamnik – Srečanje pri Tita-
novi brvi so tudi letos pripra-
vili člani Združenja borcev 
za vrednote NOB Kamnik.

Vstaja na Kamniškem se 
je začela 27. julija 1941, ko 
je bojna skupina dobila na-
logo, da zažge vojaško skla-
dišče bencina na Zapricah, 
minira smodnišnico, pre-
trga telefonske zveze s Kra-
njem, blokira vse ceste, ki 
vodijo v Kamniško okrož-
je, poruši mostova čez Kam-
niško Bistrico na Perovem 
ter napade še nekatere dru-
ge vojaške objekte v Kamni-
ku, a akcija zaradi izdaje ni 
povsem uspela. Skupina 
je pri perovski brvi čez Kam-
niško Bistrico padla v zase-
do, Nemci pa so ubili bor-
ca Kamniške čete Dominika 
Mlakarja in Antona Miklav-
čiča, ki se ju Kamničani spo-
minjajo kot prvi žrtvi druge 
svetovne vojne v občini. 

Kot je v svojem nagovo-
ru povedal predsednik Zve-
ze borcev NOB Kamnik Du-
šan Božičnik, si s takšnimi 
dogodki prizadevajo razvi-
jati in krepiti tovarištvo in 
domoljubje, opozoril pa je 
tudi na dokumentarno-igra-
ni film Preboj o bojih na 

Menini planini, ki je že po-
snet in bo na ogled od okto-
bra dalje. »Na nas je, da oh-
ranjamo spomin, da smo 
hvaležni, ker živimo v miru, 
da smo ponosni na svojo dr-
žavo in na slovenski jezik,« 
pa je zbrane nagovoril po-
džupan Sandi Uršič.

Slavnostni govornik letoš-
nje proslave je bil sicer ča-
stni predsednik Zveze slo-
venskih častnikov polkov-
nik Miha Butara. »Danes 
doživljamo oživitev neofa-
šizma in neonacizma na 
potuhnjen in sprevržen na-
čin, poln manipulacij in 

zaslepljevanja ljudi. Na nas 
je, da to zlo na legitimen na-
čin zatremo z vso močjo – ne 
glede na to, kdo stoji za temi 
dejanji. Ponovno se srečuje-
mo s specifičnimi oblikami 
kolaboracije. Dediči kolabo-
rantov in zaslepljencev delu-
jejo proti interesom sloven-
ske države in njenih ljudi. 
K temu sodi tudi zagrizeno 
potvarjanje zgodovine NOB, 
njenega dejanskega ovred-
notenja in nesprejemljivo 
opravičevanje kolaboracije z 
okupatorskimi silami. Zave-
dam se dejstva, da smo svojo 
pokončno zgodovino dolžni 

spoštovati zaradi prihajajo-
čih rodov. Kdor ne spoštuje 
zgodovine svojega naroda, 
je obsojen na pozabo. Tu na 
Kamniškem ste vedno ime-
li odločne in pokončne ljudi, 
ki so vedeli, kje jim je mes-
to v obrambi slovenskih in-
teresov in kaj morajo nare-
diti, da se doseže tisto, kar 
naš narod potrebuje. Tako 
je bilo pod Maistrovim pove-
ljem, v času NOB in v naši 
vojni leta 1991, v kateri so se 
enote Teritorialne obrambe 
iz Kamnika odrezale na naj-
bolj uspešen način,« je med 
drugim povedal Butara.

Spomin na prvi kamniški žrtvi
V Kamniku so se v soboto ob spomeniku pri Titanovi brvi spomnili prvih dveh žrtev druge svetovne 
vojne na Kamniškem.

Spomenik pri Titanovi brvi je postavljen v spomin na prvi žrtvi druge svetovne vojne na 
Kamniškem.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Vsako leto zapo-
jejo tudi ob državnem pra-
zniku in osvoboditvi mej-
nega prehoda na Jezerskem 
vrhu. Tudi letos je bilo tako. 
Anica Jakopič, Polona Šavs, 
Darinka Kern, Ana Čar-
man, Ana Žagar, Irma Kar-
ničar Šenk, Marija Polajnar, 
Helena Naglič in Pavla Mar-
kič so deveterica, ki z ljudsko 
pesmijo popestri številne je-
zerske prireditve. Pojejo že 
22. leto, lani novembra so 
se zbrale na jubilejnem kon-
certu. Helena Naglič, Lon-
ca Šavs in Anica Jakopič so 
v skupini že od začetka. Pev-
ke je takrat zbrala Anica, ki 
jo je tovrstno petje navduši-
lo na Štajerskem, od koder je 
doma. V dveh desetletjih se 
je zvrstilo več pevk, zdajšnji 
sestav so veteranke iz tret-
jega življenjskega obdobja 

pomladile z dvema svežima 
glasovoma. Eden od njih pri-
pada mladi upokojenki Irmi 
K. Šenk, drugi še delovno ak-
tivni Pavli Markič.

Lansko jubilejno priredi-
tev so poimenovale Tako so 
živeli naši predniki in vanjo 
vključile še druge vrste ljud-
skega izročila in tudi mlaj-
še nastopajoče. Ob jubile-
ju so prejele več nagrad in 
priznanj, največje presene-
čenje pa je bilo prejetje Ma-
roltove zlate značke, ki jo 
podeljuje Javni sklad Repu-
blike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Prejele so jo vse 
nekdanje in sedanje pevke. 
»To nas prepričuje, da smo 
izbrale za tretje življenjsko 
obdobje pravo dejavnost,« 
je takrat zapisala Anica Ja-
kopič in dodala, da bodo še 
naprej negovale ljudsko pet-
je, ki naj se sliši tudi v jezer-
ski dolini. 

Negujejo ljudsko 
petje
Ljudske pevke z Jezerskega srečamo domala na 
vseh prireditvah v domačem kraju. 

Jezerske ljudske pevke na letošnji slovesnosti na Jezerskem 
vrhu, manjka Pavla Markič / Foto: Gorazd Kavčič
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Igor Kavčič

Bled – Polna cerkev sv. Mar-
tina, vrhunski koncert zased-
be violončelistov Cello atta-
cca! ter močan aplavz ob za-
ključku so bili vsekakor nav-
dušujoč zaključek letošnjega 
festivala. Sedemnajst dni in 
šestnajst koncertnih večerov 
so tudi letos poleg omenje-
ne cerkve v Grand hotel To-
plice in na osrednje prizori-
šče v Festivalno dvorano pri-
vabili številne poslušalce. Po-
budnik, soustanovitelj in vsa 
leta umetniški vodja festivala 
domačin Jernej Brence je bil 
tik po koncertu dobre volje: 
»Sicer so moje misli še ved-
no napolnjene s festivalskim 
vzdušjem, sem pa vesel, da 
je ta končan in je na vrsti čas 
za oddih, jeseni pa bom že 
začel sestavljati program za 
njegovo 25. izvedbo prihod-
nje leto. Ob zadovoljni publi-
ki na koncertih pa me najbolj 
radosti, da vsa ta mladina, ki 
prihaja k nam na mojstrske 
tečaje, tu zelo uživa. Mladi so 
srce tega festivala.«

Hkrati pa Brence poudar-
ja, da se je od takrat, ko so leta 

1994 organizirali prvi festi-
val, na Bledu marsikaj spre-
menilo. Ta je bil še prazen, 
tujci so se zaradi posledic ne-
davne vojne še bali prihajati, 
zato so orali ledino. Zdaj se 
na Bledu veliko dogaja, s tem 
pa se tudi festivalska publika 
spreminja. Kot meni sogo-
vornik, je Bled mogoče v teh 
letih nekoliko izgubil blišč in 
se bolj približal množičnemu 
turizmu. »Manj je prestižnih 
gostov, ampak tisti, ki so, radi 
prihajajo prav na naše kon-
certe.« Koncertni program je 

bil letos zanimiv in raznolik, 
najbolj pa ga je navdušil prav 
koncert Lux Beata Trinitas v 
izvedbi APZ Univerze na Pri-
morskem pod vodstvom Am-
broža Čopija. 

»Vsako leto se na festiva-
lu zgodi kaj novega, drugač-
nega, posebnega, vodenje fe-
stivala je nekaj povsem dru-
gega kot pa zgolj hoja v služ-
bo. Jaz vse to počnem iz lju-
bezni do glasbe in vseh mla-
dih, ki prihajajo k nam. Tru-
dim se glasbenikom ponu-
diti nekakšno zatočišče, kjer 

lahko razvijajo svojo glasbo 
in hkrati navdušujejo publi-
ko. Letos je dvanajst profe-
sorjev skupaj sprejelo več kot 
sto tečajnikov,« Brence zani-
ka kakršnokoli rutino pri vo-
denju festivala, ne glede na 
to, da to počne že 24 let. 

O festivalu prihodnje leto 
bo, kot rečeno, razmišljal je-
seni, ko bo začel snovati pro-
gram, želja njegovega pro-
fesorja z Dunaja violinista 
Michaela Frischenschlager-
ja, ki je vsa leta sopotnik fe-
stivala, pa je, da bi za jubilej 
pripravili ponovno srečanje 
udeležencev prvega festiva-
la. »Gre za njegove učence, 
danes priznane violiniste z 
uspešnimi karierami, kot so 
Patricia Kopatchinskaja, Gi-
ovanni Angeleri, Sandor Ja-
vorkai, Ilija Marinković in 
drugi. Po četrt stoletja bo to 
sicer zelo težko, a se bomo 
vsekakor potrudili, da se to 
uresniči,« je povedal Jernej 
Brence in še enkrat pouda-
ril, da ga poleg odlične kon-
certne ponudbe najbolj osre-
čuje to, da mladi radi priha-
jajo na Bled in v glasbenem 
ustvarjanju karseda uživajo.

Festival vodi z ljubeznijo
Sredi prejšnjega tedna se je z zadnjim, sedemnajstim v nizu koncertnih večerov zaključil štiriindvajseti 
Festival Bled. Pobudnik in vsa leta umetniški vodja festivala violinist Jernej Brence je z njegovo letošnjo 
izvedbo zadovoljen.

Po nekaj letih je Jernej Brence nastopil na uvodnem 
koncertnem večeru. / Foto: Boris Pretnar

Igor Kavčič

Ljubljana – Na novinarski 
konferenci v hotelu Vander 
Urbani Resort so prestavi-
li letošnji četrti Mednaro-
dni filmski festival Kranjska 
Gora. Kot je na začetku pou-
daril pred štirimi leti pobu-
dnik in vsa leta vodja festiva-
la Matjaž Javšnik bo ta letos 
sicer za tri dni krajši kot lani, 
a bo nanj prišlo več gostov iz 
filmskega sveta, povečala pa 
se je tudi organizacijska eki-
pa, ki poleg več kot sedem-
deset filmskih projekcij na 
enajstih različnih lokacijah 
na prostem in v dvoranah po 
občini Kranjska Gora prip-
ravlja tudi več delavnic za 
otroke in odrasle ter pester 
glasbeni program.

Letos so pripravili tri tek-
movalne sklope, v katerih se 
bo za nagrade potegovalo se-
dem igranih celovečercev, se-
dem dokumentarcev in deset 
kratkih filmov. Slednji so bili 
izbrani na podlagi razpisa, 
selekcijo dokumentarcev je 
opravila režiserka Petra Se-
liškar, program celovečercev 

pa je oblikoval Ljubomir Vu-
čković, sicer znano ime srb-
ske kinematografije in član 
več žirij na mednarodnih fe-
stivalih. Kot je povedal, bodo 
rdeča nit festivala kakovostni 
filmi, ki bodo všečni tako ži-
rijam kot občinstvu, pri izbi-
ri pa je dal poudarek filmom, 
ki govorijo o mestu ženske v 
sodobni družbi.

Tako bo poleg uvodne-
ga filma iranskega režiser-
ja Yaserja Talebija, ki pripo-
veduje o ostareli ženski, ki 
skrbi za krave, v nabor uvr-
stil svež nemški film Tride-
set Simone Kostove, ki po 
njegovih besedah ne opisu-
je le mlade ženske v njenih 
tridesetih letih, ampak tudi 
širšo hipstersko družbo. Tu 
je še indijski film Soni, v ka-
terem ima glavno vlogo poli-
cistka, zgodba pa nam pove 
marsikaj o položaju žensk 
v tej državi. Med celovečer-
nimi filmi bomo videli še 
špansko dramo Yuli režiser-
ke Iciar Bollain, italijanski 
film Troppa Grazia režiserja 
Giannija Zanasija ter film li-
banonske režiserke Nadine 

Labaki Kafarnaum. Vse fil-
me bodo ocenjevale tričlan-
ske žirije. Celovečerni filmi 
bodo letos v strokovni dome-
ni Ognjena Sviličića, Maru-
še Majer in Zeynep Özbatur 
Atakan.

Letos bodo podelili ne-
kaj več nagrad kot v prete-
klih letih. Nagrade vitranc 
bodo podeljene za najboljši 
celovečerni in dokumentar-
ni film ter za najboljšo reži-
jo in scenarij v obeh katego-
rijah, kratki filmi pa se bodo 
potegovali za nagrado Bo-
štjana Hladnika. »Letošnja 
novost je nagrada ajdovska 
deklica, ki jo bomo podeli-
li izbrani filmski ustvarjalki 
ne glede na področje, na ka-
terem deluje,« je ob tem po-
udaril Matjaž Javšnik.

Ob tekmovalnem progra-
mu, ki letos obsega približ-
no tretjino festivalskega pro-
grama, si bomo lahko ogle-
dali še več filmov v drugih 
sekcijah. Naši vrhovi so po-
imenovali sekcijo, v okviru 
katere bodo predvajali slo-
venske filme, med drugim 
tudi Dolino miru Franceta 

Štiglica, katerega stoto oble-
tnico rojstva beležimo le-
tos. Organizatorji so se le-
tos povezali s češkim film-
skim arhivom, zato bo sek-
cija Skok čez plot namenje-
na češki produkciji, na spo-
redu pa bo sedem čeških fil-
mov. Sekcija Nazaj k izviru 
bo posvečena srbskemu re-
žiserju Dušanu Makaveje-
vu, v sklopu Poglej in spre-
glej pa bodo prikazali manj 
znane oziroma spregledane 
filme, kot je na primer doku-
mentarni film Garryja Kea-
na in Andrewa McConnella 
z naslovom Gaza. Predstavi-
li bodo tudi filme s filmskih 

akademij. Projekcij celove-
černih in dokumentarnih 
filmov se bo udeležilo kar 
enajst avtorjev, s katerimi 
bodo potekali tudi pogovori, 
kot je dodal Javšnik, bo kar 
petdeset filmov prvič predva-
janih v Sloveniji. 

Mladim filmskim ustvar-
jalcem bodo na voljo stro-
kovne delavnice s priznani-
mi mentorji s scenaristič-
nega, dokumentarnega in 
igralskega področja, filmske 
delavnice pripravljajo tudi 
za otroke. Festivalska pri-
zorišča segajo od jezera Ja-
sna, lokacij v središču Kranj-
ske Gore do Planice. »Tujim 

producentom bomo predsta-
vili tako slovenske filme kot 
prostor, kjer lahko za prihod-
nje produkcije iščejo zanimi-
ve lokacije, slovenski igralci 
pa se bodo lahko predstavili 
tudi tujim casting direktor-
jem,« je še povedal Javšnik in 
dodal, da brez podpore lokal-
nega okolja in Občine Kranj-
ska Gore, ki jim vsa leta sto-
jita ob strani, festivala ne bi 
bilo mogoče izvesti. Izbira 
filmov, ki se bodo v tednu 
dni zvrstili v Kranjski Gori, 
bo res bogata, zato je letoš-
nji festivalski moto »pastir-
ji dobrih zgodb« kar na pra-
vem mestu.

Filmi dobrih zgodb
Slovenski kratki film Eko Kekec bo v soboto odprl četrti Mednarodni filmski 
festival Kranjska Gora. V sedmih dneh bo na enajstih lokacijah na ogled 
okrog sedemdeset filmov. Rdeča nit festivala je ženska v sodobni družbi.

Letošnji program sta predstavila vodja festivala Matjaž Javšnik in programski direktor 
Miroljub Vučković. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Jutri v sredo, 24. ju-
lija, ob 20.30 bo v okviru 
Glasbenih večerov pod graj-
sko lipo na vrtu gradu Khisl-
stein koncert zasedbe The 
Pocket Ensemble. V sesta-
vu je pet vrhunskih sloven-
skih glasbenikov, to so Loj-
ze Krajnčan, Boštjan Gom-
bač, Kristijan Krajnčan, Pe-
tra Vidmar in Robert Jukič, 
združilo svoje znanje, iz-
kušnje in veselje do muzi-
ciranja čez konvencional-
ne okvire. Glasbeniki priha-
jajo iz različnih glasbenih 

svetov, hkrati pa so vsi mul-
tiinštrumentalisti, kar daje 
ansamblu unikatno širok 
razpon glasbenih usmeri-
tev, barv, atmosfer in ritmov 
… Obeta se magičen glasbe-
ni večer, ki ga vsekakor ne 
gre zamuditi.

Zasedba ima v tem tednu 
tudi sicer manjšo glasbeno 
turnejo, saj bodo v četrtek 
nastopili na Ptuju v okviru 
festivala Arsana, v petek, 26. 
julija, pa se vračajo v v Tržič, 
kjer bodo ob 20.30 nastopi-
li na vrtu Tržiškega muzeja 
v okviru Glasbenih večerov v 
Tržiškem muzeju.

The Pocket Ensemble 
vrhunskih glasbenikov

Lojze Krajnčan je v »žepni band« zbral same vrhunske 
glasbenike. / Foto: arhiv organizatorja
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Vilma Stanovnik

Kranj – Državno prvenstvo v 
odbojki na mivki je tudi tok-
rat potekalo v času Kranfe-
sta, zlasti veliko zanimanje 
med navijači pa je bilo za so-
botna finalna obračuna tako 
deklet kot kasneje še fantov. 

Prvi dan Sberbank držav-
nega prvenstva so obračuni 
potekali na treh prizoriščih. 
Poleg centralnega igrišča v 
Kranju tudi v Struževem ter 
v Preddvoru, nato pa se je 
dogajanje od četrtfinala da-
lje preselilo v Kranj. Najbolj 
razburljiva sta bila seveda 
sobotna večerna finalna ob-
računa. 

V ženski konkurenci sta se 
branilki naslova Tjaša Jan-
čar in Tjaša Kotnik pomerili 
s Tajdo in Nino Lovšin. Prvi 
niz se je začel precej izenače-
no, a kmalu sta aktualni pr-
vakinji pokazali, da ostaja-
ta najboljši. Sestrični Lovšin 
sta naredili nekaj napak v na-
padu in niz je bil kmalu odlo-
čen. V drugem nizu sta Lovši-
novi igrali odločno in v lepih 

dolgih točkah izenačili v ni-
zih z 21 : 17. Tretji niz je bil še 
kako razburljiv in izenačen, 
na koncu sta nekaj malce več 
zbranosti in sreče imeli aktu-
alni prvakinji in zmagali s 15 
: 13. Tako sta se naslova naj-
boljših znova veselili Tjaša 
Jančar in Tjaša Kotnik.

Moški finale je bil obračun 
med Danijelom Pokeršnikom 
in Sergejem Drobničem na 

eni strani ter Vidom Jakopi-
nom in Tadejem Boženkom 
na drugi. Ta ko sta si lanska 
zmagovalca Boženk in Po-
keršnik tokrat stala naspro-
ti. Gledalci so uživali v odlič-

ni igri obeh parov, kratka 
vodstva pa so se menjala vse 
do konca, ko sta po dveh ni-
zih slavila Tadej Boženk in 
Vid Jakopin in tako osvojila 
naslov letošnjih državnih pr-
vakov.

Tretji mesti sta pripadli 
Črtu Bošnjaku in Mihi Plo-
tu v moški konkurenci ter 
Zali Špoljarič in Lani Žužek 
v ženski.

