
AKTUALNO

Želijo dokončati  
začeto delo
Se bodo aktualni župani gorenj-
skih občin na volitvah 18. novem-
bra znova potegovali za župana? 
Tisti, ki so se že odločili za vnovič-
no kandidaturo, pravijo, da želijo 
dokončati začete projekte. Nekate-
ri pa se še niso odločili.
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AKTUALNO

Glamping (še) brez 
dovoljenja
Skupina občanov zahteva zaprtje 
glampinga v bližini Gorenjske pla-
že v Tržiču vse do izdaje gradbe-
nega dovoljenja. Načelnica Uprav-
ne enote Tržič Alenka Maršič pa 
pojasnjuje, da gradbenega dovo-
ljenja niti še ne morejo izdati.
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KULTURA

Si zaslužite srajčico 
tako kot Videk?
V petek so se v Prešernovem Gle-
dališču predstavili s prvo premiero 
v novi sezoni, igro za otroke in ži-
vali Kdo je napravil Vidku srajčico, 
ki jo je po motivih zgodbe Frana 
Levstika upesnil in ubesedil Boris 
A. Novak.
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KRONIKA

Nasilna smrt  
na Jesenicah
Gorenjski kriminalisti preiskujejo 
nasilno smrt v zavetišču za brez-
domce pri Bazi na Jesenicah, v 
ozadju katere naj bi bil menda lju-
bezenski trikotnik. Policija je že v 
nedeljo pridržala dva moška in 
žensko.
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VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo sončno in zelo toplo.  
V četrtek bo občasno na 
nebu precej visoke, kopre-
naste oblačnosti. 

13/29 °C
jutri: sončno
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Spomini in spoznanja  
dr. Ernesta Petriča
Z dr. Ernestom Petričem po poteh  
novejše zgodovine

Diplomat, pravnik, politik, profesor in gorenjski rojak  
dr. Ernest Petrič je dejavno sodeloval v ključnih 
dogajanjih novejše zgodovine Slovenije. Svojo razgibano 
poklicno pot je povzel v knjigi Spomini in spoznanja. 
Vodila ga je od vlade Staneta Kavčiča do prizadevanj za 
mednarodno uveljavitev slovenske države in utrditev te 
iste kot pravne države. Že drugič bo gost Glasove preje, z 
njim se bo pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v četrtek, 20. septembra 2018, ob 19. uri  
v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici, Vurnikov trg 1. 

Pokrovitelj preje je Ciril Globočnik, župan  
Občine Radovljica.

Prosimo vas, da svojo udeležbo na Glasovi preji   
sporočite na tel. št.: 04/201 42 10 vsak dan  
od 7. do 15. ure, ali po e-pošti na: info@g-glas.si
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080 23 23 jelovica-hise.si/projekt-belca.html

Paketna rešitev
NIZKOENERGIJSKA
 HIŠA + PARCELA

Vse na enem mestu v naselju Belca.

JE
LO

VI
C

A
 H

IŠ
E 

D
.O

.O
., 

H
RI

B 
1,

 P
RE

D
D

VO
R

Priloga:

Loške novice

Maja Bertoncelj

Kranj – Na zadnjem dnevu 
zasedanja kongresa Medna-
rodne biatlonske zveze v Po-
reču je padla odločitev, da se 
Pokljuki dodeli organizaci-
ja svetovnega prvenstva v 

biatlonu leta 2021. Pokljuka 
je bila edini kandidat. Prven-
stvo bi moral prvotno prire-
diti ruski Tjumen. Poklju-
ški delavci so odločitve vese-
li, prav tako kot tudi na Ob-
čini Bled.

49. stran

Marjana Ahačič

Mojstrana – Že zjutraj je bilo 
v Mojstrani vse nared za pri-
hod helikopterja Slovenske 
vojske z dragocenim tovo-
rom, Aljaževim stolpom, 
ki so ga z namenom teme-
ljite obnove z vrha Trigla-
va prepeljali najprej v doli-
no in nato po cesti v Ljublja-
no. Zanimiva druščina se 
je že v zgodnjem dopoldne-
vu začela zbirati na travni-
ku pod Mojstrano, označe-
nem za pristajanje in vzleta-
nje helikopterjev: domačini, 
naključni obiskovalci, turi-
sti, šolarji ..., tisti, ki so se do 

stolpa na vrh Triglava pov-
zpeli že kdo ve, kolikokrat, 
in oni, ki so izkoristili prilo-
žnost, da stolp vidijo v živo, 
kljub temu da nikoli ne bodo 
stali na vrhu najvišje gore.

»Zelo razburljivo je! Alja-
žev stolp sem do sedaj vide-
la samo na fotografiji. Na-
tančno takšen je, kot sem ga 
imela v spominu. Upam, da 
ga bom kdaj videla tudi na 
vrhu Triglava,« je bila nav-
dušena Tamara Dragojevič, 
ki si je prihod stolpa v doli-
no ogledala skupaj s sošol-
ci iz mojstranske osnovne 
šole. »Upam, da ga teme-
ljito popravijo in gre potem 

čim prej nazaj na vrh; tja, 
kjer si ga je zamislil Jakob 
Aljaž in kamor sodi,« je pri-
pomnil domačin Janez Bro-
jan, starosta gorskega reše-
vanja v Sloveniji. »Nič ne 
bom hodil gor zdaj, ko je 
vrh brez stolpa. Ni enako,« 
je bil odločen mož, ki ima si-
cer na vrh Triglava številne 
izjemne spomine. Od tistih 
lepih, kot je spomin na dan, 
ko so leta 1991 tam prvič iz-
obesili slovensko zastavo, 
do drugih, žalostnih, ko je 
najvišjega Slovenca Ludvi-
ka Bunderla leta 1978 v bli-
žini stolpa ubila strela.

Aljažev stolp odpeljali v dolino
Prav posebno vzdušje je bilo v petek na travniku pod Mojstrano, ko je 
helikopter v dolino z vrha Triglava pripeljal znameniti Aljažev stolp. Če bo šlo 
vse po načrtih, ga bodo že do konca meseca obnovili in vrnili nazaj na goro.

Prvi prihod Aljaževega stolpa v dolino so z navdušenjem spremljali številni domačini, 
obiskovalci in turisti pa tudi šolarji iz bližnje mojstranske osnovne šole. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Pokljuka dobila 
svetovno prvenstvo
Pokljuka bo gostila novo veliko tekmovanje: 
svetovno prvenstvo v biatlonu leta 2021.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme DEJAN ČERNE iz Begunj na Gorenjskem.

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 4. septembra 2018, prej-
meta vsak po dve vstopnici za Dalmatinski večer na Gospo-
darskem razstavišču Dragica Jenko iz Cerkelj in Rudolf Jeraj 
iz Križ. Nagrajencema čestitamo!

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

M. A., U. P, A. So., S. K., M. 
R., A. Š., M. B., D. Ž., S. Š., 
A. Se.

Kranj – Aktualni kranjski žu-
pan Boštjan Trilar je že de-
cembra lani javno sporočil, 
da ne bo ponovno kandidiral 
za župana. Kot pojasnjuje, 
ima po dopolnjenem petde-
setem letu posebne življenj-
ske cilje na drugih področ-
jih delovanja. Stranka Več za 
Kranj, ki jo vodi, bo ime kan-
didata za županske volitve 
objavila kmalu, je še dodal.

Miran Zadnikar, župan 
občine Preddvor, po dvajse-
tih letih županovanja ocenju-
je, da je dovolj in na lokalnih 
volitvah ne bo več kandidiral. 
»Čas je, da prepustim prostor 
drugim, upam, da mlajšim 
ljudem, ki prinašajo nov elan 
in energijo,« pravi Zadnikar, 
ki bo kmalu po volitvah tudi 
izpolnil pogoje za upokojitev.

Znova pa za župana ne bo 
kandidiral Jurij Rebolj, žu-
pan Jezerskega. Že lani je 
napovedal, da se ne bo več 
potegoval za nov županski 
mandat, razen če ne bi bilo 
nobenega kandidata za to 
nalogo. Sedaj pa dokončno 
pravi, da ne bo več kandidi-
ral, kar je oznanil tudi na pet-
kovi prireditvi ob občinskem 
prazniku. Sodu je izbilo dno 
prizadevanje občanov za re-
ferendum glede spremem-
be meje med Jezerskim in 
Kamniško Bistrico, kar Re-
bolj razume kot nezaupnico.

Škofjeloški župan Miha 
Ješe, ki je na čelu občine dva 
mandata, je doslej govoril, 
da sta dva mandata zapored 
dovolj. Se bo vendarle odlo-
čil kandidirati še za tretjega? 
»Že leta 2010 sem povedal, 
da kot župan prihajam za dva 
mandata. S svojim delova-
njem sicer še ne nameravam 
zaključiti, a ne bom več sode-
loval kot župan,« je o svoji od-
ločitvi povedal Miha Ješe.     

Mencinger, Smole in 
Čebulj se še niso odločili

Jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger, ki 

zaključuje svoj tretji mandat, 
dokončne odločitve, ali se bo 
za župansko mesto potego-
val še četrtič, še ni sprejel.

Nejc Smole je bil za župa-
na Medvod pri 28-ih letih iz-
voljen kot najmlajši župan v 
Sloveniji. Pred iztekom svo-
jega prvega mandata na tej 
funkciji dokončne odločitve 
o morebitni vnovični kandi-
daturi za župana še ni spre-
jel, je pa povedal, da njego-
vega imena zagotovo ne bo 
med kandidati za občinski 
svet. Če ne bo kandidiral za 

župana, se bo umaknil iz 
politike.

Tudi cerkljanski župan 
Franc Čebulj se še ni odlo-
čil za vnovično kandidaturo. 
Kot je povedal, bo dokončno 
odločitev sprejel v nasled-
njih dneh.

Kandidatura podžupanov 
v funkciji župana

Od odhoda Marjana Šar-
ca v državno politiko je za-
časno vodenje Občine Ka-
mnik prevzel podžupan 
Igor Žavbi, ki je že napove-
dal kandidaturo za svoj prvi 
županski mandat. Kandidi-
ral bo s podporo Liste Mar-
jana Šarca. 

Dosedanji bohinjski po-
džupan, sedaj v vlogi župa-
na, Jože Sodja je potrdil, da 
bo nastopil na jesenskih lo-
kalnih volitvah kot kandidat 
za župana občine Bohinj. 
Nastopil bo s podporo Liste 
za Bohinj Franca Kramarja. 
Kot je še dodal Jože Sodja, je 
bila odločitev težka, saj gre 
za veliko odgovornost. 

Večina bo ponovno 
kandidirala

Župan občine Šenčur Ci-
ril Kozjek iz stranke SLS po 
končanem prvem mandatu 
potrjuje, da se bo tudi v nas-
lednjem potegoval za mes-
to župana. Dokončajmo za-
četo, ponavlja načelo svoje-
ga predhodnika, češ da je le 
en mandat premalo, da se iz-
polnijo zahtevnejše naloge.

Tržiški župan Borut Sa-
jovic bo vnovič kandidiral, 

in sicer s podpisi občanov. 
Kot je povedal, ima še do-
volj energije in projektov, ter 
dodal, da so v občini v zad-
njih desetih letih postavili 
zdrave temelje, zdaj pa je na 
vrsti zagotovitev družbene-
ga standarda, kot so gradnja 
nove knjižnice ter prizidka k 
Osnovni šoli Križe in zdra-
vstvenemu domu. 

Za vnovično kandidaturo 
se je odločil nakelski župan 
Marko Mravlja, kandidiral 
bo na listi stranke SDS. Kot 
je povedal, je občina poplača-

la vse dolgove in vse naprej so 
samo še »sladke sanje«, saj 
bo končno omogočena grad-
nja po začrtanih projektih.

Za svoj četrti mandat se 
bo potegoval župan občine 
Žirovnica Leopold Pogačar. 
Kandidiral bo s podporo vo-
livcev in svojo Neodvisno lis-
to za Žirovnico. Zakaj še če-
trtič? »Da dokončamo zače-
te projekte, zlasti gradnjo ka-
nalizacije, obvoznice mimo 
Vrbe, prizidka k vrtcu, par-
kirišča na Rodinah, rekon-
strukcijo državne ceste ...,« 
je dejal.

Janez Hrovat, župan ob-
čine Kranjska Gora, bo tudi 
drugič kandidiral s podporo 
svoje Alpske liste. Kot pravi, 
se je za vnovično kandida-
turo odločil zato, da dokon-
ča v prvem mandatu začeto 
delo in utrdi pozicijo Kranj-
ske Gore na svetovnem ze-
mljevidu.

Radovljiški župan Ciril 
Globočnik se bo jeseni pote-
goval za svoj tretji županski 
mandat, tudi tokrat s podpo-
ro svoje Liste Cirila Globoč-
nika. »Za vnovično kandida-
turo sem se odločil zato, ker 
sem v osmih letih izkusil, da 
je mogoče marsikaj narediti 
kljub temu, da občine dobi-
mo manj sredstev, kot nam 
po zakonu pripada,« je po-
jasnil Globočnik.

»Kandidiral bom s podpo-
ro svoje žene,« je svojo po-
novno kandidaturo za župa-
na na hudomušen način oz-
nanil aktualni župan občine 
Gorenja vas - Poljane Milan 

Čadež in resneje dodal, da 
bo seveda tudi na tokratnih 
volitvah kandidat SDS. »Ka-
kovost življenja v občini smo 
pripeljali na zavidljivo ra-
ven. Poleg tega smo pripra-
vili dokumentacijo za števil-
ne projekte, rezultati kate-
rih bodo vidni šele v prihod-
njem letu.«

Začeto delo v občini si želi 
nadaljevati in končati tudi 
žirovski župan Janez Ža-
kelj, ki se bo za nov župan-
ski mandat znova potegoval 
s podporo Nsi. 

Prav tako si zastavljene 
projekte želi končati blejski 
župan Janez Fajfar, ki bo na 
volitvah nastopil s podporo 
volivcev.