Prenovljeno igrišče  
v Struževem

Da je odbojka na mivki 
tudi na Gorenjskem hit po-
letja, smo se lahko prepri-
čali še v nedeljo dopoldne. 
V Struževem, kjer je bilo na 
mivki živahno že v petek, so 
namreč pripravili še stru-
ževski turnir trojk, navduše-
ni domači mladi odbojkarji 
pa so se novih vragolij učili z 
odbojkarskim reprezentan-
tom Janom Kozamernikom. 

»Igrišče za odbojko na miv-
ki imamo v Struževem že od 
leta 1985, vendar do sedaj ni 
bilo primerno vzdrževano. 
Letos smo se odločili, da ga 
obnovimo, objekte v našem 
športnem parku pa je prevzel 
Zavod za šport Kranj. Tako 
smo v sodelovanju s kranjski-
mi odbojkarji tukaj pripravi-
li predtekmovanje državne-
ga prvenstva, danes pa gosti-
mo tudi reprezentanta Jana 
Kozamernika, ki je mladim 

v imenu Odbojkarske zveze 
Slovenije podaril odbojkarske 
žoge, reprezentantka Pia Bla-
žič pa je podarila dres,« je ob 
priložnostnem odprtju pre-
novljenega igrišča za odbojko 
na mivki povedal predsednik 
Krajevne skupnosti Struževo 
Tomaž Sajovic.

Mladi so seveda hitro izko-
ristili prisotnost Reprezen-
tanta Jana Kozamernika in 
se z njim učili novih odboj-
karskih trikov, Jan pa je po-
vedal, da se z reprezentanco 
trenutno pripravlja na nove 
pomembne tekme, ki jih še 
čakajo to poletje. 

Naša moška odbojkarska 
reprezentanca je po zma-
gi v pokalu FIVB Challenger 
in uvrstitvi v elitno ligo na-
rodov minuli teden trenirala 
v Kranjski Gori, kjer je zače-
la priprave na kvalifikacije za 
olimpijske igre, ki jih bo odi-
grala med 9. in 11. avgustom v 
Gdansku. Danes so odbojkar-
ji odpotovali proti Italiji, kjer 
jih čakata prijateljska obraču-
na z eno najboljših evropskih 
reprezentanc. »Letos imamo 
novega trenerja in v ekipi je 
nekaj novega vetra in je res 
dobro vzdušje. Po uspehu in 
uvrstitvi v elitno ligo narodov 
se je še izboljšalo in vesel sem, 
da je tako, saj nas čakata še dve 
pomembni tekmovanji. Po-
leg kvalifikacij za olimpijske 
igre še septembrsko domače 
evropsko prvenstvo,« je po-
vedal 23-letni Jan Kozamer-
nik, Ljubljančan, ki tudi sicer 
rad prihaja v Struževo k dekle-
tu Urški. »Všeč mi je, ker so 
mladi tukaj navdušeni za od-
bojko. Odbojka na mivki je 
gotovo eden bolj priljubljenih 
poletnih športov. Ni pa zgolj 
šport, ob odbojki je tudi veliko 
priložnosti za druženje,« je še 
dodal Jan Kozamernik.

Odbojka je hit poletja
O tem so se lahko znova prepričali tako tekmovalci kot navijači, ki so spremljali letošnje državno 
prvenstvo v odbojki na mivki, ki se je v soboto pozno zvečer končalo na igrišču na Stari Savi v Kranju. 
Tekme tudi v Preddvoru in Struževem, kjer imajo prenovljeno igrišče.

V sobotnem večernem ženskem finalu državnega prvenstva na igrišču na Stari Savi sta 
Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik ubranili naslov prvakinj, izkazali pa sta se tudi sestrični Tajda 
in Nina Lovšin. / Foto: Primož Pičulin

Prenovljeno igrišče za odbojko na mivki so v nedeljo dopoldne navdušeno preizkusili 
mladi Struževčani, pri igri pa se jim je pridružil tudi slovenski odbojkarski reprezentant Jan 
Kozamernik. / Foto: Vilma Stanovnik

Mednarodna odbojkarska zveza je prejšnji teden 
objavila seznam ekip, ki bodo med 1. in 4. avgustom 
nastopile na turnirju svetovne serije v odbojki na 
mivki v Ljubljani. V boj za najvišja mesta se podajajo 
dvojice iz kar 29 držav, med njimi bo tudi osem 
slovenskih. Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta druga 
nosilca.

Vilma Stanovnik

Kranj – S petkovimi kvalifi-
kacijami se je na Poljskem 
začela nova sezona poletne 
velike nagrade v smučarskih 
skokih. V soboto je bila nato 
najprej na sporedu ekipna 
tekma, po razburljivi final-
ni seriji pa so naši skakalci 
Tilen Bartol, Anže Lanišek, 
Peter Prevc in Timi Zajc za-
ostali le za domačini Poljaki 
ter si že na začetku sezone 
priborili srebrna odličja. V 
Wisli je bila naša reprezen-
tanca nazadnje na zmago-
valnem odru pred tremi leti, 
prav tako druga, leta 2013 
je bila tretja, leta 2012 pa je 
zmagala.

Odlično so bili naši razpo-
loženi tudi na nedeljski po-
samični tekmi, ko je Timi 
Zajc zanesljivo ugnal vso 
konkurenco, uspeh pa sta 
dopolnila Tilen Bartol in 
Peter Prevc na devetem in 

desetem mestu. »Lahko re-
čem, da je to lep ekipni re-
zultat. Timi, Tilen in Pe-
ter so odlično opravili svo-
jo nalogo. Skoki so bili dob-
ri, če ne celo zelo dobri – in 
s tem smo res zelo zadovolj-
ni. To je potrditev, da eki-
pa dela v pravi smeri, tako 
strokovni štab kot tekmoval-
ci. Do zime imamo še nekaj 
časa in treba bo še trdo de-
lati. Odpraviti namreč mo-
ramo rezerve in pomanjklji-
vosti,« je po obeh tekmah v 
Wisli povedal trener Gorazd 
Bertoncelj.

Poletna velika nagrada se 
bo nadaljevala že prihod-
nji konec tedna s tekmami 
v Hinterzartnu, ko letošnjo 
poletno sezono začenjajo 
tudi smučarske skakalke. 
Moški del ekipe bodo ses-
tavljali Peter Prevc, Žiga Je-
lar in Rok Justin, preostanek 
ekipe pa ima teden dni od-
diha.

Odličen začetek 
naših skakalcev
S sobotno ekipno tekmo se je v Wisli začela nova 
sezona poletne velike nagrade v smučarskih 
skokih, naši pa so osvojili drugo mesto. Timi Zajc 
je slavil na nedeljski tekmi.

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so nogo-
metaši v Prvi Ligi Telekom 
Slovenije odigrali tekme dru-
gega kroga. Že v petek je Tri-
glav gostoval v Kidričevem in 
po odlični predstavi v sodni-
kovem podaljšku izgubil z 
Aluminijem z 2 : 1. Kranjča-
ni so prvi polčas dobili z 0 : 1, 
ko je v 38. minuti s prekras-
nim strelom vratarja prema-
gal Tilen Mlakar. V drugem 
delu so domačini izenačili s 
prestrogo dosojenim kazen-
skim strelom, nato pa sodnik 
v 86. minuti ni dosodil regu-
larnega zadetka nogometa-
šev Triglava. Darilo so doma-
čini izkoristili v 91. minuti in 
dosegli zadetek za zmago. 

V Sežani so nogometaši 
NK CherryBox 24 Tabor Se-
žana v soboto z 1 : 0 premaga-
li Celje, tekma v Velenju med 
Rudarjem in Mariborom pa 
se je končala neodločeno 1 : 1. 

V nedeljo so nogometaši 
Mure s 4 : 3 premagali Bra-
vo, Olimpija pa je s 4 : 2 pre-
magala Domžale. Domžalča-
ni, ki so v četrtek zvečer zma-
gali na povratni tekmi kvali-
fikacij za evropsko ligo proti 
Balzanu z 1 : 0, so na tekmi si-
cer povedli z 0 : 2, ko sta zade-
la Senijad Ibričić in Sven Šo-
štarič Karič, a so nogometa-
ši Olimpije goste najprej uje-
li in na koncu slavili. 

Na lestvici vodi Olimpija s 
šestimi točkami, Triglav je s 
tremi točkami četrti, Dom-
žale pa z eno točko devete. V 
tretjem krogu konec tedna 
so na sporedu tekme Celje – 
Aluminij (petek), Domžale – 
Mura, Triglav – Rudar (sobo-
ta), Bravo – CherryBox 24 Ta-
bor Sežana, Maribor – Olim-
pija (nedelja). Še prej Dom-
žalčane v četrtek ob 20.45 na 
domačem igrišču v drugem 
krogu kvalifikacij za evropsko 
ligo čaka tekma z Malmöjem. 

Kranjčani in Domžalčani 
boljši, a poraženi

Domžale – Iz vodstva ekipe Helios Suns so sporočili, da bodo 
tudi v novi sezoni igrali na mednarodnem prizorišču. Še dru-
go leto zapored bodo del jadranske lige ABA 2. Helios Suns 
bodo tekmovanje odprli 3. oktobra, ko bo v Domžale gostovala 
ekipa HKK Široki, teden dni pozneje pa bo sledilo tudi že prvo 
gostovanje, in sicer pri Dynamic VIP PAY v Beogradu. Za zdaj 
je za novo sezono lige ABA 2 potrjenih 11 ekip, od slovenskih 
moštev sta to Rogaška in Helios Suns.

Domžalski košarkarji znova v jadranski ligi
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Ob Nežiderskem jezeru (1)
Letošnje štiridnevne kole-

sarske izlete sem načrtoval 
bolj po ravnini in naše prvo 
potovanje je bilo okrog Ne-
židerskega jezera. Jezero, ki 
se po nemško imenuje Ne-
usiedler See, po madžarsko 
pa Fertő tó, je veliko in plitvo 
stepsko jezero. Leži na meji 
med Avstrijo in Madžarsko, 
petdeset kilometrov jugo-
vzhodno od Dunaja, tride-
set kilometrov južno od Bra-
tislave. Na tem področju se 
že začne Panonska nižina, 
zato smo na vsej poti sreča-
li le nekaj osamelih gričev, 
ki niso segali več kot dves-
to metrov nad gladino je-
zera. Zaradi ravnega tere-
na je povprečna globina je-
zera komaj en meter, sezon-
sko nihanje vodostaja pa 
povzroča velike spremem-
be jezerske površine. Poleti 
v sušnem obdobju se tvorijo 

številni manjši vodni baze-
ni. Zanimivo, da je jezerska 
voda rahlo slana in se pole-
ti ogreje tudi do trideset sto-
pinj Celzija. Pozimi pogos-
to zamrzne in se spremeni 
v raj za drsalce, jadralce in 
surfarje na ledu. Pokrajina 
okoli jezera je najtoplejša re-
gija v Avstriji, saj vsako leto 
naštejejo okoli šestdeset vro-
čih poletnih dni, 250-dnev-
na vegetacijska doba pa za-
gotavlja idealne pogoje za vi-
nogradništvo ter razvoj ra-
stlinskega in živalskega sve-
ta. Kolesarske poti ob Neži-
derskem jezeru so večino-
ma speljane po ravnini, zato 
so primerne tudi za manj 
pripravljene kolesarje. Naj-
bolj prometna kolesarska 
pot pelje prav okrog jezera 
in povezuje Gradiščansko 
z Madžarsko. Na jugovzho-
dni strani pot pelje deloma 

tudi skozi Narodni park Ne-
usiedlersee-Seewinkel, ki 
spada v Unescovo svetovno 
kulturno dediščino. Pot je 
le delno speljana ob obali, ki 
pa je razen v redkih izjemah 
skoraj ni bilo videti. Zato pa 
smo lahko uživali v pogledih 

na neskončna polja trsa in 
ob vlažnih travnikih opazo-
vali redke vodne ptice. Pot 
smo začeli v mestu Železno 
ali po nemško Eisenstadt in 
dan zaključili v mestu Šop-
ron na Madžarskem. Dru-
gi dan smo se po zahodnem 

delu jezera podali na sever 
in spotoma spoznali zani-
mive panonske vasi, ki se 
v obeh državah pravzaprav 
ne razlikujejo, povsod pa 
so podobne vasem v našem 
Prekmurju. Prespali smo 
v mestu Hegyeshalom na 
madžarsko-avstrijski meji. 
Tretji dan smo se podali do 
Bratislave, si jo ogledali in 
se vrnili k reki Donavi ter ob 
njej nazaj v hotel. Zadnji dan 
smo se po severni strani je-
zera mimo vinogradov vra-
čali proti začetku naše štiri-
dnevne avanture, to je mesto 
Železno. V štirih dneh smo 
prekolesarili okrog 320 ki-
lometrov, kolesarili po lepo 
urejenih kolesarskih poteh 
in tudi po blatu ter uživa-
li v lepih pogledih na ravno 
pokrajino, široka polja, nad 
katerimi so se vrtele vetrne 
elektrarne.

Šele ko se vzpnemo na klanec, lahko vidimo jezero.

Jelena Justin

Spominjam se, da sem kot 
otrok z veseljem gledala na 
televiziji Zverinice iz Rezije. 
Zbirka rezijanskih pravljic je 
prvič izšla leta 1973 in neka-
tere so bile uprizorjene tudi 
na televiziji in lutkovnem 
odru. Naša današnja tura nas 
bo popeljala v Rezijo. Rezija 
je čudovita alpska dolina na 
severovzhodu Italije. Rezija-
ni predstavljajo vzhodnoalp-
ske slovanske prebivalce, ki 
so zaradi geografske lege do-
line razvili značilno rezijan-
sko govorico in kulturo. Re-
zijanščina se v dialektu raz-
likuje od vasi do vasi, neka-
teri jo imajo za slovanski mi-
krojezik, nekateri pa za slo-
vensko narečje. Skozi Ra-
teče se zapeljemo do Trbi-
ža in nadaljujemo po stari 

cesti mimo Kluž proti Muža-
cu, ko nas smerokaz usmeri 
levo na ožjo cesto, ki se zač-
ne vzpenjati po dolini Rezi-
ji. Ko pridemo do največjega 
rezijanskega naselja Solbice 
po rezijansko Šolbaške vesi, 
nadaljujemo proti vasi Kori-
to / Coritis. Cesta postaja vse 
ožja, strma, z ozkimi ovinki. 
Peljemo do konca javne ces-
te pod planino Kot / Casera 
Còot.

S parkirišča nadaljujemo 
po betonirani cesti na pla-
nino Kot (1190 m n. m.). Za 
kočo na planini nadaljujemo 
levo, skoraj vodoravno sko-
zi gozd, do opuščene plani-
ne Zgornje Brdo / Berdo di 
Sopra (1281 m n. m.). Ho-
dimo po poti št. 731. Za pla-
nino se pot začne strme-
je vzpenjati, kmalu smo na 
koncu gozdička in visoko 

pod steno Mulca zagledamo 
rdeč bivak Constantini. Pre-
čimo potok in se začnemo 
strmo vzpenjati po robu gra-
pe. Hitro pridobivamo viši-
no in kmalu smo na razpo-
tju, kjer gre desno pot pro-
ti Skutniku, mi pa zavijemo 
levo proti bivaku Constanti-
ni, na kar nas opozori tudi 
napis na skali. Predlagam, 
da pri bivaku damo na glavo 
čelado. Nadaljujemo do sed-
la Med Babam, po poti 731 a. 
Pod previsno steno Mulca se 
strmo povzpnemo proti gra-
pi, ki je polna gladkih skal in 
posuta z gruščem in drobir-
jem. Grapo previdno preči-
mo. Bodimo pozorni pred-
vsem na skale, ki so tudi mo-
kre. Pot se strmo vzpenja, te-
ren je razgiban, ponekod si 
pomagamo tudi z rokami, 
a težjih mest na poti ni. Na 
sedlu Med Babam zavijemo 
desno proti Veliki Babi. Sle-
dimo markacijam po razgi-
banem kraškem svetu. Bo-
dimo pozorni na markacije, 
saj se hitro lahko znajdemo v 
labirintu ogromnih skal. Po 
apnenčastem svetu, grobem 
kraškem svetu, se povzpne-
mo do grebena, od koder 
nas do vrha Velike Babe 
čaka le še skoraj zložen spre-
hod. Velika Baba je čudovit 
razglednik. Odpre se nam 
pogled proti Karnijskim Al-
pam na zahodu, severno 
nad nami je kaninsko hri-
bovje z vrhom Žlebi, Vrhom 

Laške Planje, v ozadju je Ka-
nin, Prestreljenik, vidi se 
koča na kaninskih podih in 
novi bivak. Pogled na vzhod 
se ustavi na Julijskih Alpah: 
Mangart, Jalovec, Krn itd. 
Na jugu je Skutnik, pa gre-
ben Muzcev z Zajavorjem, 
še južneje pa greben Stola z 
Breškim Jalovcem in Brini-
co. Do bivaka sestopimo po 

poti vzpona, nato pa predla-
gam, da nadaljujemo proti 
jugu, po poti 731, ki nas po 
razgledni prečni poti in ču-
dovitem travnatem grebenu 
pripelje na Skutnik. S Sku-
tnika nadaljujemo naprej po 
grebenu in hitro dosežemo 
razcep na dobro vidno ste-
zo št. 741, ki zavijuga nazaj 
navzdol proti planini Kot. 

Strm sestop nas pripelje do 
zgornjega dela planine, pre-
ko katere sestopimo do koče 
na planini, od tam pa po be-
tonirani cesti nazaj do par-
kirišča, kjer nas čaka jekleni 
konjiček. 
Nadmorska višina: 2160 m
Višinska razlika: 1250 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Velika Baba / Baba Grande (2160 m n. m.) in Skutnik / 
Monte Guarda (1720 m. n. m.)

Obisk zverinic iz Rezije
Delček Ta visoke Rosojanske poti. Ona, ki brani dolino Rezije od zgoraj. 
Morda bomo srečali celo zverinice iz Rezije.

Pogled na Veliko Babo s planine Kot / Foto: Jelena Justin

Velika Baba je že precej bližje. Takole se pokaže s sedla 
Med Babam. / Foto: Jelena Justin

Vrh Velike Babe / Foto: Jelena Justin
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Bled – Blejski plavalni izziv 
so v Kranjskem plavalnem 
društvu Zvezda letos prip-
ravili že tretje leto zapored, 
v soboto pa so bili organi-
zatorji lahko še kako zado-
voljni. 

Vsako leto več 
udeležencev

»Na prvo našo prireditev 
je prišlo okoli sedemdeset 
plavalk in plavalcev, na dru-
go sto petdeset, letos pa že 
čez tristo. Plavalci, zlasti tisti 

iz sosednje Avstrije, so nas 
spraševali, kaj je naša skriv-
nost pri pripravi prireditve, 
dobivamo pa tudi pohva-
lo za pohvalo. Mi skrivnos-
ti seveda nimamo, dejstvo 
pa je, da je Bled biser za pri-
pravo takega dogodka. Prav 
tako smo uspeli dobiti veliko 
takšnih, ki so nam bili prip-
ravljeni pomagati pri prire-
ditvi,« je ob prireditvi pove-
dal vodja organizacije Blej-
skega plavalnega izziva Juš 
Veličković in napovedal, da 
bodo naslednje leto priprav-
ljeni na še več udeležencev.