S podpisi občanov se bo na 
volitve podal tudi gorjanski 
župan Peter Torkar, ki pra-
vi, da je ostalo še kar nekaj 
nedokončanih projektov, ki 
bi jih rad pripeljal do kon-
ca. »Obenem smo v prete-
klih treh mandatih kultu-
ro sodelovanja v občinskem 
svetu postavili na zelo viso-
ko raven in to bi radi ohrani-
li tudi v prihodnje,« je še do-
dal Torkar.

S podporo SLS bo za župa-
na znova kandidiral tudi An-
ton Luznar, župan Železni-
kov. Kot pravi, ima veliko izzi-
vov za kandidaturo, največja 
pa sta izvedba protipoplavnih 
ukrepov na Selški Sori sku-
paj z obvoznico mimo stare-
ga dela Železnikov in gradnja 
doma starejših.

Za vnovičen mandat se 
bo potegoval tudi vodiški 
župan Aco Franc Šuštar, 
ki bo kandidiral s podpo-
ro volivcev. Tudi Stanislav 
Poglajen, župan sosednje 
občine Komenda, bo kan-
didiral s podporo volivcev, 
Franc Jerič, župan občine 
Mengeš, pa bo glasove na-
biral s podporo liste Za Ob-
čino Mengeš. Tudi v Dom-
žalah je svojo kandidaturo 
že napovedal aktualni žu-
pan Toni Dragar, ki se bo 
s podporo svoje liste po-
tegoval za četrti županski 
mandat.

Želijo dokončati začeto delo
Se bodo aktualni župani gorenjskih občin na volitvah 18. novembra znova potegovali za županske 
položaje? Tisti, ki že zagotovo vedo, da pojdejo vnovič v volilno tekmo, pravijo, da želijo v nadaljevanju 
dosedanjih mandatov dokončati začete projekte. Nekateri župani odločitve še vedno niso sprejeli.

Simon Šubic

Bohinjska Bela – Potem ko 
se je v petek končalo skupno 
usposabljanje slovenske in 
madžarske vojske v letenju 
in letalskih pristankih v vi-
sokogorju v okviru petdnev-
ne vaje Lord Mountain 2018, 
ki je potekala na območju 
Kamniško-Savinjskih Alp, 
se danes na zgornjem Go-
renjskem začenja že nova 
mednarodna vojaška vaja 
Zvezda Triglava, ki bo pote-
kala do 21. septembra. 

Namen vaje Zvezda Tri-
glava, ki v Sloveniji poteka 
že četrto leto zapored, je iz-
menjava izkušenj in nad-
gradnja znanj za delova-
nje in bojevanje v gorskem 

svetu ter povečanje po-
vezljivosti med sodelujo-
čimi enotami za delovanje 
v gorskem svetu, so pojas-
nili v Slovenski vojski. Na 
vaji poleg pripadnikov 132. 
gorskega polka Slovenske 
vojske sodeluje še okrog 
120 pripadnikov britanske 
vojske in sedemdeset pri-
padnikov Nacionalne garde 
Kolorada. Skupno več kot 
250 pripadnikov se bo uspo-
sabljalo iz gorniških veščin 
in urilo postopke bojevanja 
v gorskem svetu. Večina ak-
tivnosti bo potekala v Voja-
šnici Boštjana Kekca na Bo-
hinjski Beli z okolico, med 
17. in 19. septembrom pa bo 
na Soriški planini potekala 
tudi taktična vaja. 

Na vaji tudi britanski in 
ameriški vojaki

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predvidoma v četr-
tek, 13. septembra, naj bi do-
bili novo, trinajsto slovensko 
vlado, ki naj bi jo na izredni 
seji potrdil državni zbor. Še 
zadnji od ministrskih kandi-
datov je včeraj prestal zasli-
šanje pred pristojnim parla-
mentarnim odborom, in si-
cer Rudi Medved, kandidat 
za ministra za javno upra-
vo. Prvotno je bil za ta mi-
nistrski položaj predviden 
Tugomir Kodelja, vendar je 
Marjan Šarec njegovo kan-
didaturo umaknil in names-
to njega predlagal Medveda. 
V Šarčevi vladi bo 16 minis-
trov, od tega dva brez resor-
ja. Za finančnega ministra 

predlagajo Andreja Berton-
clja, za zdravstvenega Sama 
Fakina, za notranjega Bo-
štjana Poklukarja, za šolske-
ga Jerneja Pikala, za pravo-
sodno ministrico Andre-
jo Katič, za kulturnega De-
jana Prešička, za gospodar-
skega Zdravka Počivalška, 
za ministra za okolje Jureta 
Lebna, za ministrico za delo 
Ksenjo Klampfer, za zuna-
njega ministra Mira Cerar-
ja, za infrastrukturo bo od-
govorna Alenka Bratušek, 
za kohezijo Marko Bandel-
li, za Slovence po svetu Pe-
ter Jožef Česnik, za obram-
bo Karl Erjavec, za kmetij-
stvo Aleksandra Pivec in za 
notranjo upravo že omenje-
ni Rudi Medved.

Vlado naj bi dobili  
še ta teden 

Bled – Na Bledu se danes končuje dvodnevni 13. Strateški 
forum Bled, eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogod-
kov v Sloveniji, na katerem gostijo kar okoli tisoč gostov iz 
sveta politike, gospodarstva, civilne družbe in akademskega 
sveta. Ti v okviru 24 različnih razprav iščejo odgovore na šte-
vilna vprašanja. Udeleženci foruma so včeraj na otvoritvenem 
panelu med drugim prisluhnili glavnemu pogajalcu EU za 
brexit Michelu Barnieru.

Blejski strateški forum danes zapira vrata

Jurij Rebolj (Jezersko), Miha Ješe (Škofja Loka), Miran Zadnikar (Preddvor) in Boštjan Trilar (Kranj) se ne bodo več 
potegovali za mesto županov. / Foto: arhiv GG
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Ne vem, kakšne tempe-
rature zraka nam pri-
naša jesen, zagotovo 

pa bo vroča politično z redni-
mi lokalnimi volitvami. Velik 
lonec predvolilnih obljub bo 
tudi pestra mešanica kuha-
nja, mešanja, vanj bo, pa ne 
po pomoti, priletel tudi kak-
šen papirnat avionček. Na 
papirju (navadnem, elektron-
skem) bo lahko kaj »vročega« 
pisalo, ne bo pa avtorja pisa-
nja. Anonimno pisanje, če os-
tanem pri političnih motivih, 
je seveda odlično za grajanje, 
dokazovanje nepravilnosti, 
obtoževanje ..., za hvalo bolj 
redko, sicer bi se, sem prepri-
čana, avtor rade volje pod-
pisal. En tak zadnji primer 
prihaja iz Tržiča. Skupina 
občanov, prebivalcev Tržiča, 
je opozorila na (domnevne) 
nepravilnosti v zvezi s posta-
vitvijo glampinga v bližini 
Gorenjske plaže v Tržiču. 
Tržiškemu županu in zaseb-
nemu investitorju očitajo ne-
legalno postavitev objektov in 
postopkov urejanja glampin-
ga. Zato zahtevajo začasno 
zaprtje glampinga do prido-
bitve vse potrebne dokumen-
tacije, kot pravijo, na način, 
kot morajo to imeti urejeno 
vsi graditelji in investitorji 
v državi. Kaj se je pokazalo 
v tej zgodbi? Pokazalo se je 
najprej, da kjer je dim, je tudi 
ogenj ... S tržiške upravne 
enote so potrdili, da gradbe-

nega dovoljenja za glamping 
dejansko še niso izdali, ker ne 
občina ne zasebni investitor 
za to še nista zagotovila vseh 
pogojev. Iz Policijske uprave 
Kranj pa so sporočili, da po-
licisti v zadevi v okviru svojih 
pristojnosti vodijo postopek. 