Veliki izziv in mali izziv

Ti so imeli letos za nalogo 
najprej preplavati tako ime-
novani Veliki blejski plaval-
ni izziv, kar je pomenilo pet 
tisoč metrov. Najhitreje je 
bil v cilju Jan Hercog (Uni-
on Schwimm Club Graz), ki 
je za plavanje porabil vsega 
57 minut in 44 sekund. Le 
zamah sta za njim zaosta-
la Rok Pečar in Jan Toman 
(PK Gorenjska banka Rado-
vljica). Uro in osem sekund 
je za progo porabila njuna 
klubska prijateljica in tre-
nutno naša najboljša da-
ljinska plavalka Špela Per-
še z Bleda, ki je še prejšnji 
teden plavala na svetovnem 
prvenstvu v Južni Koreji in 
je bila najhitrejša v ženski 
konkurenci. 

Komaj je iz vode nasme-
jana po dobrih dveh urah 
in dvajsetih minutah stopi-
la še zadnja plavalka na dalj-
ši progi, to je bila Madžarka 
Beatrix Szuch, že so se zače-
li ogrevati plavalci in plaval-
ke za nastop na Malem blej-
skem plavalnem izzivu. Po-
sebno dobre volje je bila sku-
pina fantov iz Domžal, ki se 
minulo soboto pripravili 
fantovščino prijatelju Tilnu. 
»Ena mojih nalog na fantov-
ščini je, da moram preplava-
ti 1250 metrov malega izzi-
va in se ne utopiti,« je pove-
dal Tilen, ki je imel v soboto 

še več drugih nalog, že v so-
boto pa ga čaka poroka na 
Brdu pri Kranju. Tilen je bil 
po končanem izzivu zadovo-
ljen, saj je iz vode prišel prej 
kot v štiridesetih minutah. 

Najboljši čas 1250 metrov 
dolge proge (14:37) je pos-
tavil zmagovalec daljše pro-
ge Jan Hercog, ki je v cilju 
zasluženo prejemal čestit-
ke. Prvi mu je že v vodi čes-
tital Žan Rihter, ki je z njim 
v cilj priplaval z ramo ob 
rami, uradno pa je zaostal le 
sekundo. 

»Letos sem na Bled prišel 
tretjič in bilo so najboljši po-
goji doslej. Voda je super, prav 
tako vreme. Tekmoval sem že 
marsikje, vendar je tukaj na 
Bledu zagotovo najbolje,« je 
povedal Žan Rihter, sicer tudi 
plavalec ravenskega Fužinar-
ja, ki je bil na daljši progi četr-
ti. Med dekleti je s časom 18:53 
zmagala Neža Turšič.

Izziv tudi za nekdanje 
tekmovalce

Prav tako so se na izzivu 
preizkusili nekateri ne kdanji 

tekmovalci, med njimi Kra-
njčan Mark Kern, ki je bil 
podobo kot vsi drugi navdu-
šen nad plavanjem in prire-
ditvijo. Odlično se je odreza-
la tudi nekdanja olimpijka z 
Lancovega Teja Zupan, ki je 
bila druga med dekleti. »Na 
blejskem izzivu sem plava-
la prvič, včeraj pa je bilo rav-
no pet let od takrat, ko sem 
končala tekmovalno karie-
ro. Tekmovanje tu na Bledu 
je super in presenečena sem 
nad rezultatom,« je poveda-
la Teja Zupan.

Tudi plavanje v jezeru je lahko izziv
Da je daljinsko plavanje za marsikoga res izziv, smo se znova prepričali minulo soboto, ko so bili na startu v Mali Zaki na Bledu tako odlični tekmovalke  
in tekmovalci kot mladi, prababice in pradedki, izkazal pa se je tudi bodoči ženin.

Udeleženci plavalnega izziva so se lahko odločili za plavanje na daljši, pet tisoč metrov 
dolgi progi in krajši, dolgi 1250 metrov.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Prejšnji teden 
je v Pragi potekel eden naj-
večjih turnirjev v floorbal-
lu, tako imenovani Prague 
Games, ki so se ga po uspe-
šnem nastopu na Združe-
nih svetovnih igrah (United 

World Games) junija v Be-
ljaku udeležili tudi mladin-
ci Insporta. 

Na turnirju v Pragi je so-
delovalo več kot tristo ekip 
iz vseh najmočnejših držav. 
Ločani iz ekipe do 15 let so 
nastopili v konkurenci 56 
ekip. Na koncu so se veselili 

odličnega petega mesta in s 
tem enega največjih uspe-
hov škofjeloškega kluba v 
mladinskih selekcijah.

Varovanci trenerja Go-
razda Tomca so v četrtfina-
lu sicer izgubili proti kas-
nejšemu zmagovalcu tur-
nirja, a vse prejšnje zmage 

proti češkim, švedskim in 
švicarskim ekipam so poka-
zale, da fantje premorejo ve-
liko talenta in močne volje 
ter tudi jeklenih živcev. 

»Brez ustreznih trenin-
gov v Škofji Loki v doma-
či Športni dvorani Poden ta 
uspeh seveda ne bi bil mo-
goč. Fantje so imeli vsesko-
zi bučno podporo škofjelo-
ških navijačev, ki so bili nji-
hov šesti igralec,« je povedal 
trener Gorazd Tomc in do-
dal: »Glede na to, da smo v 
četrtfinalu izgubili s kasnej-
šim prvakom, pomeni, da je 
naš uspeh še večji, kot kaže 
uvrstitev. Tudi končno peto 
mesto je res vrhunsko in po-
trjuje kvalitetno delo z mla-
dimi v klubu. Razmišljam 
pa, kako bi bilo v četrtfina-
lu, če bi tudi mi imeli na tur-
nirju na razpolago tri napa-
de kot druge, večje ekipe in 
ne bi plačali davka utruje-
nosti.«

Mladi Ločani vrhunsko v Pragi
Floorball je v Škofji Loki priljubljen tudi med mladimi, ekipa Insport pa zadnja leta dosega odlične 
rezultate tudi v mednarodni konkurenci.

Mladi igralci škofjeloškega Insporta so odlično nastopili na turnirju v floorballu na Češkem, 
kjer so osvojili peto mesto. / Foto: Peter Podobnik

Vilma Stanovnik

Kamniška Bistrica – Klub 
gorskih tekačev Papež in 
Združenje za gorske teke pri 
Atletski zvezi Slovenije bos-
ta to nedeljo, 28. julija, prip-
ravila že dvajseti Gorski tek 
na Grintovec. Tako se bistri-
ški dolini znova obeta velik 
tekaški praznik, ki pa bo, po 
napovedih organizatorjev, 
letos zadnjikrat.

Ekstremni tek na 2558 
metrov visoki Grintovec je 
dolg 9,8 kilometra in ima 
višinsko razliko 1959 me-
trov. Tekači v 16 kategorijah 
bodo tekli na različno dol-
gih progah. Start vseh bo v 
Piknik centru pri Jurju ob 9. 
uri, kjer bo ob 15. uri slove-
sna razglasitev rezultatov. 
Nujne so predprijave prek 
spletne strani http://prija-
vim.se, in sicer do četrtka, 
25. julija. »Tekma za Pokal 

Slovenije v gorskih tekih, 
državno prvenstvo za otro-
ške kategorije in četrta tek-
ma za Tekaški pokal občine 
Kamnik ostaja tudi medna-
rodni tek. Pričakujemo re-
kordno udeležbo tekačev iz 
številnih držav sveta, Grin-
tovške strmine pa mamijo 
tudi odlične slovenske kra-
lje višin. Tek na Grintovec 
je znan ne samo zaradi izre-
dne težavnosti, ampak tudi 
zaradi domačnosti in srčno-
sti številnih pomočnikov, ki 
so tek vzeli za svojega. Veli-
ko življenjskih zgodb je v za-
kulisju dvajsetih organiza-
cij, lepih in grenkih, pred-
vsem pa srčnih in za vse nas, 
ki smo bili del Grintovca, ne-
pozabnih in neponovljivih,« 
je pred jubilejno prireditvijo 
povedal organizator in vodja 
tekmovanja Dušan Papež in 
na tek še zadnjič povabil te-
kače, pohodnike in navijače.

V nedeljo jubilejni Gorski 
tek na Grintovec
V Klubu gorskih tekačev Papež so se odločili, da 
bo dvajseti Gorski tek na Grintovec tudi zadnji.

Del fantovščine je vesela družba iz Domžal preživela tudi 
na Bledu, saj so ženinu Tilnu za nalogo določili preplavati 
Mali blejski izziv.



12 Gorenjski glas
torek, 23. julija 2019simon.subic@g-glas.si

Leta 2009 je namreč ekipa 
mladink PGD Zbilje zmaga-
la v Ostravi, v Kočevju leta 
2011 in Opolah leta 2015 je 
bila druga ter četrta v Mulho-
usu leta 2013. Poleg zbiljske 
ekipe so slovensko repre-
zentanco letos zastopali še 
mladinci PGD Drenov Grič 
- Lesno Brdo, ki so po nes-
rečni poškodbi enega od tek-
movalcev tik pred tekmo za-
sedli 17. mesto, in mladinke 
PGD Andraž nad Polzelo, ki 
so bile devete. 

»Počasi prihaja za nami, 
kaj smo v Švici dosegli. Da 
smo dejansko najboljši na 
svetu, ni mačji kašelj, temu 
cilju pa smo posvetili zadnji 
dve leti,« je na Vaškem trgu 
ob Zbiljskem jezeru, kjer je 
potekal uradni sprejem mla-
dih gasilcev, povedal men-
tor zbiljskih deklet Matic 
Herceg. Priprave na četrtko-
vo tekmo, na kateri so ime-
li tudi bučno podporo navi-
jačev, so bile naporne, saj 
so v dnevih pred odločilnim 

nastopom v Švici vsak dan 
vstajali že ob 5. uri zjutraj, k 
počitku pa so legli ob 22. uri, 
je razložil. Ob tem je vsem 
prisotnim že napovedal, da 
so odločeni čez dve leti, ko 
bodo mladinske gasilske 
olimpijske igre potekale v 
Celju, ubraniti naslov naj-
boljših na svetu. Ne nazad-
nje bo na njih lahko nastopil 
še dobršen del zlate ekipe, ki 

so jo sestavljale Adela Babić, 
Kaja Mali, Julia Bečan, Tin-
kara Svoljšak, Ava Hrustek 
Jerše, Nika Šter, Ana Roka-
vec, Staša Pelko, Pija Galof 
in Julija Korbič, stare od 12 
do 16 let, za njihovo pripravo 
pa je poleg Hercega skrbela 
tudi Arianda Babić.

Zbiljske junakinje, ki so 
bile zelo vesele nedeljskega 
sprejema svojih sokrajanov, 

so razložile, da se bodo Švi-
ce spominjale ne samo po 
zmagi, temveč tudi po no-
vih prijateljstvih, ki so jih 
tam sklenile. »Na tekmoval-
ni dan sem bila malo živč-
na, vendar sem se skušala 
čim bolj osredotočiti na svo-
je delo,« je dejala Nika Šter. 
»Občutek po izvedenih ga-
silski vaji in štafeti v Švici je 
bil zelo dober, z opravljenim 

nastopom smo bile zelo za-
dovoljne, česar smo se vese-
lile skupaj z navijači,« je do-
dala Tinkara Svoljšak. Kot so 
nam še zaupala dekleta, sta 
jima mentorja za nagrado 
obljubila izlet, kam, pa osta-
ja še skrivnost. 

Predsednik PGD Zbilje 
Saša Ciglar je poudaril, da za-
radi novega zlata, ki so ga nji-
hove gasilke po desetih letih 
spet prinesle z gasilskih olim-
pijskih iger, čuti predvsem 
veselje, srečo, ponos, novo 
zagonsko energijo in odgo-
vornost. »Ponosni smo na 
vas, ne samo mi, ampak vsa 
Slovenija,« je povedal. 

Gasilsko reprezentanco 
in predvsem zlate zbiljske 
mladinke je poleg visokih 
gostov iz gasilskih vrst poz-
dravil tudi medvoški župan 
Nejc Smolej: »Hvala vam 
za vse ure, ki ste jih vložile, 
da ste danes okitene z zlato 
medaljo,« je dejal in dodal: 
»Dragi mladinci in mladin-
ke, vi ste nam za zgled. Poka-
zali ste nam, da skupaj zmo-
remo vse.«

Zbiljske gasilke že drugič na vrhu
31. stran

Tradicionalen gasilski sprejem slovenske odprave na 22. mladinskih gasilskih olimpijskih 
igrah v švicarskem Martignyju / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
od petka do nedelje obravna-
vali 23 prometnih nesreč, ena 
od njih se je končala tragič-
no. V petek nekaj minut po 
13. uri se je namreč na avto-
cestnem izvozu na Hrušici 
smrtno ponesrečil 64-letni 
motorist iz Celja, so sporočili 
z Generalne policijske upra-
ve. Motorist se je na izvozu z 
avtoceste vozil v smeri regio-
nalne ceste Jesenice–Kranj-
ska Gora. V desnem ovinku 
je zaradi neprilagojene hi-
trosti zapeljal na nasprotno 
smerno vozišče in trčil v avto-
dom, ki ga je pravilno po svo-
jem smernem vozišču pripe-
ljal 33-letni voznik iz Špani-
je. Zaradi hudih poškodb je 
voznik motornega kolesa na 
kraju nesreče umrl, medtem 
ko v avtodomu ni bil nihče 

poškodovan. Zaradi prome-
tne nesreče, ogleda kraja nes-
reče in odpravljanja njenih 

posledic je bil avtocestni pri-
ključek Hrušica v smeri Lju-
bljane tako uvoz kot izvoz za-
prt skoraj tri ure. 

Gorenjski gorski reševalci 
so v tem obdobju posredovali 
devetkrat, žal njihova pomoč 
za vse ponesrečence ni pri-
spela pravočasno. V soboto 
popoldan je na poti med Pla-
njavo in Lučko Babo v Kam-
niških Alpah po pobočju uso-
dno zdrsnila planinka, ki 
je za posledicam hudih po-
škodb umrla na kraju nesre-
če, je sporočila uprava za zaš-
čito in reševanje. Posredovali 

so gorski reševalci iz Kamni-
ka in helikopter Slovenske 
vojske, ki so mrtvo planinko 
prepeljali v dolino. 

V nedeljo dopoldan je pri 
sestopu z Lepega Špičja z 
zahtevne planinske poti pa-
del slovenski gornik. »Umrl 
je na kraju padca čez skalni 
skok na melišče. Bil je ustre-
zno opremljen,« so razloži-
li na Policijski upravi Kranj. 
Posredovali so bohinjski gor-
ski reševalci in dežurna ekipa 
za helikoptersko reševanje 
z Brnika, ki je preminulega 
planinca prepeljala v dolino. 

Konec tedna zavit v črno
Minuli konec tedna je bil na Gorenjskem tragičen kot že dolgo ne, saj so ceste in gore terjale življenja 
treh oseb: motorista na Hrušici ter dveh planincev na Lepem Špičju in Planjavi. 

Petkova prometna nesreča na Hrušici je terjala že sedmo smrtno žrtev na gorenjskih 
cestah letos. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorski reševalci so v nedeljo pomagali še poškodovani 
kolesarki na Krvavcu in planinki, ki si je pri zdrsu na 
poti od Pogačnikovega doma proti Trenti poškodovala 
roko. V soboto so se blizu planine Voje izgubili tuji 
planinci, na Tominškovi poti si je alpinist poškodoval 
nogo, podobna nesreča je doletela plezalca v Triglavski 
severni steni, planinec se je poškodoval tudi na 
Kamniškem sedlu, v gozdu na Krvavcu pa je grdo 
padel kolesar. V petek na poti proti Vodnikovem domu 
na Velem polju planinec zlomil gleženj. 

Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminali-
sti so prijeli dva Kranjčana, 
ki ju utemeljeno sumijo sto-
ritve več premoženjskih ka-
znivih dejanj. Kazensko ju 
bodo ovadili vsaj sedmih vlo-
mov v stanovanjske hiše in 
vloma v avtomat. 

Na vlomilskem pohodu 
sta bila od maja letos, vla-
mljala pa sta najraje v Dru-
lovki, na Bregu, Orehku in 
v Dupljah. Večino vlomov 
sta izvršila v dopoldanskem 

času, ko so bili lastniki od-
sotni. Delovala sta v sostoril-
stvu, prilaščala pa sta si de-
nar in zlatnino, so razloži-
li na Policijski upravi Kranj.

Osumljenca so krimina-
listi prijeli prejšnji teden po 
vlomu v stanovanjsko hišo 
na Drulovki. V preiskavi so 
zasegli tudi manjšo količino 
konoplje in vlomilsko orod-
je. Preiskave še niso konča-
li, saj kriminalisti preverjajo 
še njuno morebitno poveza-
vo z drugimi premoženjski-
mi delikti. 

Kranjčana vlamljala v hiše

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so pred dnevi krajši 
čas nadzirali promet v križi-
šču na Zlatem polju, ki je eno 
glavnih križišč v Kranju. Na 
pobudo občana so namreč  
kontrolirali predvsem vožnjo 
v rdečo luč in ugotovili štiri 
take prekrške. Prometni po-
licisti so sicer letos v križišču 
na Zlatem Polju obravnavali 
že okoli 150 kršitev neupo-
števanja semaforja, podobne 
nadzore pa bodo še nadalje-
vali, so razložili na Policijski 
upravi Kranj. 

V križišču štirje peljali v 
rdečo luč

Kranj – V petek zvečer so 
gorenjski policisti v poostre-
nem nazoru preverjali trez-
nost voznikov. Na preizkus 
z elektronskim alkotestom 
so povabili skupno 262 voz-
nic in voznikov. Večina njih je 
bila na zadovoljstvo varuhov 
reda in miru treznih, desetim 
pa je rezultat alkotesta poka-
zal, da so pred vožnjo preg-
loboko pogledali v kozarec. 
Kršitelji lahko pričakujejo, da 
bodo zaradi vinjenosti ustre-
zno sankcionirani. 

Za volanom zasačili 
deset vinjenih voznikov

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so zadnji konec tedna obrav-
navali dve prometni nesreči, 
ki sta ju povzročila utrujena 
voznika. V času dopustov, ko 
se mnogi odpravijo na dalj-
šo vožnjo, zato opozarjajo, 
da imajo kofein, odpiranje 
oken, pogovor s sopotniki 
ali poslušanje glasne glasbe 
samo kratkotrajen učinek na 
budnost voznika. »Utruje-
nost lahko premagate samo, 
če se ustavite in zadremate,« 
poudarjajo. 

Utrujenost voznikov je 
botrovala nesreči pri Vo-
klem, kjer je povzročitelji-
ca med vožnjo v isti sme-
ri trčila v vozilo tujca, pred 

viaduktom Bistrica pri Nak-
lem pa je utrujeni voznik za-
peljal na odbojno ograjo in 
se prevrnil pod avtocesto. 

Utrujenost za volanom 
je nevaren pojav, ki se po-
javi med daljšo vožnjo, vo-
žnjo po avtocesti, brez so-
potnika, pri uživanju alko-
hola in drog, vožnjo po obro-
ku hrane, v zastojih, vročini 
..., naštevajo policisti. Te-
daj telo postane veliko bolj 
utrujeno, izčrpano, pozor-
nost pade, pojavijo se težave 
z vidom, koncentracijo, ze-
hanjem, mencanjem oči in 
zbranostjo, težko vozite na-
ravnost, z mislimi ste drugje 
in podobno. Najboljši ukrep 
je, da si vzamete čas za kraj-
ši dremež. 

Kava ne pomaga dovolj
Utrujeni vozniki naj se ne zanašajo preveč na 
krepčilen učinek dišeče kave. 