A pokazalo se je tudi, da 
je skupina občanov, prebival-
cev Tržiča, kot se imenujejo 
v poslanem dopisu naši me-
dijski hiši po elektronki pošti, 
brez konkretnih imen in pri-
imkov. Oziroma z enim ime-
nom in priimkom, ki pa se pri 
preverjanju elektronske pošte 
ni izkazal kot pravi. Kdo ste v 
resnici, ta skupina občanov? 
Kandidati za lokalne politi-
ke na prihajajočih lokalnih 
volitvah ali samo zaskrbljeni 
občani?

Anonimke pletejo različne 
vzorce. A vedno samo v dve 
smeri: so izmišljene ali res-
nične, so resnica ali zarota, 
so posledica strahu njenega 
avtorja pred političnim ali 
drugačnim javnim odzivom 
ali pa sredstvo diskreditacije ... 

No, jaz bom letošnjo jesen 
anonimke imela za papirna-
te aviončke. Nekateri s spo-
ročili bodo pristali v vročem 
loncu, če se bo pokazalo, da 
je tako prav zaradi javnega 
interesa, drugi bodo odleteli 
daleč proč. Še najraje pa bi 
videla, da bi skuhano v lon-
cu v vsakem primeru dobilo 
svoje ime. 

Anonimka bi se poročila 
z Imenom in Priimkom

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Skupina (neimeno-
vanih) občanov, prebival-
cev Tržiča, tržiškemu žu-
panu in zasebnemu inve-
stitorju v hišice v Glam-
pingu v gorski pravljici oči-
ta (domnevno) nelegalno 
postavitev objektov in po-
stopkov urejanja glampin-
ga na lokaciji v bližini Go-
renjske plaže. Kot pišejo, 
gre za nepridobljeno upo-
rabno dovoljenje, nelegalni 
priklop na električno ener-
gijo kot tudi na vodovod in 
kanalizacijo ter gradnjo in 
uzurpacijo zemljišča v ob-
činski lasti. Zahtevajo zača-
sno zaprtje kompleksa do 
pridobitve potrebne doku-
mentacije, tako kot jo mo-
rajo imeti urejeno vsi gra-
ditelji in investitorji v drža-
vi.« Tržiški župan Borut 
Sajovic na to pravi: »Pešči-
ca političnih nasprotnikov, 
znanih tržiških obrazov, 
najbolj trpi takrat, ko gre 
Tržiču dobro. Nastajajoči 
glamping je številne oča-
ral, nekatere druge pa nav-
dal tudi z določenimi dru-
gimi čustvi. Ne investicija 
občine ne leseno šotorišče 
še ni dokončan projekt, je 
pa v poskusnem obratova-
nju. Na upravno enoto smo 
vložili gradbeno dovoljenje 
že maja in katastrofa za to 
državo je, da postopki tra-
jajo tako dolgo. Dovoljenje 
bo izdano v nekaj tednih, 

saj je na zakonitem stavb-
nem zemljišču vložena po-
polna dokumentacija. Tudi 
kanalizacija je urejena. 
Smo pa zasebnemu inve-
stitorju res omogočili zača-
sno pomoč s kablom za ele-
ktriko na stebričku, ki je na 
bližnjem platoju sicer na-
menjen brezplačni oskrbi 
avtodomov. Slab človek je 
tisti, ki sosedu, ki gradi, na 
začetku gradnje ne posodi 
cevi za vodo in podaljška z 
elektriko.« Soinvestitor v 
glamping Janez Aljančič iz 
podjetja Magnocor odgovo-
rov na naša vprašanja ni za-
gotovil, je pa že pred časom 
za Gorenjski glas v zvezi s 
tem povedal, da se je dob-
ro leto nazaj za glamping 

dogovoril z županom Bo-
rutom Sajovicem, podpi-
sal je tudi pogodbo o dolgo-
ročnem najemu občinske-
ga zemljišča za dvajset let. 

Načelnica Upravne enote 
Tržič Alenka Maršič je spo-
ročila, da glamping nima 
statusa poskusnega obra-
tovanja, še neizdano grad-
beno dovoljenje pa komen-
tira: »Glamping financira-
ta dva investitorja. Občina 
Tržič investira v infrastruk-
turo, za kar še ni bilo izda-
nega gradbenega dovolje-
nja, bo pa kmalu – ko plača-
jo nadomestilo za degrada-
cijo in uzurpacijo prostora, 
bomo začeli postopek. Vlo-
ga občine je bila resda vlože-
na maja letos, vendar je bilo 

njihov projekt treba popra-
viti, ker vloga ni bila popol-
na. Drugi investitor je Ma-
gnocor, ki financira hišice. 
Prav tako še niso pridobili 
gradbenega dovoljenja, ker 
čakajo na vknjižbo služnos-
ti na eno parceli. Ko bo služ-
nost vknjižena, bodo vložili 
vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja.«

Predstavnik za odnose 
z javnostmi pri Policijski 
upravi Kranj Bojan Kos je 
potrdil, da policisti v zade-
vi v okviru svojih pristojno-
sti vodijo postopek. V zve-
zi z urejanjem glampinga 
v Tržiču so tudi na kranj-
ski območni enoti republi-
ške gradbene inšpekcije 31. 
avgusta evidentirali prijavo.

Glamping (še) brez dovoljenja
Skupina občanov zahteva zaprtje glampinga v bližini Gorenjske plaže v Tržiču vse do izdaje gradbenega 
dovoljenja. Župan Borut Sajovic pravi, da peščica političnih nasprotnikov najbolj trpi takrat, ko gre 
Tržiču dobro, prst je uperil tudi v predolge birokratske postopke. Načelnica Upravne enote Tržič Alenka 
Maršič pa pojasnjuje, da gradbenega dovoljenja niti še ne morejo izdati ... 