Alenka Brun

L
etos minevajo tri 
desetletja, odkar so 
harmonikar Janez 
Šu bic, kitarist Bra-
ne Novak in basist 

Brane Peternel, vsi doma 
iz Poljanske doline, skleni-
li, da bodo imeli ansambel. 
Poimenovali so ga Blegoš. 
Kot se spominja Roman For-
tuna, ki se je zasedbi pridru-
žil že leta 1989, ko je zame-
njal basista, danes pa je vod-
ja ansambla, je bil ansam-
bel najbolj dejaven v prvih 

desetih letih svojega obsto-
ja. Udeleževali so se festi-
valov domače glasbe, v stu-
diih so nastajali posnetki za 
kasete, veliko so nastopa-
li. Drugo desetletje je bilo 
zaznamovano predvsem z 
nastopi, potem pa je Blegoš 
miroval do leta 2010. A to ne 
pomeni, da člani niso razmi-
šljali, da bi se ponovno ses-
tali. Nakar je prišlo povabi-
lo takrat radijske voditeljice 
Saše Pivk Avsec, da bi kon-
certirali ob dvajsetletnici 
njenega radijskega dela; lani 
pa so potem nastopili še na 
božičnem koncertu Jerbas 
domačih v Poljanah, kjer so 
sklenili, da bodo tudi urad-
no praznovali trideseto oble-
tnico ustanovitve ansambla. 

Do danes je ansambel Ble-
goš (na fotografiji) izdal kar 
nekaj kaset, ob desetletnici 

je izšla tudi zgoščenka Pot 
muzikanta, sedaj pa bo izšla 
jubilejna zgoščenka z nas-
lovom Lepo je tu pri nas. 
Na njej bo lepa bera najle-
pših skladb, a osveženih in 
predelanih, novi valček na 
zgoščenki pa nosi naslov 
Polansk mier. Zgoščenka bo 
izšla na dan koncerta, ki bo 
v nedeljo, 28. julija 2019, ob 
16.30 pod velikim šotorom 
na Žirovskem vrhu v okvi-
ru Praznika žetve, ki ga pri-
pravlja Turistično društvo 
Žirovski vrh. To bo tudi gla-
vno praznovanje tridesetega 
rojstnega dne ansambla Ble-

goš. Roman Fortuna doda: 
»Program bo povezoval in 
v smeh spravljal obiskoval-
ce Poštar Peška, nastopili 
bodo pevci domače vokalne 
skupine Zala, na bariton bo 
zaigral moj vnuk Tian, sku-
paj pa bosta zaigrala na har-
moniko tudi naš Tomaž in 
njegov sin Benjamin.« Po 
koncertu pa bodo vsi, ki jih 
srbijo pete, lahko ob glasbi 
ansambla plesali do poznih 
večernih ur. Glede na to, da 
je imel ogromno dela s prip-
ravo koncerta, večjih nasto-
pov v tem delu leta Blegoš ne 
načrtuje, razen še nastopa 
pri planinski koči v Tamarju 
4. avgusta in morda še ene-
ga v septembru, pove For-
tuna. Več nastopov člani 
ansambla načrtujejo priho-
dnje leto, ko bodo posneli še 
nekaj novih skladb.

LEPO JE  
TU PRI NAS
Ansambel Blegoš iz Poljanske doline praznuje 
trideseti rojstni dan. Lepo je tu pri nas je naslov 
njihove nove zgoščenke.
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Alenka Brun

G
lasba in pesmi 
so ob vznožju 
Soriške plani-
ne ustvarjale 
izjemno vzdu-

šje, da večine občinstva tako 
veter niti ni zelo motil. Eni 
so že prišli v toplejših oblači-
lih, drugi so pobrskali po prt-
ljažniku avtomobila in oble-
kli vse, kar je bilo primer-
nega, tretji so s seboj pri-
nesli odeje. Še najbolj so se 
občinstvu smilili nastopajo-
či v poletni opravi, a ti so svoj 
nastop opravili profesional-
no, kot da samo rahlo pihlja. 

Program na gorski Poletni 
noči je povezovala Monika 
Tavčar, za uvod pa smo pri-
sluhnili orkestrski izvedbi 
pesmi Cvetje v jeseni, revij-
skega orkestra Amadeo pod 
vodstvom dirigenta Tilna 
Drakslerja. V nadaljevanju 
smo slišali še Med iskrenimi 
ljudmi, Mini in maxi, Mla-
de oči, Pegasto dekle, Ti si 
moja ljubezen, Zemlja ple-
še, Poletna noč ... Za zaklju-
ček pa je iz zvočnikov zado-
nela pesem Dan ljubezni, ki 

so jo ob spremljavi orkestra 
izvedli vsi trije nastopajoči: 
Nuša Derenda, Maja Berce 
in Andraž Gartner - Cane-
gatto. Večinoma so omenje-
ni pevci z orkestrom zapeli 
v solo izvedbi, prisluhnili pa 
smo tudi duetom. 

Občinstvo ni skoparilo s 
ploskanjem, že pred začet-
kom koncerta pa smo sliša-
li pod odrom komentarje, ki 
pričajo o tem, da so tovrstno 
glasbeno prireditev obisko-
valci zelo dobro sprejeli.

VETROVNA POPEVKA
Soriška planina je v soboto zvečer gostila zanimiv glasbeni dogodek, Poletno noč na Soriški planini. Na 
odru pod zvezdami, v objemu gora in ob zahajajočem soncu so obiskovalci dogodka lahko prisluhnili 
domačim zimzelenim melodijam. Edino, kar je kvarilo večer, je bil hladen veter in posledično mraz.

Nuša Derenda

Andraž Gartner - Canegatto

Kljub temu da je glasbeni dogodek na prostem »prevetrilo«, so ljudje uživali  
v pripravljenem programu.

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

Kako si postala junior amba-
sadorka Unicefa? 

V naši šoli sem pripravi-
la akcijo zbiranja drobiža za 
pomoč otrokom v Jemnu, 
pri čemer sem najprej vsem 
učencem naše šole predsta-
vila Jemen, kjer sem živela 
pred vojno.

Na kakšen način si učencem 
približala Jemen?

S pomočjo računalniške 
projekcije sem jim pred-
stavila nekaj podatkov o 
njem in fotografije. Pri-
povedovala sem jim tudi 
o svoji družini ter zakaj in 
kako smo prišli v Sloveni-
jo, pa še o tem, kaj se ta čas 
dogaja v Jemnu. 

Akcija Cent na cent je bila na 
vaši šoli zelo uspešna. Koli-
ko denarja ste zbrali?

Zbrali smo 842 evrov. 
Vsak razred je izdelal svoj 
hranilnik, v katerega smo 
zbirali denar. Povedali 
so mi, da doslej na nobe-
ni drugi šoli niso zbrali 

toliko denarja, največ je 
bilo okrog tristo evrov.

Misliš, da se je učencev dota-
knila tudi tvoja osebna izku-
šnja iz Jemna?

Verjetno res.

Kdo ti je pomagal pri organi-
zaciji akcije v šoli?

Največ mi je pomagala 
učiteljica Dunja Jezeršek, 
podpiral nas je tudi ravna-
telj Aleš Žitnik. 

Koliko učencev je prisluhni-
lo tvoji predstavitvi?

Vsi učenci naše šole, saj 
sem tri predstavitve pripra-
vila na matični šoli, nato pa 
še eno v podružnični šoli na 
Kokrici.

Kako je bil videti tvoj tipični 
dan v Jemnu?

Zjutraj sem šla v šolo, iz 
katere sem se vračala okrog 
dveh popoldne. V šoli se nis-
mo preobuvali v copate, po 

vsaki šolski uri pa smo imeli 
15-minutni odmor, med kate-
rim smo šli vedno ven. Doma 
sem naredila domačo nalogo 
in se potem igrala zunaj na 
dvorišču, v parku ali na igriš-
ču, obiskovala sem tudi balet 
in džezbalet. Mamico sem 
večkrat spremljala pri njenih 
vodenjih turistov po Jemnu. 
Pogosto sem obiskovala tudi 
zabaviščni park, ki je bil čisto 
blizu naše hiše. 

Ali kaj pogrešaš življenje v 
Jemnu?

Najbolj pogrešam druži-
no, pa našega psička Roc-
kyja, ki ima zdaj tri mladič-
ke. Pogrešam tudi učitelji-
co baleta in najboljšo prija-
teljico Jade, s katero sva obi-
skovali šolo z mednarodnim 
programom, skupaj sva bili 
tudi pri baletu. 

Sodeluješ tudi v mreži nev-
ladnih organizacij Euroc-
hild, ki se prav tako ukvarja 
s pravicami otrok. Kako je po 
tvoje poskrbljeno za pravice 
otrok v Sloveniji?

V redu, a bi se dalo tudi kaj 
izboljšati.

ZBIRALI DENAR ZA JEMEN
V Unicefovo akcijo Cent na cent se je vključila tudi dvanajstletna Ranya Waleed Mugalli Zorman z 
Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju. Tako si je prislužila naziv junior ambasadorka Unicefa.

Ranya Waleed Mugalli Zorman / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

S
likovite razgle-
de, ki jih ponuja-
jo stare obmor-
ske vasice, v kate-
rih se tesno nag-

netene hiške ob ozkih uliči-
cah strmo spuščajo do oba-
le, so marsikje po svetu pra-
va paša za oči. V sosednji Ita-
liji jih bomo našli ob Amal-
fijski obali južno od Nea-
plja, še bližje pa so tako 

imenovane Cinque Terre na 
severozahodu italijanskega 
škornja ob Ligurskem mor-
ju. V dobesednem prevodu 
ime pomeni Pet dežel, prav-
zaprav pa gre za pet vasic, ki 
si ena za drugo sledijo med 
večjima mestoma La Spezia 
in Genova.

Če se na popotovanje po 
čudovitih vasicah odpravi-
mo z južne strani, torej iz 
La Spezie, si vasice sledi-
jo v vrstnem redu Riomag-
giore, Manarola, Corniglia, 

Vernazza in Monterosso al 
Mare, pri čemer je najlep-
ša predigra mestece Porto 
Venere, ki sem ga omenjal 
v prejšnjem nadaljevanju. 
Področje skupaj s še tremi 
otočki sodi v Narodni park 
Cinque Terre in je od leta 
1997 vključeno na Unescov 
seznam svetovne dediščine. 
Iz naše baze v mestu Luc-
ca smo se odločili za enod-
nevni izlet, zato smo izbra-
li le prvi dve petini »petih 
dežel«, vasici Riomaggiore 

in Manarola, preostale tri 
smo si pustili za nasled-
njič. Seveda maja ali v zgo-
dnji jeseni, saj se le tako lah-
ko izognemo gneči pole-
tnih mesecev, ko le s pre-
cej sreče lahko dobimo kak-
šno prosto mesto na parki-
riščih ob vhodih v obe vasi-
ci. Poleti je vasice bolj pri-
poročljivo obiskati z ladjo, 
med mesti poteka redni pot-
niški promet, ali pa po žele-
znici, ki so jo tod speljali v 
19. stoletju in tako krajem, 

ki so bili zapisani propadu, 
ponovno vdahnili življenje. 
Če so se tu več stoletij ukvar-
jali predvsem z vinogradniš-
tvom, oljkarstvom in seveda 
ribištvom, je danes njiho-
va glavna panoga turizem. 
V sedemdesetih letih so v ta 
namen celo pobarvali fasade 
hiš z živopisnimi barvami.

Med mesti poteka tudi 
pešpot imenovana Azurna 
pot, a je bila zaradi skalne-
ga podora prav med vasema 
Riomaggiore in Manarola 

zaprta. Pot med tema vase-
ma ima še eno ime namreč 
Via dell' Amore (Pot ljubez-
ni), saj so se na njej običaj-
no srečevali zaljubljenci iz 
obeh krajev. Menda jo bodo 
ponovno uredili in odprli 
leta 2021. Ampak za kaj več 
kot spust po glavni ulici do 
obale, iskanje iskrivih pos-
netkov za spomin in razvaja-
nje brbončic ali pa vsaj kave 
s čudovito kuliso v ozadju, si 
bo prihodnjič seveda treba 
vzeti več časa. (Konec)

ItalijArt (4)

PET DEŽEL, PET VASI

Manarola se stiska na skalni vzpetini nad zalivom. / Foto Igor Kavčič

Na začetku maja so čolni 
v vasi Riomaggiore še na 
kopnem. / Foto: Igor Kavčič

Spominki s poti ljubezni / Foto: Zala Julija Kavčič

Vsak potrebuje nekoga,
da ga objame,
da mu stoji ob strani. 
Da ga zdravi, 
da mu je v oporo,
ko mu je hudo. 
Naj bom to jaz ali ti,
prav vsi potrebujemo nekoga,
da ob strani ti stoji. 
Nekoga, da obrise ti solze,
nekoga, da s tabo se smeji,
nekoga, ki ve, kaj tvoja tišina govori. 
Ko v tišini se pogledata 
in si s pogledom povesta vse,
vse, kar govori srce. 
Nekoga, ki ob strani ti stoji.

Lea Lukanec

Najlepše so pesmi, ki pridejo globoko iz srca. Kajti tam 
so zabeleženi vsi spomini. Lepi in malo manj lepi. Meta

Vsak potrebuje 

PESMI MLADIH

Društvo Naturo, ki v okviru Poletnih počitnic s škratom 
Krančkom izvaja varstvo otrok v naravi, v juliju in avgustu 
vabi otroke pod okrilje »gozdne varuške«. Znova se jim 
bo v Stolpu Pungert mogoče pridružiti jutri od 16.30 do 
18.30, nato pa spet od 7. avgusta dalje. »Gozdna varuška za 
vaše otroke nima vnaprej pripravljenega programa. To pa 
zato, ker jo vodi otrokova želja po raziskovanju, odkrivanju 
novega in njegova naravna želja po učenju,« poudarjajo v 
društvu Naturo in dodajajo, da se želijo odzivati na pobu-
de otrok in njihove interese ter njihov notranji svet. Vsako 
sredo se tako z otroki odpravijo v kanjon Kokre, kjer razisku-
jejo, se prosto igrajo in spletajo vezi med seboj in z naravo.

Gozdna varuška
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T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TSmrtna kazen za uničevanje strojev
Si lahko predstavljate, 

da bi bili obsojeni na smrt, 
ker ste uničili kakšen stroj v 
tovarni? Včasih je bilo tudi 
to mogoče. V času indus-
trijske revolucije je 23. juli-
ja leta 1799 britanska vlada 
sprejela zakon, ki je zagro-
zil s smrtno kaznijo za vsa-
ko razbijanje strojev. Po letu 
1811 so zakon tudi množično 
uporabljali.

Industrijska revolucija je 
izraz, ki se nanaša na spre-
membe organizacije manu-
fakturne (ali ročne) proi-
zvodnje med letoma 1750 
in 1850. To so najprej izpe-
ljali v Veliki Britaniji. Pro-
ces se je začel pod vplivom 
gospodarskih, političnih in 
družbenih dejavnikov, pre-
cej pa sta k temu pripomo-
gla tudi mir v državi in kapi-
tal, ki je bil na voljo. Indus-
trijska revolucija se je zače-
la z velikimi spremembami 

v kmetijstvu, zaradi kate-
rih so nastali presežni dela-
vci, ki so se lahko zaposli-
li v tovarnah. Neposreden 
povod zanjo je bil razvoj 
sodobnih proizvodnih pos-
topkov. Sila pare je nado-
mestila uporabo mišic, vet-
ra in vode. Zrasle so tovar-
ne in začela se je množič-
na proizvodnja industrij-
skih izdelkov. Značilen pri-
mer je bila industrializaci-
ja tekstilne industrije. Prav 
tu se je pokazala potreba po 
strojih in orodju za njihovo 
izdelovanje in to je vzpod-
budilo novo mehanizacijo. 
Izboljšati je bilo treba pro-
metne zveze. Zato so zače-
li kopati prekope ter graditi 
ceste in železnice. Znanje, 
ki so ga pridobili, so Britan-
ci izvažali v druge države. 
Sredi 19. stoletja je bila Bri-
tanija najmočnejša in naj-
bogatejša država na svetu. 

Istočasno z razvojem se je 
spreminjala struktura bri-
tanske družbe. Ljudje so se 
selili v mesta, ki so se naglo 
širila. Zaradi nizkih plač, živ-
ljenja v slumih in izrabljan-
ja otroške delovne sile, so se 
pojavljale hude težave. Ljud-
je so bili prepričani, da so nji-
hovih težav, revščine in trp-
ljenja krivi stroji. Uničeva-
nje strojev v velikem obse-
gu je izbruhnilo v Notting-
hamshireu leta 1811. Pletilci 
so uničili orodje, na katerem 
so izdelovali nogavice slabe 
kakovosti. Stroji so naredili 
velike količine nogavic, ker 
pa so bile slabe kakovosti, so 
imeli delavci zato nizke pla-
če. Za stanje so krivili stroje 
in jih začeli uničevati.

V 19. stoletju je nastalo v 
Veliki Britaniji gibanje ludi-
stov, delavcev, ki so razbija-
li stroje, češ da jim jemlje-
jo vsakdanji kruh. Ludisti so 

trdili, da delujejo pod vods-
tvom nekega Neda Ludda ali 
kralja Ludda, vendar verje-
tno človeka s tem imenom 
sploh ni bilo. Nasilje se je 
naglo širilo. Velike skupine 

so napadale predilnice bom-
baža in volne ter uničeva-
le mehanične statve. Vla-
da je proti temu nastopila s 
smrtno kaznijo za razbijan-
je strojev.

Pregovori in reki
  Komur so dnevi dolgi, naj se ne pritožuje nad krat-
kostjo življenja. (nemški pregovor)
   Če plešeš z medvedom, ne odloži sekire. (ruski 

pregovor)
  Povej mi, kaj bereš, in povem ti, kdo si. (portugalski 
pregovor)

Smeh ni greh
   »Mamica, stric je prišel po denar za elektriko.« 

»Joj, kaj pa naj sedaj napravim? Čisto brez denarja 
sem?« »Naj se grem spet igrat k sosedovim?«

   »Zakaj imate pa otrokovo posteljo dvignjeno pod 
strop?« »Zato, da bomo slišali, če bo padel iz nje.«

   Blondinka svetuje sinu: »Vedno si najprej obuj levi 
čevelj, da jih ne boš mogel zamenjati.«

Cerklje – Zasedba Posebni gostje prihaja iz Cerkelj in 
okolice, sestavljajo pa jo kitarist in vokalist Benjamin 
Burgar, kitarist Tilen Stenovec, basist Aleš Gerkman ter 
bobnar in tolkalist Klemen Jelenc. Pred kratkim so v svo-
je vrste sprejeli tudi odličnega kitarista Mateja Nagliča. 
Njihov glasbeni repertoar obsega priredbe domačih in 
tujih pop-rokovskih uspešnic, na spletu pa je že moč pri-
sluhniti njihovemu avtorskemu prvencu, skladbi S teboj. 
Prav vse pa veseli, da bodo Posebni gostje 21. septembra 
nastopili na koncertnem večeru v Športni dvorani v Šen-
čurju kot predskupina Siddharte.

Posebni gostje s prvencem S teboj

Posebni gostje: kmalu tudi ob Siddharti 
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Samo Lesjak

I
z pevskega festivala za 
otroke mlajše od šest-
najst let, ki je premier-
no izvedbo pod imenom 
Zlati mikrofonček doži-

vel leta 2010 v Linhartovi 
dvorani v Radovljici, dve leti 
kasneje gostoval na Jeseni-
cah, naslednje leto pa se je 
preselil na Bled, se je razvil 
odmeven, večdnevni med-
narodni dogodek. Občins-
tvo ga je že pred šestimi leti 
lahko spoznalo kot pomem-
ben mednarodni pevski fes-
tival oz. tekmovanje, kjer se 
imajo možnost predstavi-
ti in srečevati pevci različ-
nih starosti: od najmlajših 

otrok, najstnikov, študent-
ske mladine pa do odraslih, 
mlajših od štirideset let.

Namen festivala, ki ga 
organizira glasbeni stu-
dio Osminka, je omogoči-
ti talentiranim pevcem iz 
številnih držav, da se pred-
stavijo širši publiki. Eden 
pomembnejših ciljev je skle-
panje novih prijateljskih 
vezi, menjava izkušenj in 
idej, učenje tujih jezikov in 
spoznavanje kultur drugih 
narodov. Festival je obenem 
možnost za srečanje stro-
kovnjakov s področja pouče-
vanja petja, skladateljev, pis-
cev besedil, producentov ter 
drugih ustvarjalcev in pred-
stavnikov glasbene industri-
je. Kot dodaja Sandi Vovk, je 

namen festivala tudi opozo-
riti javnost na najbolj nadar-
jene pevce, da jim nameni 
večjo podporo in pomaga 
pri promociji in razvoju nji-
hovega talenta.

Na tekmovanju je letos 
sodelovalo 73 udeležencev iz 
devetih držav, od tega šestde-
set pevk in pevcev ter 13 čla-
nov strokovne žirije, med 
katerimi so bile tudi tri pose-
bne gostje: skupni zmagoval-
ki preteklih izvedb Christina 
Magrin (Malta) in Daria Pin-
tilie (Romunija) ter Slovenka 
Ana Grdadolnik, prejemni-
ca nagrade grand prix junior 
na lanskem Blejskem zlatem 
mikrofonu, ki so obenem ses-
tavljale tudi mladinsko žiri-
jo, t. i. junior jury, novost na 

letošnjem Blejskem zlatem 
mikrofonu. Drugo leto zapo-
red gre grand prix, nagrada 
za skupno zmago, v Romu-
nijo. Prejela jo je Astrid Mut-
hu, ki bo oktobra dopolnila 
14 let, prihaja pa iz romun-
skega mesta Oradea in je vse 
zbrane prepričala tako s svo-
jimi pevskimi sposobnostmi 
kot odrsko prezenco. Najbo-
ljša v najmlajših treh kate-
gorijah, prejemnica nagra-
de junior grand prix je posta-
la sedemletna Evelina Rusu 
iz Moldavije, ki je s svojim 
talentom navdušila tako žiri-
jo kot občinstvo v blejski Fes-
tivalni dvorani, kamor orga-
nizatorji že vabijo na srečno 
sedmo izvedbo Blejskega zla-
tega mikrofona.

MELODIJE OB JEZERU
Šesta izvedba vse bolj uveljavljenega mednarodnega tekmovanja Blejski zlati mikrofon je ponovno 
navdušila z nastopi mladih pevk in pevcev iz devetih držav.

Veliko nagrado letošnjega tekmovanja je prejela Astrid 
Muthu. / Foto: Tina Dokl

V najmlajših pevskih kategorijah je blestela sedemletna 
Evelina Rusu. / Foto: Tina Dokl

V soboto, 13. julija 2019, so se poročili: na Zgornji Beli 
Janez Konc in Katja Zevnik, na Krvavcu Iztok Pavc in Ana 
Naglič, v Vopovljah Boštjan Jazbinšek in Anja Ogorevc. 
V sredo, 17. julija 2019, so v Škofji Loki zakonsko zvezo 
sklenili Marko Eržen in Martina Demšar ter Davor Pintar 
in Mateja Čerkuč. V soboto, 20. julija 2019, sta v Škofji 
Loki zakonsko zvezo sklenila Matija Jelenc in Katja Šmid.

Mladoporočenci

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 51 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 21 deklic in 18 dečkov, tudi 
dvojčka. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2550 gramov, 
najtežji pa je bil deček s 4440 grami. Na Jesenicah je prvič 
zajokalo 5 dečkov in 7 deklic. Najlažja je bila deklica z 2760 
grami, najtežji deček pa je tehtal 4240 gramov.

Novorojenčki
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Danica Zavrl Žlebir

K orenine družine 
Kn i fic, po doma-
če Bidlnove s Pre-
bačevega, seže-
jo daleč nazaj. 

Njihova prednica Gertruda 
Kristanc je bila Prešernova 
sodobnica, rojena okrog leta 
1800. Potomcev te rodbine 
je danes 280, kaka polovi-
ca jih je prišla na rodbinsko 
srečanje. Gertrudini potom-
ci so do zadnjega kotička 
napolnili cerkvico, nekate-
ri so ostali tudi zunaj, da bi 
z mašo, ki sta jo vodila šen-
čurski dekan Urban Kokalj in 
prelat Anton Slabe, počastili 
spomin na svoje umrle soro-
dnike. »Vzemimo si dana-
šnjo nedeljo čas za zahvalo 
Bogu, da lahko izhajamo iz 
skupnega rodbinskega izvira 
in da so niti našega življenja 
med seboj nevidno preplete-
ne. Prosimo tudi za tiste, ki 
jih danes ni več med nami, a 
brez njih tudi nas ne bi bilo,« 
je v cerkvi uvodoma nagovo-
rila sorodnike Ivana Kristina 
Mohar, pripadnica sedmega 

rodu po Gertrudi Kristanc.  
Gertrudin prapraprapraprap-
ra vnuk Luka Knific, ki je na 
srečanju predstavil tudi rodo-
vno drevo, pa je sorodnikom 
predstavil svoje prednike iz 
sredine 19. stoletja: »Časov-
ni stroj bom zavrtel v sredino 
19. stoletja, k Janezu in Mari-
ji Knific, ki sta bila moja prap-
radedek in babica. Marija se je 
kot dekle pisala Arnež in se je 
k Janezu na Prebačevo primo-
žila iz Srednje vasi. Rodilo se 
jima je 14 otrok, vendar so tri-
je umrli še kot otroci. Odras-
li so Frančišek, Marija, Janez, 
Frančiška, Alojz, Ana, Anton, 
Mihael, Pavla, Jožef in Ange-
la. Marije se je kmalu prije-
lo ime mama Mata. Vsi otro-
ci niso dočakali visoke staro-
sti: Tone se je poslovil, ko jih 
je imel komaj 21, Angela pa 
je pri rosnih 23 letih izgubila 
življenje v zadnjih dneh dru-
ge svetovne vojne. Preostali 
so si večinoma ustvarili števil-
ne družine, le Pavla in Tone 
sta ostala zvesta samskemu 
stanu. Najstarejša živeča Ger-
trudina potomka je stara 88 
let, tudi njej je ime Marija. 
Razkropili smo se po širnem 

svetu, vse do zahodne oba-
le Združenih držav Ameri-
ke. Nancy Keegan živi v San 
Franciscu, najdlje, skoraj 
deset tisoč kilometrov stran. 
Čez Atlantik so njene poz-
drave danes prinesli njen oče 
Tone Knific (vnuk Marije in 
Janeza Knifica), njegova žena 

Marry Ann in sin Anthony.« 
Prvo rodbinsko srečanje je 
priložnost, da se njeni čla-
ni med seboj sploh spozna-
jo, pri tako številni družini se 
namreč nekateri niso pozna-
li: priženjeni in primoženi, 
njihovi otroci in vnuki, kdo 
je najmlajši te rodovine, kdo 

je živel najdlje, kaj vse počne-
jo v življenju, katere poklice 
opravljajo, kako so se uvelja-
vili. Med potomci Bidlnovih 
so kmetje, obrtniki, poslov-
neži, profesorji, imajo tudi 
nekaj doktorjev znanosti. 
Nekateri so aktivni tudi v poli-
tiki: Knifičevi imajo državno 

poslanko in tri občinske sve-
tnike, dva v domači občini 
Šenčur in enega v Žireh, smo 
med drugim izvedeli na rod-
binskem srečanju, ki se je po 
maši nadaljevalo s piknikom 
v Voklem. Srečanje so prip-
ravili Nataša Mohar Mustafa, 
Luka in Matej Knific.

ZBRALA SE JE BIDLNOVA RODBINA
Sredi julija so se na rodbinskem srečanju zbrali člani družine Knific. Danes so velika družina, skupaj jih je dvesto osemdeset, na družinskem srečanju  
jih je bila približno polovica. Svoje poreklo so raziskali za sedem rodov nazaj. 

Člani Bidlnove rodbine pred cerkvico na Prebačevem / Foto: Tina Dokl

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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»Marjetica 83«
Pozdravljeni, Tanja. Se iskre
no opravičujem, ker vam toli
kokrat pišem, vendar vidim 
oporo v vas. Zanima me še 
enkrat za hčerkino zdravje 
v prihodnosti. Kolikokrat jo 
vidite še hospitalizirano? Za
nima me še, ali bo kdaj imela 
svojo družino. Ali se bo moje 
življenje kdaj povrnilo v nor
malo in bomo zaživeli kot 
srečna družina? Ter še kako bo 
z drugo hčerko, mojim in par
tnerjevim zdravjem v bodoče? 
Iskrena hvala ter vse dobro 
tudi vam.
Ste bralci, ki mi pišete več-
krat. S tem ni nič narobe. 
Vedno odgovorim vsem. Pri 
hčerki res vidim še enkrat 
bolnišnico in zdravljenje. 
Ampak vam povem, da vas 
glede njenega zdravja čaka 
še veliko presenečenje. Prav 
kmalu. So trenutki, ko je treba 

le zaupati in dihati, nič dru-
gega. Še vse bo v redu. Imela 
bo svoje otroke in družino. 
Čas vedno prinese svoje in 
so stvari v življenju, na katere 
ne moremo vplivati. V bistvu 
ste srečna družina. Vsi imate 
vse tiste najbolj pomembne 
vrednote. Dobroto, srčnost, 
iskrenost … Ste le zelo utru-
jeni od vseh bremen, ki vam 
jih življenje nalaga – in vas s 
tem preizkuša. Še pred kon-
cem tega leta se zgodijo res 
lepe spremembe in kmalu bo 
na vašem obrazu nasmeh. V 
sebi nosite veliko strahov in 
tegob in ni čudno, da se ne 
morete sprostiti. Starejša hči 
je pred pomembno prelom-
nico in brez skrbi, v celoti ji 
bo vse uspelo, kar si je zada-
la. Lahko je povezano s kak-
šno izvenšolsko dejavnostjo, 
v kateri bo zelo blestela, saj 
ima talent. Glede zdravja 

ne vidim nobenih posebno-
sti. Resnično vam želim vse 
dobro in brez skrbi se lahko 
še obrnete name.

»Strelicija«
Nekoč si mi že odgovorila, 
zato se zopet obračam nate z 
vprašanjem, in sicer: ali bom 
še kdaj našla resnega partner
ja in vzpostavila resno zvezo? 
Hvala za odgovor in srečno.
Do konca sem prepričana, 
da vas čaka sreča v ljubezni, 
in pogled v karte mi to potrdi. 
Ni več dolgo, da se zgodi vse 
tisto, kar vam je namenjeno. 
Obeta se vam lepo in trajno 
partnerstvo, tisto resnično 
pravo. Srečno.

»Julij«
Na vas se obračam, ker bi rada 
vedela, kako bo glede zdravja. 
Vesela bi bila za moje srečne 
številke in če mi mogoče kaže 

kaj dobitka in kdaj bo to. Hva
la za odgovor in vas lepo poz
dravljam. 
Pri zdravju se vam obetajo 
pozitivne spremembe in tudi 
na splošno se boste počutili 
veliko bolje. Žal vam dobitka 
ne morem napovedati, ker 
je taka sreča nepredvidljiva, 
lahko pa vam povem vaše 
srečne številke, ki jih lahko 
uporabljate pri tem: 14, 15, 
22, 25, 29, 30, 32. Srečno.

»Tujina«
Že ste mi pomagali. Sprašu
jem vas, ali se bo moj prijatelj 
odločil za odhod v tujino in kaj 
to pomeni za najin odnos.
Čas vedno prinese svoje in 
vsaka stvar, ki se zgodi, je za 
nekaj dobra. Prepustite se 
dogodkom. Ne bo čez noč, 
ampak prišel bo dan, ko boste 
še zelo presenečeni. Vse gre 
prav. Lepo vas pozdravljam.

TANJIN KOTIČEK

Spet se bomo posvetili kom-
binacijam. Nesreča, Žalost, 
Božje oko – huda žalost ali 
depresija. Stanje, ko ne vidi-
mo svetle točke in poti nap-
rej. Božje oko nam da vedeti, 
da je na koncu poti luč, sve-
tloba in da bo na koncu še vse 
v redu. Navadno rada rečem, 
da oseba sama ne more čisto 
nič narediti, da bi se kaj spre-
menilo, ampak naj enostav-
no počaka in energija in veso-
lje naredita svoje. Ljubimec, 
Mislec, Ljubica – dve osebi, 
ki čutita in se imata radi. Sta 
enakih misli in pričakovanj. 
Veselje, Ljubezen, Darilo – 
zaljubljenost v prvi fazi. Ko 
sredi zime in snega vse cveti, 
trenutki, ko je mogoče čisto 
vse. Lepo in trajno partner-
stvo. Zadnja karta Darilo se 
lahko povezuje tudi z ose-
bnim praznikom, če dodamo 
še karto Veselje, je dobra in 
vesela družba, zabava. Božje 
oko, Ljubimec, Težave – ose-
ba nasprotnega spola gle-
da deset korakov naprej in 
namesto da bi se osredotoči-
la na pozitivne stvari, vidi prej 
negativne. Potreben je pogo-

vor, da se vse lepo uskladi in 
doreče. Obisk, Veselje, Teža-
ve – nekaj, kar se pričakuje, 
ne bo šlo čisto po načrtu. A 
kljub težavam, ki se pojavijo, 
bodo rezultati dobri. Smrt, 
Ljubezen, Otrok – začetek 
popolnoma nove ljubezni ali 
zveze. Prihod novega člana 
in s tem večje spremembe. 
Nesreča, Veselje, Zvestoba – 
po nekem razočaranju sledi 
nekaj zelo lepega in trajnega. 
Božje oko, Nenadna sreča, 
Obisk – posebna sreča, ki 
je tik pred vrati. Malenkosti, 
ki so veliko vredne. Trdnost 
in zaupanje. Na naslov tan-
ja.70@hotmail.com ali na 
Gorenjski glas s pripisom 
»šola vedeževanja« in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih dos-
lej že spoznali.

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Kranjska Gora – V dvorani Vitranc v Kranjski Gori bodo v 
sklopu Ruskega vikenda 26. julija ob 20.30 gostili koncert 
Večer ruskih romanc. Nastopili bodo Galina Preobraz-
henskaya, Sergey Petrishev ter Galina Petkevich.

Večer ruskih romanc

Škofja Loka – V ponedeljek, 29. julija, ob 20. uri bo v 
Sokolskem domu koncert Godalnega orkestra Akademije 
Maasmechelen, ki deluje pod vodstvom Cecile Awouters. 
Koncert obeležuje dvajsetletnico pobratenja občin.

Koncert godalnega orkestra
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29.

23.7.-3.8.2019
OKARINA
FESTIVAL BLED

Nagrade: 

1. nagrada: dve vstopnici za Blejski grad 
2. nagrada: dve majici Okarina 
3. nagrada: 1 x CD Okarina 2019

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,  
7. avgusta 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 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 Nazorjevi ulici 1.
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Igralka Anne Heche (50) in njen soi-
gralec iz serije Hung Thomas Jane 
(50) sta par. Po poročanju vira za 
People sta skupaj od začetka pole-
tja. »Že več let sta dobra prijatelja. 
Sta podobnih misli, tako da je njuna 

zveza zares enostavna. Podpirata drug drugega in se zelo 
zabavata. Zelo sta zaljubljena,« je še povedal vir. Anne 
ima desetletnega sina Atlasa ter 17-letnega sina Homerja, 
med letoma 1997 in 2000 pa je bila v zvezi z voditeljico 
Ellen DeGeneres.

Anne Heche in Thomas Jane sta par

Camila Cabello (22) je bila kot otrok zelo 
nesamozavestna, izredno živčna in ank-
siozna. Kot pravi, ji je bilo od vsega naj-
bolj grozno peti in nastopati pred komer-
koli, vključno s starši. »Nekoč sta me oče 
in mama med petjem v sobi snemala 

skozi ključavnico. Ko sem ju videla, sem zelo jokala,« je 
povedala pevka uspešnice Señorita, ki pravi, da vsak lah-
ko postane, kar želi.

Camila spregovorila o demonih iz otroštva

V Mehiki so našli mrtvega očeta pop 
zvezdnika Samuela (17). Vzrok smrti pos-
lovneža Joseja Arredonda (58) še preisku-
jejo. Oboževalci so glasbeniku že izrazili 
sožalje. Samuel se je kot otrok pojavil v 
očetovih oglasih za avtomobilsko podje-

tje, se sprva uveljavil kot solo glasbenik, od leta 2015 pa je 
del skupine 1Punch. Pred dvema letoma se je pojavil tudi 
v drugi sezoni resničnostnega šova Produce 101.

Pop zvezdniku Samuelu ubili očeta

Damian, 17-letni sin Elizabeth Hurley, 
katerega oče je premožni poslovnež Ste-
ve Bing, bo po smrti dedka Petra dedoval 
del premoženja. Čeprav je ta skušal iz 
oporoke izključiti vse nezakonske vnu-
ke, je sodišče to zahtevo zavrnilo. Tako 

bo med dediči poleg Damiana tudi Kira, nezakonska hči 
Steva Binga in teniške igralke Lise Bonder. Vsak vnuk bo 
po poročanju tujih medijev dedoval več milijonov.

Sin Elizabeth Hurley bo dedoval po dedku

VRTIMO GLOBUS

Samo Lesjak

F
estival, ki se tradi-
cionalno drži pre-
izkušene formule 
za vsakega nekaj, 
je bil znova žanrs-

ko raznovrsten ter za mar-
sikoga nepozaben. Uvodo-
ma so mnoge očarali izjem-
ni vokalisti skupine Vivere, 
intimen večer se je končal 
z bučnim aplavzom. Pra-
znik kranjske klobase je v 
petek na Glavni trg priva-
bil množice ljubiteljev te 
lokalne gastronomske dob-
rote. Veseli svatje in Hele-
na Blagne so mnoge priva-
bili na plesišče pred odrom, 
vrt gradu Khislstein pa je 

gostil modno revijo ob zvo-
kih disko glasbe in vročici 
poletne noči ob ognjenem 
spektaklu. Tudi v soboto je 
bil vrt nabito poln razigra-
nih otrok in staršev, ki so 
uživali v prijetnem popol-
dnevu, ko so bile na progra-
mu otroške vodne igre brez 
meja. Za otroke je še pose-
bej lepo poskrbela Romana 
Krajnčan v Letnem gledali-
šču Khislstein s koncertom, 
ob katerem so otroci z vesel-
jem prepevali in plesali.

Vse dni in noči je mes-
to dišalo po dobri hrani, 
pred Prešernovim gleda-
liščem je Kranska kuhna 
ponujala dobrote iz doma-
čih logov. Apetit in sprošče-
nost so povečali tudi nastop 

večnega Adija Smolarja ter 
melodije Klape Bonaca in 
Tilna Lotriča. Mestne ulice 
so zasedli ulično gledališče 
ter stand up komiki, ki so 
poskrbeli za smeh. Sklepno 
rajanje je potekalo na Slo-
venskem trgu, kjer so obi-
skovalci iz celotne Gorenj-
ske glasno prepevali skupaj 
z Bajago ter skupino King-
ston. Najjužnejši del mes-
ta je bil rezerviran za vroče 
džezovske ritme, k atraktiv-
nosti Kranfesta pa so prispe-
vala tudi manjša prizorišča: 
športne in zabavne igre ter 
državno prvenstvo v odboj-
ki na mivki, sejem domače 
in umetnostne obrti ter art 
sejem, vodeni ogledi mes-
ta – vrata so v večernih urah 

odprle muzejske hiše v mes-
tu, filmski večer in zabaviš-
čni park.

»Z letošnjim Kranfestom 
smo zelo zadovoljni. Seve-
da smo imeli ob pripravi 
tudi nekaj tehničnih izzi-
vov s postavitvijo novih pri-
zorišč, na primer odbojkar-
skega igrišča na parkirišču 
Stara Sava. Veseli nas, da 
so letošnje novitete doživele 
odličen odziv, praznik kranj-
ske klobase je bil zelo dob-
ro obiskan in slišali smo veli-
ko pohval. Upamo, da bomo 
drugo leto dodali še medna-
rodni in slovenski etno pro-
gram,« je o nadaljnjih načr-
tih za Kranfest dejal Srečko 
Štagar, sodelavec Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj.