Na začetku avgusta, ko so hiške še postavljali ... / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Koroška Bela – Ravnatelj 
Osnovne šole Koroška Bela 
je 1. septembra postal 42-le-
tni Rok Pekolj. Po izobrazbi 
je profesor športa, na šoli pa 
je zaposlen že osemnajst let. 
Je domačin s Koroške Bele, 
tako da šolo in okolje odlič-
no pozna. Kot je povedal, je 
bil že doslej aktiven v kraju, 
med drugim je vodil obno-
vo otroškega igrišča v vasi. 
»Želim si, da skupaj nare-
dimo nekaj dobrega, da se 
povezujemo in ustvarjamo 
skupaj,« je poudaril. Šolo v 
tem šolskem letu obiskuje 
436 učencev, od tega petde-
set prvošolčkov (na podru-
žnični šoli na Blejski Dob-
ravi imajo letos le šest prvo-
šolčkov). Skupaj je na šoli 

šestdeset zaposlenih (ter 
štiri mobilne pedagoginje). 
»Kot ravnatelj si želim, da bi 
bila šola prostor, kjer bi s po-
močjo medsebojnega spo-
štovanja ustvarili optimal-
ne pogoje za delo, učenje in 
vzgojo,« je poudaril Pekolj. 

»Otroci so človekovo največ-
je bogastvo. Glede na to, da 
v šoli vsak dan delamo z nji-
mi, smo neke vrste 'vzgojni 
menedžerji'. Smo izobraže-
ni, strokovno usposobljeni, 
imamo veščine in izkušnje, 
da te 'delnice' bogatimo. 

Velika večina staršev to ra-
zume in podpira, zato je 
vzdušje na šoli odlično in 
večjih težav nimamo. Izje-
moma pa se zgodi, da ni-
mamo enakega pogleda na 
vzgojne metode. Edina pot 
v tem primeru je iskren po-
govor, vse za dobro otroka,« 
poudarja novi ravnatelj, ki 
si je zastavil kar nekaj ciljev 
tudi na področju nadaljnje 
prenove šolske stavbe. Ob-
čina Jesenice je v zadnjih 
letih v projekt prenove šole 
vložila že veliko denarja, a 
po Pekoljevih besedah ne-
kateri deli (šolo sestavljajo 
tri različno stare stavbe) še 
kličejo po obnovi, zlasti nuj-
na bo energetska sanacija z 
menjavo oken in fasade na 
tako imenovani »sedemde-
setletni šoli«.

Profesor športa je novi ravnatelj šole
Vodenje Osnovne šole Koroška Bela je prevzel Rok Pekolj, ki je doslej poučeval šport.

Rok Pekolj, novi ravnatelj Osnovne šole Koroška Bela
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Akcija se je sicer začela 
ob približno 5. uri zjutraj, 
ko so se vodja projekta dr. 
Martin Kavčič z Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki upravlja stolp, 
Gorazd Lemajič z Narodne-
ga muzeja in Igor Peršo-
lja z Restavratorskega cen-
tra s Kredarice povzpeli na 

vrh Triglava in opravili še 
zadnje priprave na prevoz 
stolpa. Nekaj minut po pol 
deseti je proti Triglavu po-
letel helikopter Slovenske 
vojske, na katerega so po-
tem privezali stolp. 

Kot je pojasnil generalni 
direktor Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Jer-
nej Hudolin, bodo v ate-
ljeju restavratorskega cen-
tra na stolpu najprej opra-
vili še nekaj raziskav in ga 
natančno dokumentira-
li, nato pa bodo stolp od-
peljali na Jesenice, v kovi-
narsko delavnico podjetja 

Kov, kjer ga bodo tudi de-
jansko prenovili. Če bo šlo 
vse po načrtih, bodo dra-
goceni tovor najkasneje v 
treh tednih prepeljali nazaj 
na mesto, ki mu pripada, in 
ga vsaj za naslednjih nekaj 
desetletij spet postavili na 
vrh Triglava.

Aljažev stolp odpeljali v dolino
31. stran

Aljažev stolp je v Mojstrano pripeljal helikopter Slovenske vojske, od tam naprej v Ljubljano 
pa so ga s tovornim vozilom prepeljali po cesti. / Foto: Gorazd Kavčič

Do helidroma, kjer je bil 
za dobre pol ure v petek 
na ogled Aljažev stolp, 
je prišel tudi legendarni 
Franjo Potočnik, domačin 
iz Mojstrane, ki se je na vrh 
Triglava povzpel že več kot 
tisočkrat. / Foto: Gorazd Kavčič

M. A., S. K., A. Se.

Radovljica – Krajevna orga-
nizacija borcev za vredno-
te NOB Radovljica je v petek 
pripravila tradicionalno spo-
minsko slovesnost ob oble-
tnici smrti narodnega heroja 
Jožeta Gregorčiča in sobor-
cev. Pri spomeniku v graščin-
skem parku v Radovljici, kjer 
so pokopani, je zbrane letos 
nagovoril akademik dr. Ma-
tjaž Kmecl, član predsed-
stva Slovenije med leti 1990 

in 1992. »Slava in naša glo-
boka hvaležnost velikemu 
partizanskemu borcu Jože-
tu Gregorčiču Gorenjcu. Sla-
va tudi njegovemu tovarišu 
v boju, idealih in usodi, Sta-
netu Žagarju in vsem dru-
gim partizanskim domolju-
bom. Če bi ne bilo takih lju-
di, bi nas že kdaj odnesel plaz 
zgodovine, kot je v verzih za-
pisal Kajuh. Dolžni smo jim 
tudi svojo današnjo samo-
stojnost, pa naj se hvali in 

se krasi z njo kdorkoli in ka-
korkoli že hoče,« je dejal dr. 
Kmecl, ki se je v nagovoru do-
taknil tudi najbolj aktualnih 
tem. »Slovenski narod se je 
ob okupaciji leta 1941 spon-
tano in po vseh koncih in kra-
jih uprl za svojo svobodo. Vo-
dili so ga ljudje, kakršen je 
bil prav Jože Gregorčič. Mi 
zdaj s ponosom slavimo nji-
hovega upornega duha. Toli-
ko bolj nenavadno je, da nas 
zato zdaj kak spreobrnjenec 
razglasi za zvezo norcev, in 

kdo drug, da ustanavljamo 
in podpiramo nekakšen Ku 
klux klan, oborožen s sekira-
mi, koli in kalašnikovi, s črni-
mi žakeljčki čez glavo. Že sta-
ri Latinci so vedeli, da ostaneš 
sam umazan, če se z uma-
zancem pretepaš. Da so uma-
zani, pa jasno priča prepros-
to dejstvo, ki ga vsi poznamo: 
da ostaja vsa njihova črkarska 
histerija brezimna, nepodpi-
sana – bolj ko je nesramna, 
bolj je anonimna.«

Občinska organizacija 
Združenja borcev za vred-
note (ZB) NOB Naklo je v 
nedeljo pripravila spomin-
sko slovesnost pri spome-
niku v Strahinju. S tem so 
se poklonili 22 partizanom 
II. bataljona Kokrškega od-
reda, ki so zaradi izdaje pad-
li 14. septembra leta 1942 v 
Udin borštu. Osrednji go-
vornik je bil Brane Virant, 
podpredsednik ZB NOB 
Kranj, zbrane je pozdravil 
tudi predsednik ZB NOB 
Naklo Bojan Bajželj. Nasto-
pili so MePZ Dobrava, reci-
tatorka Romana Pagon in 
učenci OŠ Naklo.  

Občinska organizaci-
ja Združenja borcev za 

vrednote NOB Cerklje na 
Gorenjskem je v soboto 
pred spomenikom na Plani-
ni Jezerca organizirala spo-
minsko slovesnost ob 76. 
obletnici napada na drugo 
grupo odredov in padle do-
mačine ter pohod iz B'ča po 
Poti spomina in tovarištva 
in druge grupe odredov do 
prizorišča slovesnosti. Slav-
nostni govornik je bil dr. 
Bojan Potočnik, ki je spom-
nil na dogodke iz druge sve-
tovne vojne ter se dotaknil 
tudi aktualnih tem ter se 
kritično opredelil do usta-
navljanja paravojaških for-
macij, kot je Štajerska var-
da. Slovesnost je popestril 
bogat kulturni program.

Slovesnosti ob obletnici smrti borcev
Ob koncu tedna so bile spominske slovesnosti v graščinskem parku v Radovljici, v Strahinju in na 
Planini Jezerca. 

Slavnostni govornik na slovesnosti v Radovljici je bil 
akademik dr. Matjaž Kmecl. / Foto: Primož PičulinDr. Matjaž Kmecl: »Že stari Latinci so vedeli, da 

ostaneš sam umazan, če se z umazancem pretepaš. 
Da so umazani, pa jasno priča preprosto dejstvo, ki ga 
vsi poznamo: da ostaja vsa njihova črkarska histerija 
brezimna, nepodpisana – bolj ko je nesramna, bolj je 
anonimna.«

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški upo-
kojenci in drugi balinarji so 
se razveselili nove pridobi-
tve – montažne strehe nad 
baliniščem pri domu upo-
kojencev v Radovljici, ki so 
jo v sredo dopoldne obeleži-
li s slovesnostjo in turnirjem 
gorenjskih balinarskih ekip. 
Pokrito balinišče bo omogo-
čilo vadbo in druženje tudi v 
slabšem vremenu.

Sredstva za nakup kon-
strukcije in platnene stre-
he ter za ostalo potrebno 

opremo in dela je v višini 25 
tisoč evrov prispevala Obči-
na Radovljica, Društvo upo-
kojencev Radovljica je s pri-
spevki svojih članov in do-
nacijami zagotovilo sredstva 
za prevoz in montažo strehe, 
svoj del k uresničitvi projek-
ta pa je prispevala tudi rado-
vljiška župnija s soglasjem, 
da del strehe lahko stoji na 
zemljišču, ki je v njeni las-
ti. Slavnostni trak sta pre-
rezala radovljiški župan Ci-
ril Globočnik in predsednik 
Društva upokojencev Rado-
vljica Peter Ravnihar.

Balinišče je dobilo 
streho
Radovljiški upokojenci in njihovi balinarski kolegi 
bodo zdaj lahko trenirali in se družili tudi v 
slabšem vremenu. Večino sredstev je prispevala 
občina, del so zbrali upokojenci.

Trak sta prerezala radovljiški župan Ciril Globočnik in 
predsednik društva upokojencev Peter Ravnihar. 
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Kovor – Na prvi šolski dan je bilo slišati otroški vrvež tudi iz 
dvorane gasilskega doma v Kovorju, kjer je dislocirani oddelek 
enote Deteljica Vrtca Tržič v Kovorju. V dvorani v letošnjem 
šolskem letu namreč gostuje skupina 21 otrok v starosti od tri 
do šest let. Nove izkušnje in nova znanja bodo pridobivali v 
igralnici in na prostem, pri tem pa jim bosta pomagali vzgo-
jiteljici Petra in Špela.

Oddelek vrtca tudi v Kovorju

Turistično društvo Mošnje 

V petek ob mraku - PR' KUFC
❖podoknica Nedeljskega Dnevnika

vabi na

11. MOŠENJSKE DNEVE

domačija v sp.delu
Mošenj / proti Globokem

v petek in soboto, 
14. in 15. kimavca 2018

V soboto od 13. ure dalje -

❖zabava z ansamblom                                
Strmina Express

❖vodeni ogledi muzeja,

❖prikazi starih običajev in družabne 
igre v sodelovanju z OŠ Mošnje,

❖stojnice z domačimi izdelki,

❖domača kuhinja, 

pred Kulturnim      
domom
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Kranj – »Ključni cilj tokra-
tne akcije ni samo čiščenje 
in postavljanje rekordov v 
udeležbi in količini zbranih 
odpadkov, ampak še zadnjič 
množično in združeno po-
vabiti prebivalce Slovenije, 
da se aktivirajo in dajo svoj 
prispevek k lepšemu in čis-
tejšemu okolju,« ob sobot-
ni čistilni akciji poudarjajo 
v društvu Ekologi brez meja. 
Obenem bodo vso pozor-
nost usmerili v to, da v pri-
hodnje Slovenija ostane čis-
ta za vedno preko spodbu-
janja preprečevanja nasta-
janja odpadkov in boljšega 
ravnanja z njimi.

Sodeluje večina 
gorenjskih občin

Akciji Očistimo Sloveni-
jo se je že pridružila tudi 
večina gorenjskih občin. 
Med občinami, ki se za to 
niso odločile, je vodja lokal-
ne koordinacije za Gorenj-
sko Klemen Belhar pose-
bej izpostavil Mestno obči-
no Kranj. »Za sodelovanje 
se niso odločile nekatere ob-
čine, ki resnično nimajo ve-
likih problemov z odpad-
ki, pa to ni Kranj, in občine, 
ki se izgovarjajo, da nimajo 
velikih problemov, to pa je 
Kranj,« je kritičen Belhar, ki 
zato obžaluje, da se v Kranju 
niso odločili za sodelovanje. 
Na kritike s strani Ekologov 
brez meja so se na kranjski 
občini že odzvali. Poudari-
li so, da z odpadki v Kranju 

ravnajo vzorno in odgovor-
no, vsako leto s Komunalo 
Kranj in Zvezo tabornikov 
Mestne občine Kranj prip-
ravijo tudi čistilno akcijo 
Kranj ni več usran. Pri ome-
njeni akciji je letos sodelova-
lo 3500 udeležencev, ki so v 
dveh dneh zbrali devetdeset 
kubičnih metrov odpadkov, 
so pojasnili na občini in do-
dali, da podpirajo tudi vses-
lovensko akcijo, zato bodo 
zaposleni Komunale Kranj v 
soboto v mestnem jedru oza-
veščali prebivalce o pomenu 
ločevanja odpadkov. Vseslo-
venski akciji se niso odloči-
li pridružiti tudi na Jeseni-
cah, v Žirovnici in Naklem, 
kjer bodo v organizaciji Go-
renjskega ekološkega in tu-
rističnega društva Matijovc 
Podbrezje, TVD Partizan 
Podbrezje in Zveze ekolo-
ških gibanj Slovenije ob pod-
pori društva Ekologi brez 
meja čistili le v Podbrezjah. 
Resnično pa nimajo velikih 
problemov z odpadki v Bohi-
nju in Kranjski Gori, ki prav 
tako ne sodelujeta v vseslo-
venski čistilni akciji, je po-
jasnil Belhar.