PRIJETNO POLETNO
Več kot dvajset tisoč obiskovalcev je minuli konec tedna uživalo v prireditvah ter vzdušju petnajstega 
Kranfesta. V treh vročih dneh in nočeh festivalskega poletja so se vrstili raznovrstni dogodki – glasbeni, 
športni, kulturni, otroški in kulinarični, vse do sklepnega koncerta priljubljenega pevca Bajage. 

Kranska kuhna je ponujala številne kulinarične dobrote. Praznik kranjske klobase bo postal stalnica Kranfesta.

Veseli svatje so poskrbeli za prešerno razpoloženje. Ena in edina: pevska diva Helena Blagne / Foto: Primož Pičulin

Čarobnost noči: žonglerska in ognjena skupina Čupakabra Poletne kreacije modne revije so bile prava paša za oči. 

Da na četrtkovih glasbeno-kulinaričnih dogodkih 
na Linhartovem trgu v Radovljici vse teče, kot je 
treba, skrbita tudi mladenki z zavoda Turizem in 
kultura Radovljica Katarina Pirih in Ajda Praprotnik. 
Dvajsetletnica z Mišač in 23-letnica iz Dobrega Polja 
sta še študentki turizma oziroma ekonomije, ki poleti s 
nasmehom na obrazu služita denar, da si pozimi lahko 
privoščita svoj najljubši hobi: smučanje. / 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

Borovnice in breskve
Čeprav letos v gozdu ni 

zelo veliko borovnic, se je 
kljub temu vredno potrudi-
ti in jih nabrati toliko, da lah-
ko iz njih pripravimo borov-
ničev drobljenec, ki se obne-
se kot odlična zdrava sladica 
ali malica. Prav tako nas ne 
bo razočaral jogurtov mus z 
breskvami.

Za pripravo borovniče-
vega drobljenca potrebuje-
mo: 2 skodelici polnozrna-
te moke, 3 skodelice ovse-
nih kosmičev, 1 skodelico 
rjavega sladkorja, 0,5 sko-
delice nasekljanih lešnikov, 
2 vaniljeva sladkorja, 1 pe-
cilni prašek, 1 žličko cime-
ta, 1,5 skodelice stopljene-
ga masla, 2 skodelici svežih 
borovnic.

V skledi zmešamo pol-
nozrnato moko, ovsene 
kosmiče, rjavi sladkor, na-
sekljane lešnike, vaniljev 
sladkor, pecilni prašek in 
cimet. Prelijemo s stoplje-
nim maslom in vse skupaj 
zamesimo v testo. Ni tre-
ba, da se testo povsem drži 
skupaj, zgnetemo le toliko, 
da so vse sestavine navlaže-
ne. Manjši pekač obložimo 
s papirjem za peko in nanj 
položimo dve tretjini testa. 
Testo razporedimo po pe-
kaču in ga pritisnemo ob 
dno, da se sprime. Pekač 
položimo v pečico, ogreto 
na 180 stopinj Celzija, za 
10 minut. Po tem času pe-
kač s testom vzamemo iz 
pečice in nanj razporedimo 

borovnice. Čez borovnice 
nadrobimo preostalo testo. 
Pekač ponovno postavimo v 
pečico in pečemo še 20 do 
30 minut oz. do zlato rjave 
barve. 

Nasvet: Drobljenec lah-
ko postrežemo, dokler je še 
topel, in sicer ob kepici sla-
doleda ali v kombinaciji s 

stepeno smetano. Lahko 
pa ga pustimo, da se pov-
sem ohladi, in ga jemo kot 
piškotno pecivo. 

Za pripravo jogurtovega 
musa z breskvami potrebu-
jemo: 0,5 kg kremnega jo-
gurta, 2,5 dl smetane, 20 g 
instantne želatine, 3 žlice 
sladkorja, 4 breskve.

Jogurtu dodamo sladkor 
in želatino ter premešamo. 
Sladko smetano stepemo in 
jo z lopatico vmešamo k jo-
gurtu. Pripravljeno kremo 
nadevamo v kozarce in jo 
postavimo za nekaj ur v hla-
dilnik. Ko je krema shlaje-
na, nanjo nadevamo nareza-
ne breskve.

Tako lep, čvrst in gost je videti zrel paradižnik, da v trgovini 
kar nehote sežeš po njem. V solati bo odličen, v omaki, v zele-
njavni juhi, vabi pa, da bi se lotili nadevati ga, saj bo zdržal vse 
potrebne obdelave. Kljub temu da ga bomo mogoče povaljali v 
kropu, olupili, mu odrezali vrh, očistili semenje in ga napolnili 
z nadevom, bo stal trdno. Naj bo enkrat malo drugače, da bo 
družina čutila, da jo cenimo in jo skušamo razveseliti tudi s 
kuho. Kako čudovito bo videti živo rdeč in ves blesteč nadevan 
paradižnik tam sredi porcelana in belih prtov. S paradižnikom 
zaužijemo vitamine A, C, D, E in še kakšnega, le predolgo ga 
ne smemo cmariti na ognju, v bučkah, v čebuli in zeliščih 
pa prav tako dobimo te in še druge vitamine in rudnine. In 
prebava bo odlična.

Po švicarsko nadevani paradižniki

Potrebujemo: 12 paradižnikov, 7 dag naribanega sira, 7 dag 
drobtin, 1 dl smetane, žlico sesekljanega drobnjaka, 1 žlico sve-
žega masla ali olja, sol in poper.

Zrele, trde paradižnike olupimo, odrežemo gornji del s pecljem 
in iztrebimo seme. Sir zmešamo z drobtinami, smetano in 
drobnjakom, po potrebi osolimo, popramo in paradižnike 
napolnimo z nadevom. Zložimo jih na pomaščen pekač in 
spečemo v ne prevroči pečici.

Paradižnik po turško

Potrebujemo: 1,5 kg paradižnika, 1 dl olja, 15 dag drobtin, žlico 
peteršilja, sol, poper, noževo konico muškatnega cveta, 3 žlice 
sesekljane čebule, 4 stroke česna.
Na rezine zrezane zrele, a trde paradižnike, polagamo v pla-
steh v kozico, v katero smo vlili olje. Posamezne plasti potre-
semo z drobtinami, zmešanimi s soljo, peteršiljem, čebulo in 
strtim česnom. Po vrhu potresemo z drobtinami in pokaplja-
mo z oljem. Jed postavimo za pol ure v pečico, da nastane po 
vrhu rumena skorja. Jed ne sme biti ne premokra ne presuha 
– pač pa sočna. Ponudimo jo lahko s toastom, lepinjami, njoki, 
mesom, rižem ali krompirjevim priejem.

Z grahom nadevani paradižniki

Potrebujemo: 12 paradižnikov, 2 žlici masla, žlico sesekljanega 
peteršilja, 4 dl mladega graha, sol in žlico masti.
Paradižnik naj bodo zrel in čvrst. Na maslu spražimo peter-
šilj, vsujemo nanj grah, prilijemo malce juhe in drobec soli. 
Dušimo pokrito. Z zmehčanim grahom napolnimo paradiž-
nike, jih zložimo na pomaščen pekač in popečemo v zmerno 
vroči pečici. Pečene paradižnike naložimo okrog praženega 
riža, smetanovega ali kakšnega drugega kipnika oz. narastka. 
Slovita slovenska kuharica Felicita Kalinšek jih ima v svojih 
receptih celo plejado.

Janez Logar

To vemo vsi. Zdravniki, po-
licisti, gasilci, sodniki, kirurgi, 
varnostniki, učitelji, terapevti, 
znanstveniki, trenerji, zakon-
ci, celo alkoholiki. Vsi zasvo-
jenci z alkoholom vedo, da jim 
pitje škodi. Otrok ve, da je ati 
drugačen, in otrok ve, da takrat 
ati ni čisto pravi ati. Otrok ve, 
da mami čez dan preveč spi. 
Normalno, da otrok ne najde 
besed za takšno početje – niti 
jih noče, ker je to njegov starš. 
Alkohol ubija naše telo, alkohol 
ubija naše družine in zakone. 
Marsikomu alkohol uniči kari-
ero in je vzrok za brezposelno-
st. Država ima več stroškov, ki 
jih povzroči alkohol, kot pobra-
nih davkov in trošarin. Tudi to 
vsi vedo. Korist imajo le pride-
lovalci in prodajalci.

Pitje alkohola je pri nas zelo 
splošno sprejemljivo. Pogosto je 
pospremljeno s poneumljajo-
čim smehom, bedastimi izja-
vami in zatrjevanjem, da malo 
že moramo nazdraviti. Če ni 
priložnosti, si jo pa izmislimo. 
Mnogi si ne znajo predstavljati 
dopusta brez kapljice, naj bo to 
pivo, vino, žganje, viski, doma 
narejeni zvarki … Samo da 
malo prime, pravijo. In da se 
lahko smejimo neumnostim. 
Težko mi je razumeti, da se 
moški po kampu sprehajajo s 
pivom v roki. Naredijo nekaj 
krogov in vedno bolj se smeji-
jo. Kot da je to statusni sim-
bol dopusta in odklopa. Žal 
je glavna funkcija alkohola 
res odklop. Od česa? To lahko 
ugotovi vsak sam, če si dovoli 
in če zdrži abstinenco vsaj tri 
mesece. Potem bo videl, od česa 
ga odklaplja njegovo pitje. 

Sam ne ljubim alkohola. 
Nikoli ga nisem. Pravzaprav 

ga ne maram. V primarni 
družini ni bilo alkohola. Ka-
dar me v kakšni novi družbi 
spodbujajo k nazdravljanju 
in ne gre drugače, preprosto 
povem, da sem ozdravljeni al-
koholik in naj me pustijo pri 
miru. Takoj deluje. Zaradi 
poslušanja zgodb ljudi pa sem 
še vedno šokiran. Vsi vemo, 
koliko gorja povzroča alkohol 
v naših družinah in zakonih. 
Mi smo pa kar tolerantni, kot 
da to ni nič hudega. In ne 
ukrepamo, čeprav gre za naše 
družine, za naše otroke in ne 
nazadnje za naše zdravje. Al-
kohol tako zelo prefinjeno in 
počasi zastrupi ves družinski 
sistem, zelo pogosto več gene-
racij zaporedoma. In nam se 
to ne zdi nič posebnega. Po-
sebno je le to, ker tega nočemo 
in ne moremo videti. 

Ni več pristnega veselja, ni 
več odkritosti, ni iskrenih odno-
sov, ostajajo le steklene oči, os-
tajajo brezupni pogledi v priho-
dnost, ostaja ogromno krivde o 
zavoženem življenju, ostajajo 
prazne steklenice v shrambi 
in na polici neplačani računi, 
ostajajo proseče otroške oči, 
kdaj bo ati spet postal ati, kdaj 
bo mami nehala tako čudno 
smrdeti, kdaj si bo mami vze-
la čas za svojega otroka, ostaja 
pričakovanje, da ga bosta star-
ša opazila in mu prepovedala 
bolne izhode, ostaja večno upa-
nje, da si bo mož vzel čas za 
ženo in ne za gostilno, ostaja 
prošnja, da bi se k možu zvečer 
stisnila čista, dišeča žena in ne 
odprta steklenica konjaka. Al-
kohol ubija!

Alkohol ubija

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

Mojca Logar

Vsi praznujemo, enkrat smo 
v vlogi gosta, drugič gostite-
lja. Enostavneje je biti v vlogi 
gosta, enkrat pa se stvar tudi 
obrne. Ne vem, koliko je takih, 
ki za neko praznovanje naro-
či in v celoti kupi vse pecivo. 
Običajno tudi v boljših gostil-
nah dovolijo, da sladice prine-
seš s seboj. Kar precej denarja 
lahko prihranimo, če smo le 
malo spretni in radi pečemo 
ali pa smo dobri organizatorji 
in prosimo koga, da to naredi 
namesto nas. 

Moja izbira prazničnih sla-
dic je pravzaprav vedno precej 
podobna, da ne rečem enaka. 
Drobno pecivo pečem za pra-
znik sv. Miklavža, za druge 
praznike ne. Meni je všeč, če 
so sladice sočne. Je pa težava, 
kako sočno sladico spraviti na 
pladenj, saj jo običajno moraš 
jesti z žličko. Rešitev so v zad-
njih letih zelo popularne sladi-
ce v lončku. Najbolj običajno 
biskvitno testo natrgamo na 
koščke, ga polijemo z nekim 
sokom ali sladko vodo, dodamo 
puding, smetanov ali jogurtov 
nadev s sadjem in odlična soč-
na sladica je pripravljena. Zad-
nje čase me pri lončkih vedno 
bolj moti odpadna embalaža, 
ki jo je pravzaprav kar veliko. 
Morda bom kupila steklene 
lončke, to pa potem lahko upo-
rabljaš večkrat. In našla se je re-
šitev, kupiš lahko piškotne poso-
dice v obliki čolničkov ali mini 
pit, ki jih napolniš z različnimi 
kremami in sadjem in stvar je 
podobna. To je zelo enostavno 
in hitro narejeno. Piškotne po-
sodice lahko kupite v profesio-
nalnih slaščičarskih trgovinah. 

Naslednja praznična sladi-
ca so indijančki. Jaz naredim 

manjše. Pri oblivanju s čokola-
do uporabim kar žličko in jih 
polijem malo po vrhu, pa je. 
Mini indijančki najhitreje izgi-
nejo, jedo jih starejši in mlajši. 

Slano pecivo je tudi hvaležna 
reč, tudi to hitro izgine. Upo-
rabljam recept za slano pecivo 
s skuto in maslom, potresem ga 
z različnimi semeni ali sirom. 
Običajno po tem posežejo sta-
rejši in tudi moškim tekne. 

Jabolčni zavitek ni fino peci-
vo, ljudje pa ga imajo najraje, če 
ga znamo narediti, kot to delajo 
naše mame in babice. Rada in 
veliko pečem, pa sem se deset let 
učila narediti jabolčni zavitek 
po maminem receptu. 

Sledijo še torte. Ko so bili ot-
roci majhni, smo nekje dobili 
knjigo Reč' torta! Napisali sta 
jo dve vzgojiteljici v vrtcu, da bi 
otrokom in staršem približali 
preprosto peko in krašenje tort 
za otroke. Pečem lahko čokola-
dno torto, sadno, skutino, bana-
nino torto z nutelo in saherico. 
Tudi krasim vedno enako, sem 
pravzaprav že prav dolgočasna. 
Sadno torto okrasim z jagoda-
mi, namočenimi v čokolado, 
čokoladno z ivanjščicami ali 
marjeticami ali s svežim cvet-
jem, ki raste na vrtu. Tak je iz-
bor mojih prazničnih sladic, ki 
gostom najbolj teknejo in meni 
gredo najhitreje od rok. Gotovo 
imate vsi svoje izbire najljubših 
sladic. Ne vem, kako to, da se 
človek potem kar tega drži in 
se zlepa ne postopi česa novega. 
Mogoče bi morala na kakšen te-
čaj, ker tudi iz revije ne gre tako 
hitro. Ni problem dobiti recept, 
pomemben je postopek. Tu se 
izkažejo male skrivnosti velikih 
kuharskih mojstrov.

Praznične sladice

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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IZLET / OD 26. DO 29.  SEPTEMBRA 2019

Vojvodina –  
kulinarični potep

Vabimo vas na izlet v Srbijo, točneje v Vojvodino. Ogledali si bomo  muzej kruha 
in tipično srbsko hišo iz 19. stoletja. Ustavili se bomo tudi v samostanu Krušedol 
in obiskali Sremske Karlovce, ki jih krasijo ogromne baročne palače. Odpravili 
se bomo na Petrovaradinsko trdnjavo, ki jo imenujemo Gibraltar na Donavi. V 
spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro Novega Sada 
in se ustavili v vinski kleti Miljević, kjer bomo pokusili njihovo domače vino in 
žganje. Tu bo tudi kosilo ob zvokih vojvodinskih tamburašev. V kraju Ćelarevo 
bomo obiskali muzej piva in pivo tudi pokusili. Zadnji dan bomo obiskali še Sub-
otico in njeno znamenito tržnico. Sledila bosta obisk priznane vinske kleti Zvonka 
Bogdana in pokušina njihovega vina. Mimo Somborja se bomo odpeljali v najbolj 
„rusko“ mesto v Srbiji – Ruski Krstur, mestece v Bački, ki se preživlja z vzgojo pa-
prike. Po kosilu sledi vožnja domov.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, obvezno srbsko turistično vstopno takso in turistično takso 
v hotelih, dva polpenziona v hotelih s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, vstopnino v muzej kruha, ogled 
etno hiše Maradik in toplo malico (pijača za doplačilo), vstopnino v samostan Krušedol, pokušino medu in 
lokalnih vin v Sremskih Karlovcih, vstopnino v podzemne galerije na Petrovaradinski trdnjavi, pokušino vina 
in žganja ter kosilo ob živi glasbi na Fruški gori (pijača za doplačilo), vstopnino v muzej piva in pokušina, 
pokušino vin v vinski kleti Zvonka Bogdana, kosilo tretji dan (pijača za doplačilo), obvezno lokalno vodenje v 
Novem Sadu, turistično vodenje, organizacijo in DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 242 €
(ob prijavi 40 gostov)

Ob prijavi povejte, da ste oglas opazili v tem časopisu.

Jasna Paladin

Tunjice – Krajevni praznik KS 
Tunjice, ki ga v spomin na 19. 
julij, ko je bilo pred 122 leti v 
kraju ustanovljeno najstarej-
še društvo v Tunjicah, to je 
Društvo skupne pomoči, je 
bilo letos nekaj posebnega.

Novo vodstvo krajevne 
skupnosti se je namreč odlo-
čilo, da v ospredje postavi ku-
mare, ki so v kraju zelenja-
va s posebnim statusom. »V 
Tunjice so velike sorte kumar 
prišle po drugi svetovni vojni 
in najmanj štirideset kmetij v 
kraju jih je gojilo. Ženske so 
jih iz Tunjic v košarah nosile 
v Kamnik na tržnico, še sam 
se spominjam, da so bile ne-
katere dolge tudi po sedem-
deset centimetrov. Gojenje 
kumar je bil v tistih letih za 
marsikatero kmetijo v kraju 
način preživetja. Za zimo so 
jih shranjevali v kisu, a tako, 
da so jih naribali in shranili v 
desetlitrske kozarce skupaj s 
poprom in šalotko. Ko pa je 
v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja kumarice začela vla-
gati kamniška Eta, so tunji-
ški kmetje gojili tudi male 
kumare za v kis. Praktično 
pri vsaki hiši so jih gojili,« 
nam je povedal predsednik 
Krajevne skupnosti Tunjice 
in pobudnik festivala Valen-
tin Zabavnik. In zakaj kuma-
re tako dobro uspevajo prav 
v Tunjicah? »Zaradi ugodne 
kamninske sestave in vlažne 
zemlje. Kumare namreč pot-
rebujejo veliko vlage, a ne z 
zalivanjem, saj s tem liste na-
pade plesen, pač pa nepos-
redno iz zemlje,« še pove in 

nadaljuje, da so se časi spre-
menili in da danes v kraju ni 
več kmetije, ki bi se preživlja-
la s kumarami, a želijo si, da 
bi se krajani zavedali zgodo-
vine in bi se kumaram spet 
bolj posvečali. 

Zato tudi Festival tunških 
kumar, ki so ga pripravili 
na travniku ob šoli in so se 
ga – kljub dopustom in no-
vosti, ki še nima tradicije – 
udeležili številni Tunjičani. 
Kumare, ki so jih prinesli, je 
ocenjevala petčlanska komi-
sija, dela pa so imeli kar veli-
ko, saj so se posvetili 25 pri-
merkom, kar je za prvi tovr-
stni dogodek veliko, so ugo-
tavljali organizatorji, tudi 
zato, ker letos kumare raste-
jo vsaj dva tedna kasneje kot 
običajno.

»Ocenjevali bomo dolžino, 
obseg, število semen, trdoto 
lupine, barvo, okus, gladkost, 
kosmatost …« je hitel našteva-
ti Sašo Mikuš in ob tem prip-
ravljal zapleteno orodje za 
merjenje ukrivljenosti in dru-
gih lastnosti kumar, in ko ni 
več mogel zadrževati smeha, 
je le priznal, da gre predvsem 
za družaben dogodek, katere-
ga namen je krajane zbližati, 
sprostiti in nasmejati ter tudi 
nahraniti, saj so obiskovalce 
pozvali, naj na druženje pri-
nesejo tudi jedi iz kumar, ki 
bodo zamenjale na podobnih 
dogodkih nepogrešljive čevap-
čiče. Tako so se na stojnicah 
znašle tople kumare, napitek 
iz kumar, limon in mete, na-
močenih v vodi, smuti iz ku-
mar, kisle kumarice …

Kumare, ki so sodelovale 
pri ocenjevanju, so poime-
novali po njihovih glavnih la-
stnostih: pikasta, čvrsta, ana-
tomska, zelena, mladostna … 
zmagala pa je dolga. Vsi so-
delujoči so prejeli priznanja, 
nato pa so se družili še dolgo v 
večer. In še ena zanimivost iz 
Tunjic: »Dogodek smo prip-
ravili brez gostincev in brez 
ansambla, kar se je izkazalo 
za zadetek v polno. Glasna 
glasba onemogoča pogovor, 
mi pa smo se lahko povsem 
spontano družili, pogovarjali 
in veselili in kar sami kaj za-
peli. Tako mladi kot stari. S 
tem bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje – kot seveda tudi s 
festivalom kumar, ki bo pos-
tal tradicionalen,« je zaključil 
Valentin Zabavnik.

Ponosni na kumare
V Tunjicah so ob krajevnem prazniku letos prvič pripravili Festival tunških kumar, s katerim želijo 
opozoriti na kulinarični pa tudi etnološki pomen te zelenjave v kraju, kjer kumare še posebno  
dobro uspevajo.

Tunjice so bile po drugi svetovni vojni znane po velikih kumarah, nekaj zanimivih primerkov 
smo lahko videli tudi na prvem Festivalu tunških kumar.

Janez Kuhar

Muta – Štiri mlade obnemog-
le štorkljine mladiče, ki so jih 
pred časom rešili s strehe žu-
pnišča v Cerkljah, in njihova 
mama štorklja danes uspeš-
no okrevajo v zavetišču na 
Muti. Štorklja je bila poško-
dovana, imela je zlomljeno 
krokarnico in ni mogla pole-
teti do svojih mladičev na di-
mnik župnišča, zato so jo ta-
koj odpeljali na pregled v Ve-
terinarsko ambulanto za pti-
ce na Veterinarski fakulte-
ti v Ljubljani, kjer jo je zdra-
vstveno oskrbel dr. Joško 
Račnik, in nato v Zavetišče 
za zaščitene prostoživeče ži-
vali na Muto. Za njo je za-
vetišče sprejelo še štorkljine 

mladiče, saj hranjenja teh 
hitro rastočih mladičev sa-
mec sam ni zmogel. 

Ekipa oskrbnikov in dr. 
Zlatko Golob skrbijo za 
zdravje petih štorkelj, da 
bodo lahko avgusta zapusti-
le zatočišče in začele privaja-
nje na samostojno življenje 
v naravi in selitev v Afriko. V 
zatočišču jih hranijo z živimi 
glodavci, ribami in enodnev-
nimi piščanci ter specialnimi 
vitaminsko-mineralnimi do-
datki, ki jim omogočajo zdra-
vo rast in razvoj. Kot nam 
je povedal Dušan Dimnik 
iz Kranja, prostovoljec Slo-
venskega centra za obročka-
nje ptic, se mlade štorklje in 
mama štorklja dobro počuti-
jo in uspešno okrevajo.

Štorklje okrevajo  
v zavetišču na Muti 
V mesecu avgustu bodo zapustile zatočišče ter se 
začele privajati na samostojno življenje v naravi in 
selitev v Afriko.

Mati štorklja s štirimi mladiči na gnezdu v zatočišču na 
Muti. Mati že preletava krajše razdalje. / Foto: Zatočišče Golob, Muta

Hraše – Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji vabi na 
otvoritveno romanje iz Hraš pri Smledniku prek Sv. Jakoba nad 
Preddvorom (961 m) na Brezje. V soboto, 27. julija, se bodo 
ob 7. uri zbrali pred cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah pri Smledniku 
in pa po gozdu krenili do vasi Voklo in naprej proti Šenčurju 
in Srednji vasi. Poljska pot jih bo bo vodila do Visokega in ob 
Kokri do Brega in Preddvora, nato se bodo vzpeli na Sv. Jakob, 
kjer bo ob 17. uri sveta maša in blagoslov Jakobove poti. Da-
roval jo bo pater dr. Metod Benedik. Romarji bodo prenočili 
v planinskem domu na Sv. Jakobu in se v nedeljo, 28. julija, 
ob 6. uri s Sv. Jakoba spustili v Preddvor in nato skozi vasi 
Mače, Bašelj, Trstenik, Golnik, Križe in Kovor odšli na Brezje. 
Zaradi rezervacije na Sv. Jakobu v planinskem domu prosi-
jo za prijavo na telefon 040 206 474 (Franceska Žumer) ali 
franceska.zumer@gmail.com najkasneje do četrtka, 25. julija. 

Otvoritveno romanje iz Hraš na Brezje

Romarji na Jakobovi poti se bodo v cerkvi na Sv. Jakobu 
udeležili maše, ki jo bo daroval pater dr. Metod Benedik.
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sudoku_LAZJI_19_58
NALOGA

4 7 6 2 5
8 9 4

4 3 9
8 9 6 2

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

9 1 3
2 3 8 7 6

sudoku_LAZJI_19_58

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_58
NALOGA

7 9 4
4 6 7

7 2 3 6
7 2 5

3 1
2 9 7

3 1 7 8
5 4 3
8 6

sudoku_TEZJI_19_58

REŠITEV

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

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_19_58
NALOGA

794
467

7236
725

31
297

3178
543
86

sudoku_TEZJI_19_58

REŠITEV

786913524
342865917
915724368
178639245
463257189
259481673
631578492
597142836
824396751

sudoku_LAZJI_19_58
NALOGA

47625
894

439
8962

527614
1658
594

913
23876

sudoku_LAZJI_19_58

REŠITEV

479613825
328945617
615872439
847139562
952786143
163524798
594367281
786291354
231458976

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 24. 7.
15.20, 17.30 LEVJI KRALJ, sinhro.
19.40, 21.50 LEVJI KRALJ

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 24. 7.
18.50, 20.00 LEVJI KRALJ
16.30, 18.20 LEVJI KRALJ, sinhro.
15.20, 17.40 LEVJI KRALJ, 3D
15.50, 20.40 PLAZENJE
20.30 STUBER: DIVJA VOŽNJA
15.30, 19.40 SPIDER-MAN: 
DALEČ OD DOMA
18.00 SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA, 3D

21.10 ANNABELLE 3
16.30 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH 
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
17.45 PREVARANTKI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 26. 7.
21.30 Letni kino: 100 REČI

Sobota, 27. 7.
18.00 LEVJI KRALJ, 3D
20.30 STIKS

Nedelja, 28. 7.
18.00 SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA
20.30 UTOYA, 22. JULIJ

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
23. 7.

15/30 °C

Nedelja 
28. 7.

16/31 °C

Sreda 
24. 7.

Četrtek
25. 7. 

Petek
26. 7. 

Sobota
27. 7.

16/31 °C 16/32 °C 15/31 °C 15/30 °C

Ponedeljek 
29. 7.

Torek
30. 7.

Sreda
31. 7.

Četrtek
1. 8.

15/31 °C 15/32 °C 15/33 °C 15/31 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

23. 7. tor. Branislav 5.33 20.43

24. 7. sre. Kristina 5.34 20.42 

25. 7. čet. Jakob 5.36 20.41 

26. 7. pet. Ana 5.37 20.40

27. 7. sob. Sergij 5.38 20.38

28. 7. ned. Zmago 5.39 20.37

29. 7. pon.  Marta 5.40 20.36

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada je bilo 
lani v Sloveniji sklenjenih 
7256 zakonskih zvez, kar je 
bilo 775 ali 12 odstotkov več 
kot leto prej. Kar dve tretjini 
parov sta se poročili na sobo-
to, približno šestina na sre-
do, prav toliko pa tudi v pre-
ostalih dneh tedna. Največ 

parov, kar 276, se je poroči-
lo 18. avgusta. Med meseci 
je bil glede porok »najmoč-
nejši« junij, v tem mesecu je 
sklenilo zakonsko zvezo več 
kot 1100 parov, več kot tisoč 
se jih je poročilo še maja, av-
gusta in septembra. Za 6394 
ženinov in za 6439 nevest je 
bila to prva zakonska zveza. 

Povprečna starost ženinov 
in nevest se je še zvišala. Že-
nini, ki so se poročili prvič, 
so bili povprečno stari 32,6 
leta (leto prej 32,2), neveste 
pa 30,5 leta (predlani 30,1). 

Več kot štiri petine zakon-
skih zvez je bilo sklenjenih 
med državljani Slovenije. 
Pri 596 porokah je bil ženin 
državljan Slovenije, neves-
ta pa državljanka kake druge 
države, največkrat Bosne in 
Hercegovine. Pri 563 poro-
kah pa je nevesta, državljan-
ka Slovenije, sklenila zakon-
sko zvezo z ženinom, ki je bil 
državljan druge države, naj-
večkrat Bosne in Hercego-
vine. Pri 168 sklenitvah za-
konske zveze sta bila oba, že-
nin in nevesta, prebivalca s 
tujim državljanstvom. 

Lani je bilo v Sloveniji 
2347 razvez zakonskih zvez, 
kar je bilo 40 ali 1,7 odstot-
ka manj kot leto prej. Možje 
so bili ob razvezi povprečno 
stari 46,8 leta, žene pa 43,8 
leta. Štiriinštirideset zakon-
skih zvez je bilo razvezanih 
že v prvem letu zakona, si-
cer pa so zakonske zveze v 
poprečju trajale do razveze 
nekaj več kot štirinajst let. V 
polovici razvezanih zakon-
skih zvez ni bilo mladole-
tnih otrok, v preostalih pa je 
bilo ob razvezi skupno 1871 
vzdrževanih mladoletnih ot-
rok. Večina teh otrok (sko-
raj 70 odstotkov) je bila ob 
razvezi dodeljena materam, 
dobra petina obema starše-
ma, nekaj več kot šest od-
stotkov pa očetom.

In kako je bilo lani s po-
rokami in razvezami na 

širšem gorenjskem obmo-
čju? Največ porok je bilo 
glede na število prebival-
cev v občinah Jezersko (4,8 
poroke na tisoč prebival-
cev), Preddvor (4,6), Men-
geš (4,1), Železniki (4,0) 
Gorenja vas - Poljane (3,9) 
in Jesenice (3,9), najmanj 
pa v občinah Vodice (1,8), 
Bohinj (2,2), Šenčur (2,3), 
Kranjska Gora (2,5) in Nak-
lo (2,6). Zanimivo: v gorenj-
ski statistični regiji je bil en 

ženin in pet nevest starih do 
19 let, kar 23 ženinov in 13 
nevest pa je bilo starih 60 let 
in več. Kar zadeva razveze, 
jih je bilo največ v občinah 
Jezersko (3,2 na tisoč prebi-
valcev), Jesenice (1,7), Vodi-
ce (1,6), Kranjska Gora (1,5) 
in Medvode (1,5), najmanj 
pa v občinah Preddvor (0,3), 
Gorenja vas - Poljane (0,4), 
Železniki (0,4) in Mengeš 
(0,4). V gorenjski statistič-
ni regiji so se trije pari raz-
vezali prej kot v enem letu 
od sklenitve zakonske zve-
ze, 51 parov pa potlej, ko so 
v zakonski zvezi vztrajali 25 
let ali več. V dveh razvezanih 
zakonih je bilo po podatkih 
statističnega urada štiri ali 
več vzdrževanih otrok. 

Več porok in manj razvez
V Sloveniji je bilo lani v primerjavi z letom prej kar 12 odstotkov več sklenitev zakonskih zvez in za 1,2 
odstotka manj razvez. Povprečna starost ženina in neveste ob sklenitvi prve zakonske zveze se je lani 
še zvišala. Lani je bilo sklenjenih tudi petdeset partnerskih zvez – 27 moških in 23 ženskih.

Lani je bilo na dan povprečno dvajset sklenitev zakonskih zvez in povprečno šest razvez.  
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Sklenitve in razveze zakonskih zvez po občinah, 2018

Občina

Sklenitve 
zakonskih zvez

Razveze
zakonskih zvez

* število *na 1000 
preb. * število * na 1000

preb.
SLOVENIJA 7256 3,5 2347 1,1 
Bled 30 3,8  9 1,1 
Bohinj 11 2,2 3 0,6
Cerklje na Gorenjskem 28 3,7 7 0,9
Domžale 127 3,5 50 1,4
Gorenja vas – Poljane  29 3,9 3 0,4
Gorje 10 3,6 4 1,4
Jesenice 81 3,9 36 1,7
Jezersko 3 4,8 2 3,2
Kamnik 107 3,6 36 1,2
Komenda 22 3,5 4 0,6
Kranj 202 3,6 68 1,2
Kranjska Gora 13 2,5 8 1,5
Medvode 63 3,8 25 1,5
Mengeš 33 4,1 3 0,4
Naklo 14 2,6 7 1,3
Preddvor 17 4,6 1 0,3
Radovljica 51 2,7 26 1,4
Šenčur 20 2,3 9 1,0
Škofja Loka 75 3,3 29 1,3
Tržič 46 3,1 19 1,3
Vodice 9 1,8 8 1,6
Železniki 27 4,0 3 0,4
Žiri 15 3,1 3 0,6
Žirovnica 15 3,4 5 1,1

(Vir: Statistični urad RS)

Lani je 99 ženinov in 105 
nevest sklenilo zakonsko 
zvezo na svoj rojstni dan.

Dvanajst parov se je lani 
razvezalo po petdesetih 
in več letih zakona.

Jezersko – Poletno dogajanje na Jezerskem se je že začelo. V 
Jenkovi kasarni se bodo štiri petke vrstile igre Jezerske štorije, 
tudi sicer pod to blagovno znamko poteka še več poletnih do-
godkov, od torkovih vodenih ogledov, četrtkov na Šenkovi do-
mačiji, kjer prikazujejo, kako so včasih predelovali ovčjo volno, 
do sobotnih srečanj ob Planšarskem jezeru, kjer na odprtem og-
nju kuhajo masunjek. Avgusta Jezerjani vabijo na tradicionalno 
prireditev Ovčarski bal, ki bo ob jezeru 11. avgusta, nedeljo pred 
tem bodo v medgeneracijskem centru odprli razstavo Ujeti 
ravnovesje: Grintavčev steber, ki jo pripravljata KUD Jezersko 
in akademska kiparka K. Žvokelj. Pred koncem avgusta bodo 
priredili še Hišo sreče, kjer bodo prikazali, kako so se včasih 
igrali. Na začetku septembra pa bodo slavili občinski praznik.

Veliko poletnih dogodkov

Škofja Loka – Del poletnega dogajanja v Škofji Loki so tudi 
poletne kino predstave na terasi Name, imenovane kino nad 
mestom. Prirejajo jih že od leta 2016, tudi letos se bo nad 
mestom zvrstilo pet filmskih predstav. Od 9. do 13. avgusta si 
bodo tako lahko Ločani ogledali filme Angelski delež, Zvezda 
je rojena, Bojevnica, Gajin svet (slovenski mladinski film)in 
Bog, le kaj smo spet zagrešili. Če bo kakšen dan slabo vreme, 
so predvideli še dva rezervna datuma, 14. in 15. avgust. Pred-
stave bodo ob 21. uri. Kot pravi Tea Oblak iz Kina Sora, težijo 
k temu, da bi prikazovali kakovostne filme pretežno evropske 
produkcije, en sam film je letos ameriški.

V Škofji Loki Kino nad mestom
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Razvojni inženir na področju dostopa, m/ž (Kranj) 
Želiš vžigati iskrice v najhitreje rastoči panogi? Bodi razvojni inženir na področju do-
stopa. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 8. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operaterji na strojih: struženje, brušenje in balansiranje, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, poznavanje proizvodnih po-
stopkov, zaželeno je poznavanje dela na CNC-strojih, vendar ni pogoj. Delo se opra-
vlja dvo- ali troizmensko. Schäfer Rolls d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 20. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Edukator L’Oreal Professionnel in Kerastase, m/ž (Ljubljana, Kranj in teren  
po Sloveniji) 
Opis delovnega mesta: organizacija in izvedba edukacij o strategijah programov 
barvanja, nege ter stylinga las na terenu v frizerskih salonih in na akademiji L’Ore-
al, priprava prezentacij za edukacije in adaptacija priročnika za uporabo izdelkov ... 
ARC - Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 8. 2019. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: samostojno pripravljanje in kuhanje jedi, skrb za urejenost 
delovnega mesta, timsko delo, opravljanje drugih nalog s področja priprave hrane 
po navodilih nadrejenega. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Pri-
jave zbiramo do 18. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Pričakovanja: pričakujemo izobrazbo srednje tehnične smeri, vozniško dovoljenje 
B-kategorije, poštenost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, urejenost, obču-
tek za ravnanje s strankami na terenu. Klima Belehar prezračevanje in klimatizaci-
ja, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 8. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Programer, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izkušnje s programiranjem, vozniško dovoljenje B-kategorije, sa-
moiniciativnost in samostojno reševanje izzivov, odgovornost, vestnost ... Opal 

informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 11. 8. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v službi za informatiko in analitiko, m/ž (Kamnik) 
Opis delovnih nalog: upravljanje, konfiguriranje in vzdrževanje omrežij (vlan, VPN, 
routing, WiFi ...), vzdrževanje in administracija strežniških servisov (AD, DNS, SQL, 
HYPER-V, RDS …) ... DOM-Titan, d. d., Kovinarska cesta 28, 1241 Kamnik. Prijave zbi-
ramo do 17. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov v marketingu, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Zahtevana znanja: VII. ali VI/2. stopnja, vsaj tri leta izkušenj iz tržnega komunicira-
nja digitalnega marketinga, izkušnje iz športne industrije in na področju odnosov 
z javnostmi so prednost. Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Pri-
jave zbiramo do 28. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Bančni svetovalec, m/ž (Kranj) 
Vaše glavne odgovornosti na delovnem mestu bančni svetovalec bodo: aktivno 
trženje produktov fizičnim osebam, opravljanje blagajniških poslov, informiranje 
komitentov o ponudbi storitev banke in svetovanje strankam. Gorenjska banka, d. 
d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Lipnica) 
Opis del in nalog: opravljanje internega transporta, prevzemanje, skladišče-
nje in izdajanje blaga, urejanje delovnega okolja ... Iskra Mehanizmi, d. o. o.,  
Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 10. 8. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Operater na stroju, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnega mesta: priprava stroja za obratovanje v skladu s prejeto delovno 
dokumentacijo, izdelava serije v predpisani količini in kakovosti ... EGP Embalažno 
grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 
8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poprodajni referent, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: zaključeno najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, prednost je 
poznavanje materialov v navtiki, 12 mesecev izkušenj na primerljivem delovnem 
mestu, aktivno znanje angleškega jezika, dobro poznavanje programskega pake-
ta MS Office ... SVP Avio, d. o. o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave 
zbiramo do 16. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog v pisarni, m/ž (Mengeš) 
Vaše delovne naloge bodo: prepisovanje tehničnih skic izmer senčil, pisanje de-
lovnih nalogov in svetovanje ter delo v administraciji. Rolete Kosec, d. o. o., Stele-
tova ulica 4, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 16. 8. 2019. 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

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Praznovanje Anine nedelje in Marije Snežne
Kranj – Župnija Kranj Šmartin vabi na praznovanje Anine 
nedelje na Sv. Joštu nad Kranjem. Sv. maša bo v nedeljo, 28. 
julija, ob 10. uri. V ponedeljek, 5. avgusta, ob prazniku Mari-
je Snežne, pa bo ob 17. uri sv. maša v kapeli Marije Snežne 
na Sv. Joštu nad Kranjem. 