Okrog sedemsto še 
neočiščenih lokacij

V Sloveniji je po podatkih, 
s katerimi razpolagajo v dru-
štvu Ekologi brez meja, ok-
rog deset tisoč divjih odlaga-
lišč, od tega imajo na Gorenj-
skem po besedah Katje Sreš 
iz omenjenega društva na se-
znamu približno sedemsto 
neočiščenih lokacij. Podatke 

iz zadnjega popisa bodo po-
skusili posodobiti tudi v okvi-
ru sobotne akcije. Glavna ak-
tivnost bodo sicer čistilne ak-
cije. »Ponekod bodo čistili 
divja odlagališča, drugod raz-
pršene odpadke, pri čemer 
bomo posebno pozornost na-
menili bregovom rek in poto-
kov,« je razložil Belhar in do-
dal, da bodo sočasno poteka-
le še druge dejavnosti, kot je 
ozaveščanje o ravnanju z od-
padki, odstranjevanje tujero-
dnih rastlin in urejanje oko-
lice nasploh. »Vsak, ki želi 
sodelovati kot posameznik 

ali v okviru skupine, se lah-
ko prijavi na naši spletni stra-
ni in bo z njim navezal stik 
lokalni koordinator za posa-
mezno občino. Lahko pa se 
tudi neposredno obrnejo na 
lokalne koordinatorje v obči-
nah.« Lokalni koordinatorji 
jim bodo posredovali nadalj-
nja navodila glede čistilne 
akcije, zagotovili bodo tudi 
vrečke in rokavice. »Obsta-
ja pa tudi alternativna mož-
nost, in sicer da vsak pač vza-
me vrečko in se odpravi na či-
ščenje okolice. To velja tudi 
za prebivalce občin, ki sicer 
pri akciji ne sodelujejo,« je še 
poudaril Belhar.

Čistili bodo tudi na 
Gorenjskem
V okviru svetovne čistilne akcije World Cleanup Day 2018 bo v soboto tudi v 
Sloveniji tretjič potekala vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo 2018, tokrat 
pod sloganom Še zadnjič.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Že prvi teden ura-
dnega zbiranja podpisov za 
referendum, ki naj odloči o 
spremenjeni meji med Je-
zerskim in Kamniško Bi-
strico, jih je zbranih do-
volj, da se referendum lah-
ko izvede. Kot nam je pove-
dal pobudnik referenduma 
Primož Muri, bi zadostova-
lo 27 podpisov volivk in vo-
livcev z Jezerskega, na prvi 
četrtek v mesecu, ko pote-
kajo uradne ure v krajevni 
izpostavi upravne enote na 

Jezerskem, pa so jih odda-
li štirideset.

Spremenjena meja med 
krajema bi kamniški obči-
ni in osrednjeslovenski regi-
ji prinesla mejitev z Avstrijo 
in s tem dostop do evropske-
ga denarja za obmejne pro-
jekte. Odlok o tem je občinski 
svet na Jezerskem obravnaval 
dvakrat in ga v drugem posku-
su junija tudi sprejel. Kmalu 
zatem je Primož Muri, ki je 
sicer tudi občinski svetnik, 
kot občan vložil pobudo za 
razpis naknadnega referen-
duma o občinskem odloku 

o spremembi meje, pod ka-
tero se je podpisalo 147 voliv-
cev. Od 4. septembra do 9. ok-
tobra pa velja rok za zbiranje 
podpisov volivcev v podporo 
zahtevi za razpis naknadne-
ga referenduma. Zbrati je 
treba podpise najmanj pe-
tih odstotkov volivcev v obči-
ni. Čeprav jih je že sedaj do-
volj, jih pobudnik še pričaku-
je. »Sedaj čakam na odgovor 
občine glede rokov za razpis 
referenduma, da bi ta sovpa-
dal z lokalnimi volitvami 18. 
novembra,« je ob tem pove-
dal Primož Muri.

Zbranih že dovolj podpisov
Na Jezerskem so že zbrali dovolj podpisov za referendum o spremembi 
občinske meje.
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V soboto bo potekala 
tretja vseslovenska akcija 
Očistimo Slovenijo 2018, 
ki se ji je že pridružila 
tudi večina gorenjskih 
občin.
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – »Da danes Je-
zerjani živimo v Sloveniji, 
gre zahvala dogodkom, ki 
so s podpisom sanžermen-
ske pogodbe 10. septembra 
1919 izvzeli Jezersko iz ob-
močja, na katerem je bil kas-
neje izveden koroški plebi-
scit in s tem dokončno do-
ločena državna meja. Da-
nes je to meja med republi-
kama Slovenijo in Avstrijo. 
Za nas, Jezerjane, ima pod-
pis sanžermenske pogodbe 
precejšnjo težo, saj smo bili 
z njo priključeni matičnemu 
narodu, zato je prav, da na ta 
datum praznujemo občin-
ski praznik,« je na prazno-
vanju prvega praznika obči-
ne Jezersko zbrane nagovo-
ril župan Jurij Rebolj. Obči-
no je Jezersko dobilo pred 
dvajsetimi leti, s čimer je ta 
obmejni kraj veliko pridobil, 

tako materialno kot v smis-
lu zavedanja, da lahko sami 
na mnogih področjih odlo-
čajo o svoji lastni sedanjosti 
in prihodnosti. 

Župan Jurij Rebolj je ob 
tej priložnosti spregovoril o 
svojem štiriletnem manda-
tu, ki ga je opravljal z odgo-
vornostjo in strastjo, sedaj 
pa napoveduje, da v novem 
ne bo več županoval. Dotak-
nil se je tudi prihodnjega re-
ferenduma o meji med ob-
činama Jezersko in Kamnik. 
»Referendum je nedvomno 
orodje demokracije, moja 
naloga pa je, da vas sezna-
nim s pravimi podatki, ki 
se nanašajo na spremem-
bo občinske meje. Žal med 
nami kroži veliko neresnic 
in polresnic, ki izkrivljajo 
odlok, ki ga je na moj pred-
log sprejel občinski svet,« je 
dejal Rebolj, prepričan, da 
manjša korektura državne 

meje lahko koristi Sloveni-
ji, ne da bi z njo Jezersko kaj 
izgubilo. 