Počitniške delavnice
Kranjska Gora – Gornjesavski muzej Jesenice med 30. juli-
jem in 2. avgustom vabi v Liznjekovo domačijo v Kranjski 
Gori. Vse štiri dni bodo ob 11. uri potekale počitniške delav-
nice: Kekčeve ustvarjalnice. V torek si boste lahko izdelali 
Vandotovo malho, v sredo embalažo za Kosobrinovo malico 
in vrečko za Pehtin čaj, v četrtek sešili pravljično Prisanko-
vo sovico, v petek pa spekli Mojčine rogljičke. Da se boste 
lahko vedno ozrli nazaj in pokukali v lepe spomine, boste za 
zaključek delavnic poslikali še ogledalce vile Škrlatice.

IZLETI

Pohod na Piz Boe
Kranj – PD Iskra Kranj v sodelovanju s PD Železniki v  
torek, 27. avgusta, vabi na Piz Boe. Pot je mestoma zmer-
no zahtevna in zahteva nekaj kondicije (920 višinskih me-
trov) ter zanesljiv korak; skupne hoje bo okrog 5 ur. Kdor bo  
želel, si bo pot lahko skrajšal z žičnico. Odhod s posebnim 
avtobusom s postaje izpred Mercator Centra Primskovo  
ob 3.30. Prijave in informacije pri vodnikih: prelovsek@
gmail.com (Uroš Prelovšek), 041 757 009 ali saso.kosnik@
infonet.si (Sašo Košnik).

RAZSTAVE
 

Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941–1945
Škofja Loka – V sredo, 24. julija, bo ob 19. uri v Loškem 
muzeju odprtje razstave Idrija in Žiri kot obmejno območje 
1941–1945. Razstavo so pripravili raziskovalci s Filozofske fa-
kultete v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU.

PREDSTAVE

Orientalske zgodbe
Škofja Loka – Bralnica na vrtu Sokolskega doma vabi na pri-
povedovalsko-glasbeno predstavo Orientalske zgodbe, ki bo 
v torek, 23. julija, ob 18. uri na vrtu Sokolskega doma. Do-
godek pripravlja Kulturno društvo Grable. Pripovedujeta in 
pojeta: Polona Prosen in Tea Vidmar. Vstop bo prost.

Jože Košnjek

Preddvor – Preddvorska 
Osnovna šola Matije Valjav
ca se je uspešno vključila v 
organizacijo osnovnošol
skih literarnih taborov, na 
katerih sodelujeta tudi glav
ni osnovni šoli iz Borovelj in 
Vetrinja pri Celovcu na Ko
roškem. Prvi del letošnjega 
tabora je bil spomladi v Šen
tjanžu na Koroškem, dru
gi del v junija v Preddvoru. 
Mag. Franceska Žumer, dol
goletna organizatorka tabo
rov, je k podpori taborom na
govorila preddvorskega žu
pana Roka Robleka in vod
stvo preddvorske osnovne 
šole z ravnateljem Bogda
nom Sušnikom. Deset učenk 
in učencev preddvorske šole 
in dvajset s koroške strani je 
skupaj z učiteljicami peš kre
nilo do doma starejših v Po
točah, kjer jih je čakala sama 
Josipina Turnograjska, ki jo 
je izvrstno in v takratni ob
lačilni modi zaigrala nje
na najboljša in najbolj zves
ta poznavalka in oboževalka 
ddr. Mira Delavec. V učen
kah in učencih, udeležencih 
literarnega tabora, je našla 

radovedne poslušalce, ki so 
imeli zanjo kup vprašanj o 
Josipini, njenem življenju 
in ljubezni do Lovra Toma
na. Tabor se je nadaljeval pri 
Logarju v Hotemažah, kjer 
so se šolarji seveda okrepča
li in pisali spise na temo List 

iz grajskega dnevnika, seve
da z Josipino v osrednji vlo
gi. Župan jih je nato pova
bil še na vožnjo s čolni po je
zeru Črnava. Druženje mla
dih na takih taborih spodbu
ja učenje slovenščine tudi 
na večjih šolah, kakršni sta 

boroveljska in vetrinjska, 
zbližuje mlade z obeh strani 
Karavank in omogoča spo
znavanje krajev, iz katerih 
prihajajo učenci. Organiza
torji tabora so odločeni, da 
jih bodo pripravljali tudi v 
prihodnje. 

Josipina povezala mlade
V Preddvoru je bil konec junija drugi del literarnega tabora osnovne šole iz Preddvora  
in dveh koroških šol.

Udeleženci literarnega tabora z ddr. Miro Delavec oz. Josipino Turnograjsko, učiteljicami, 
preddvorskim županom Rokom Roblekom, ravnateljem preddvorske šole Bogdanom 
Sušnikom in direktorjem doma starostnikov v Potočah Matejem Križaničem pred 
Josipininim spomenikom na Turnu

Kranj – V okviru Neskončnega filmskega poletja bo v četrtek, 
25. julija, ob 21. uri na Vovkovem vrtu na sporedu film Dogman 
režiserja Mattea Garroneja, avtorja odličnih filmov Gomorra 
in Resničnost. Film nas popelje na obrobje mesta, na mejo 
med metropolo in divjino, kjer vlada en sam zakon – zakon 
močnejšega. Film je odličen urbani western.

Prihaja film Dogman

Kranj – Ob svetovnem dnevu dojenja bo v soboto, 3. avgusta, v 
15 slovenskih mestih potekal festival Dojiva.se. Pridružili se mu 
bodo tudi v Kranju, Križah in Železnikih. Festival je namenjen 
informiranju nosečnic o dojenju in podpori doječim materam 
pri premagovanju težav, povezanih z materinstvom. Prireja 
ga skupnost Dojiva.si, ki deluje na Facebooku ter združuje že 
več kot 15 tisoč nosečnic in mater. S festivalom, že šestim po 
vrsti, jim omogočijo, da se ob komunikaciji v virtualnem svetu 
srečajo tudi v živo. Potekal bo pod sloganom Zaupam si, s 
čimer zasledujejo idejo zaupanja vase pri izzivih materinstva. 
Na vseh treh gorenjskih lokacijah se bo festival začel ob 9. uri 
in poleg dojenja prinaša še številne druge zanimive vsebine. V 
Kranju bo potekal v prostorih Montessori zasebnega varstva – 
Kajžica v Britofu, kjer se bodo udeleženke dotaknile še mirnega 
rojstva, poporodnega obdobja, čustvene podpore ... V parku 
pri Osnovni šoli Železniki bodo oblikovale pogovorni ženski 
krog na temo dojenja in materinstva, predvidene teme pa so 
tudi porod, krči pri dojenčku in vadba z otročkom. V parku pri 
Osnovni šoli Križe se bodo udeleženke poučile o prvi pomoči 
in masaži dojenčka, vadbi za mamice ...

Festival o dojenju tudi na Gorenjskem

Mavčiče – V soboto, 27. julija, ob 20. uri bo v gasilskem domu 
v Mavčičah kulturna prireditev s predstavitvijo knjige o vasi 
Praše z naslovom V zavetju sv. Marije Magdalene in podnas-
lovom Življenje vasi Praše pri Kranju. Knjigo, ki predstavlja 
življenje te vasi na desnem bregu Save, je napisala Marjeta 
Žebovec v sodelovanju z Martino Eržen. 

Predstavitev knjige o Prašah



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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 58. kroga –  
21. julija 2019

9, 15, 20, 21, 24, 31, 34 
in 11

Loto PLUS:
2, 9, 17, 21, 23, 24, 28 

in 3
Lotko: 6 8 6 3 9 9

Sklad 59. kroga za 
Sedmico: 3.440.000 EUR
Sklad 59. kroga za PLUS: 

1.020.000 EUR
Sklad 59. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO
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                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 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.

                        + poštnina

13 99
EUR

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,  
Nazorjeva ulica 1 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

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

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

V SPOMIN

Danes mineva dve leti, odkar nas je zapustil dragi

Marjan Šegula
10. 8. 1930–23. 7. 2017, iz Kranja

Hvala vsem, ki se ga spominjate in njegov spomin počastite z lepo 
mislijo in prižgano svečko.

Žena Ida, sinova Danilo in Matjaž z družinama ter  
pravnuček Gregi

OSMRTNICA

V kratkem času nas je zapustil dragi mož, oče in dedi

Jože Ješe
iz Seničnega

Od njega se bomo poslovili v Križah 23. julija 2019 ob 16. uri.

Za njim žalujemo: žena Tatjana, hčerki Mateja in Urška z možem,  
vnuki Martin, Ana in Nik.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: POLETNE 
USPEŠNICE, ki je bila objavljena v JURIJU 5.  julija 2019 in 
prejmejo nagrado knjigo Melanda, so: Janja Petrič iz Cer-
kelj, Marija Rozman iz Kranja in Marjan Grajzar iz Šenčurja. 
Nagrajencem čestitamo!

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19001541

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTROMOTOR Elektrokovina 75 
kw, 1.460 obr./min, s stikalom za 2 
zagon, tel.: 040/354-085 
 19001931

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Poličar, 
uglasitev CFB, srednja velikost, tel.: 
031/771-290 19001933

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19001937

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19001929

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
OČALA CENEJE -  podvojimo vred-
nost vašega zelenega recepta  do 101 
eur! Optika Aleksandra, Qlandia, tel. 
051/431-721, www.optika.si 19001764

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

STROJČEK za ročno ličkanje koruze, 
simbolična cena, tel.: 051/273-523 
 19001932

PRIDELKI
PRODAM

AJDO in ječmen, tel.: 041/676-419  
 19001935

SEME enoletne trave, ajdo in breje te-
lice ČB, tel.: 040/355-865  
 19001928

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001780

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 19001938

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio 
nudi redno zaposlitev izkušenemu 
natakarju/-ici in kuharju/-ici za delo 
v restavraciji. Nudimo redno plačilo. 
Makarončki d.o.o., Podgorica 21, LJ. 
- Črnuče,, tel.: 041/328-590 19001738

PIZZERIJA in restavracija Boccaccio, 
PE Šiška, išče kuharja z izkušnjami in 
veseljem do dela, v prijetnem mladem 
kolektivu. Več informacije na telefon 
040/218-203. Makarončki d.o.o., 
Podgorica 21, LJ. - Črnuče 19001739

NUDIM redno, zanesljivo zaposlitev 
za montažo stavbnega pohištva (vrata, 
okna). Plačilo za normalne meseč-
ne ure najmanj 1.400 EUR. Možnost 
opremljenega stanovanja, 50 m2, tel.: 
041/667-958 19001939

IŠČEM

IŠČEM DELO - z živo glasbo vam po-
pestrimo praznovanje obletni ali po-
roke. Žur zagotovljen, tel.: 031/325-
654 19001930

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 
19001782

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
19001785

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19001781

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi, ..., tel.: 
041/583-163 19001786

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 19001737

IŠČEM

IŠČEM pomoč pri oskrbi pokretne 
mame na njenem domu od pon.- pet, 
Gorenja vas - Poljane. Pogoj: lasten 
prevoz, tel.: 041/209-592 19001934
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Anketa

Blaž Trček

Nikoli se ne dogaja toliko, da 
se ne bi moglo še več. Večjih 
in manjših dogodkov je pole-
ti veliko, a se mi vseeno zdi, 
da še vedno ne izkoristimo 
dovolj vsega potenciala, ki ga 
imamo.

Polona Ivanež

Tile četrtki na Linhartovem 
trgu so imenitni, čez dan gre 
pa človek lahko tudi na Talež, 
do Sankaške koče ali na Val-
vazor. Le malo volje je treba, 
da se odpraviš od doma, pa 
ne le poleti.

Alenka Novak

Poletnega dogajanja je ve-
liko, mislim, da lahko čisto 
vsak najde kaj zase. Priredi-
tve v starem mestnem jedru 
so še posebno prijetne, ker 
tu ni prometa, zato se jih z 
družino redno udeležujemo.

Žan Baškovč

Poletni četrtki v starem 
mestnem jedru so super – 
dobra glasba, hrana, pijača in 
družba; vedno srečaš koga, ki 
ga poznaš. Zato redno hodim 
na Linhartov trg, če ne delov-
no, pa kar tako.

Marjana Ahačič

Poletja številni preživljajo na 
morju, a tudi tistim, ki so os-
tali doma, se ni treba dolgo-
časiti. Ali je poletne ponudbe 
dogodkov tudi za domačine 
na Gorenjskem dovolj, smo 
povprašali obiskovalce enega 
od Četrtkovih večerov na Lin-
hartovem trgu v Radovljici.
Foto: Tina Dokl

Zabavno je 
lahko tudi doma

Matej Globočnik

Všeč mi je, da se ob večerih 
na Linhartovem trgu zbere 
veliko ljudi, tako domačinov 
kot tujcev. Zdi se mi, da pred-
vsem domačini poleti ne iz-
koristijo dovolj vseh možnos-
ti, ki so na voljo za sprostitev.

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

Mateja Rant

Naklo – Poletne šole, pri ka-
teri so se osredotočili pred-
vsem na podjetništvo v po-
vezavi z akvaponiko, so se 
udeležili študenti in profe-
sorji Univerze v Greenwi-
chu, Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani, Uni-
verze za uporabne znano-
sti v Zürichu, Politehniške 
univerze v Madridu in Viš-
je strokovne šole Biotehni-
škega centra Naklo. Prip-
ravili so jo v okviru projek-
ta Erasmus+ Aqu@teach, ki 
se zaključi konec marca pri-
hodnje leto. Pri tem projek-
tu skupaj s partnerji iz šti-
rih držav razvijajo celosten 
izobraževalni paket za po-
učevanje vsebin s področja 
akvaponike, je razložila Jana 
Grašič Stare z Višje strokov-
ne šole Biotehniškega cen-
tra Naklo.

»Akvaponika je sistem, ki 
združuje pridelovanje ze-
lenjave in gojenje rib, pri 
čemer s pomočjo bakterij 
ustvarjamo zaprt tok hra-
nil med ribogojnim in ze-
lenjavnim delom sistema, 
kar omogoča zelo učinko-
vito gojenje rib in zelenja-
ve znotraj zaprtega siste-
ma,« je bistvo akvaponike 
razložila Jana Grašič Sta-
re. V okviru poletne šole so 

študenti svoje tehnično zna-
nje o akvaponiki nadgradili 
z razvojem lastne poslovne 
ideje. Po besedah Jane Gra-
šič Stare so spoznali poslov-
ne modele in pridobili mar-
ketinška znanja, seznani-
li so se tudi s tem, kako pri-
dobiti sredstva za uresniči-
tev ideje. Kot primer dob-
re prakse so jim predstavi-
li dve ribogojnici, ki so ju 
obiskali v sklopu poletne 
šole. Študentje so na pod-
lagi tega pod mentorstvom 
strokovnjakov z različnih 
področij ves teden razvijali 

svojo poslovno idejo, ki so 
jo na sklepni dan poletne 
šole predstavili sedmim zu-
nanjim evalvatorjem. Med 
drugim so si zamislili po-
stavitev akvaponične enote 
na strehah različnih stavb, 
razmišljali so o postavitvi 
tovrstne enote v domovih 
za starejše, vrtcih in šolah, 
je razložila Jana Grašič Sta-
re. »Sodniki so vse predsta-
vitve poslovnih idej izred-
no pohvalili, zmago pa pri-
sodili skupini, ki je zasno-
vala idejo za mobilno apli-
kacijo Aquaville, s pomočjo 

katere se na način računal-
niške igrice uporabniki sez-
nanijo z akvaponiko in zna-
nje prenesejo v prakso.«

Poletne šole, ki je v celoti 
potekala v angleškem jezi-
ku, so se udeležili tudi štu-
denti Višje strokovne šole 
Lara Potočnik, Ana Krč, 
Nadja Romšek in Aleš Orel. 
Veseli so bili sodelovanja s 
tujimi študenti in njihovi-
mi mentorji, saj so tako pri-
dobili številna nova znanja 
in izkušnje s področja akva-
ponike, so strnili svoje vti-
se. 

Razvijali nove poslovne ideje
V Biotehniškem centru Naklo so v okviru projekta Erasmus+ Aqu@teach minuli teden prvič pripravili 
mednarodno poletno šolo podjetništva z vsebinami s področja akvaponike.

Udeleženci mednarodne poletne šole podjetništva v Biotehniškem centru Naklo / Foto: arhiv šole

Prevladovalo bo sončno in precej jasno vreme. V četrtek popol-
dne predvsem v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta.
 

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Milena in Zvone 
Remic, Vida Balažič in Božo 
Novak, ki imajo za seboj že 
veliko prevoženih kolesar-
skih kilometrov po Sloveni-
ji, so se letos s kolesi sicer 
nameravali podati na jug, do 
Osijeka, potem pa so si pre-
mislili in jo raje ubrali v na-
sprotno smer. Prejšnji te-
den smo jih srečali na Jezer-
skem, kjer so se ustavili ob 
pitniku jezerske slatine in 
si oddahnili po prvem delu 
poti navkreber. Njihov cilj 
prvega dne je bil prek Jezer-
skega vrha doseči Velikovec.

»Od tam se bomo ob Dra-
vi odpeljali proti Beljaku, 

potem pa je odvisno, kakšno 
bo vreme,« so povedali kole-
sarji v zlatih letih. »V mislih 
imamo še kolesarjenje oko-
li Osojskega jezera, morda 
tudi okoli Vrbskega, nato 
pa do Beljaka, od koder se 
bomo vrnili z vlakom.« Če-
tverica kolesarjev se na poti 
pogumno spopada s klanci, 
prepričana, da je zaradi vseh 
lepih krajev na poti vredno 
truda. Pot k severnim sose-
dom pa ne bo njihov edini 
kolesarski podvig tega po-
letja. Že zdaj napovedujejo, 
da se bodo septembra poda-
li po jadranskih otokih, malo 
z barko, malo s kolesi. Vmes 
pa bo gotovo »padel« še kak 
slovenski cilj. 

S kolesi k severnim 
sosedom
Pri fontani jezerske slatine so si privezali dušo in 
si napolnili plastenke štirje kolesarji iz Šenčurja in 
Komende. Sredi preteklega tedna so se odpravili 
na kolesarski izlet na avstrijsko Koroško.

Oddih in požirek pri pitniku z jezersko slatino / Foto: Tina Dokl

Kranj – Vlada je na zadnji seji razrešila dr. Ano Polak Petrič z 
mesta visoke predstavnice Slovenije za nasledstvo in pooblaš-
čenke za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne 
vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS). Na to 
mesto je imenovala Matejo Vraničar Erman, sicer Škofjelo-
čanko, v prejšnjem mandatu pa ministrico za finance v vladi 
Mira Cerarja. Cilj imenovanja je potreba po učinkovitem in 
aktivnem delovanju na področju uresničevanja sporazuma 
o vprašanjih nasledstva, kar predstavlja eno izmed ključnih 
prioritet slovenske zunanje politike, sporočajo po seji vlade.

Mateja Vraničar Erman visoka predstavnica  
za nasledstvo