Člani KUD Jezersko so 
s šaljivimi vložki prikaza-
li razvoj občine v dveh de-
setletjih, zapel je Cerkve-
ni pevski zbor Jezersko, za-
igrala sta Tobija in Marko 
Smrtnik. Podelili pa so tudi 
prva uradna občinska pri-
znanja in ob tem spomni-
li, da je bilo eno v preteklo-
sti že podeljeno, in sicer ga 
je leta 2014 dobil zdaj že po-
kojni Vinko Tepina. Letos pa 
so priznanje občine izročili 
ekipi prvih posredovalcev 
pri PGD Jezersko, ki poma-
ga v življenjsko ogrožajočih 
situacijah. V imenu ekipe ga 
je prevzel gasilski poveljnik 
Robi Kaštrun. Zlato prizna-
nje so namenili Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu 
Jezersko, ki skrbi za požarno 
varnost v občini, pomaga pri 

naravnih nesrečah in odpra-
vljanju njihovih posledic, 
usposablja mlado članstvo, 
sodeluje pri prostovoljskih 
aktivnostih v občini, še pose-
bej pa so jim hvaležni za nji-
hovo vlogo v dveh naravnih 
ujmah v letih 2014 in 2017. 
Priznanje je sprejel predse-
dnik društva Ožbolt Plaznik. 
Zlati priznanji sta prejela 
tudi Drejc Karničar, ki dve 
desetletji vodi domače dru-
štvo gorskih reševalcev, je 
član odbora Gorniških vasi, 
zadnja leta pa z ženo vodita 
uspešno turistično Šenko-
vo domačijo, in Milan Šenk, 

dolgoletni predsednik pla-
ninskega društva, gorski re-
ševalec, alpinist, znan pred-
vsem kot organizator vsa-
koletnih turnosmučarskih 
tekmovanj. Častni občan 
pa je postal Milan Kocjan, 
ki je najprej dvanajst let vo-
dil krajevno skupnost, za-
tem kot župan še tri manda-
te občino Jezersko, vmes pa 
si je skupaj s sodelavci priza-
deval in naposled tudi dose-
gel, da je Jezersko (po spre-
membi lokalne samouprave 
del občine Preddvor) posta-
lo samostojna občina. Sliša-
li smo o številnih dosežkih 

pod njegovim vodstvom: 
od vodovoda v času krajev-
ne skupnosti do njegovega 
zadnjega projekta, priprave 
dokumentov in pridobitev 
evropskih sredstev za grad-
njo kanalizacije. Naslov ča-
stnega občana je skromno 
priznanje za tisto, kar je Mi-
lan Kocjan vložil v razvoj ob-
čine Jezersko. Ob zahvali je 
Milan Kocjan dejal, da je bil 
najprej v dvomih, ali naj pri-
znanje sprejme, a se je na-
posled odločil, da ga nameni 
vsem Jezerjanom, ki so pri-
pomogli, da so vsi projekti 
uspeli.

Jezersko je praznovalo
Občina Jezersko je praznovala prvi uradni občinski praznik, 10. september, 
v spomin na podpis senžermenske pogodbe leta 1919, ko je bila postavljena 
državna meja z Avstrijo. Podelili so več občinskih priznanj, prvega župana 
Milana Kocjana pa imenovali za častnega občana. 

Prejemniki občinskih priznanj občine Jezersko z županom Jurijem Reboljem / Foto: Gorazd Kavčič

Manca Perdan

Kranj – V petek je v Prešer-
novem gaju v Kranju poteka-
la spominska slovesnost pri 
spomeniku bazoviškim do-
moljubom. To je prvi proti-
fašistični spomenik na Slo-
venskem, ki je bil postav-
ljen v spomin štirim juna-
kom, ki so svoje mlado živ-
ljenje žrtvovali v boju proti 
takratnemu totalitarnemu 
režimu. Dne 6. septembra 
1930 so v Bazovici v Italiji fa-
šisti usmrtili Ferdinanda Bi-
dovca, Frana Marušiča, Aloj-
za Valenčiča in Zvonimir-
ja Miloša. “S krvjo, a v zla-
tu, so zapisana imena štirih 
junakov vsakdanjega življe-
nja, ki so se ob pravem času 
brez slepomišenja uprli kul-
turni, politični, narodni in 
smrtni obsodbi slovenske-
ga naroda,” je štiri mlade ju-
nake v svojem govoru opi-
sal osrednji govorec, deželni 
poslanec v parlamentu avto-
nomne dežele Furlanije Ju-
lijske krajine, Igor Gabro-
vec. “Ta spomenik presega 
okvire slovenskosti in anti-
fašizma, saj pooseblja abso-
lutne vrednote, ki so danes 
obče sprejete kot vrednote 
svobodne, demokratične in 
omikane družbe,” je nada-
ljeval. 

“Bidovec, Marušič, Mi-
loš in Valenčič so za mla-
dostno zagnanost dali svoja 
življenja. Kako strahotno vi-
soka cena je to, si danes tež-
ko predstavljamo. Preganja-
ni in usmrčeni so bili samo 
zato, ker so bili ponosni in 
drugačni, ker so bili druge 
narodnosti, druge vere, je-
zika, kulture in barve kože,” 
je v uvodnem nagovoru po-
vedal podžupan Mestne ob-
čine Kranj Boris Vehovec in 

se vprašal, ali danes res živi-
mo v demokraciji, o kateri 
vsi govorimo. Častno stražo 
so na spominski slovesno-
sti postavili Kranjski tabor-
niki in taborniki rodu Mod-
ri val iz Trsta in Gorice, v 
kulturnem programu pa so 
nastopili: Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj, Zdru-
ženi moški pevski zbor De-
vin - Nabrežina in dijaka Gi-
mnazije Kranj Val Dolenšek 
in Luka Dubravica.

Poklon bazoviškim junakom
Ob 88. obletnici poboja so se bazoviškim junakom poklonili v Prešernovem 
gaju ob najstarejšem protifašističnem spomeniku. 

Igor Gabrovec je obudil spomin na štiri junake, ki so izgubili 
življenje za prihodnost našega naroda. / Foto: Primož Pičulin
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50.000 izdelkov na 
sejmu v Celovcu
Letošnji Jesenski sejem v Celovcu bo potekal od 12. do 16. 
septembra. Gre za največjo tovrstno prireditev na avstrijskem 
Koroškem. Na sto tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo 605 
razstavljavcev iz desetih držav. 

Tudi letos pričakuje obiskovalce obilica zanimivosti. Tematska 
področja so izjemno pestra. Med najbolj priljubljene spada vsako 
leto predstavitev najnovejše jesenske in zimske mode. Tako si bo 
na modnih revijah in tudi neposredno pri številnih ponudnikih tudi 
tokrat mogoče ogledati številne novosti. Poleg novosti na področju 
mode igra zelo pomembno vlogo tudi kulinarika. Letos si bodo 
obiskovalci med drugim lahko ogledati celoten postopek peke kru-
ha in se seznanili s skrivnostmi dobre peke, na voljo pa bodo tudi 
številne druge kulinarične dobrote. Posebne akcije, zanimivosti 
in podrobnejši program prireditev najdete tudi na spletni strani 
www.kaerntnermessen.at.

OD 12. DO 16. SEPTEMBRA  

www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE CELOVEC

Največji potrošniški sejem na jugu Avstrije 

z več kot 500 razstavljavci

ZNIŽANA VSTOPNINA

Na JESENSKI SEJEM za samo 3,- evre (namesto za 7,- ). Ta kupon 

oddajte na eni od sejemskih blagajn. Zanj boste prejeli vstopnico za 

3 evre (namesto za 7) na osebo. (Velja za največ 2 osebi.)

JESENSKI
SEJEM

najsodobnejši zabaviščni 

park avstrijske Koroške

07.-16. SEPT.
GRADNJA

BIVANJE
SVET MODE

SEJEM 
KULINARIKE

3€
Velja od 12. do 16. septembra 2018.

Mateja Rant

Žiri – O duhovniku in glasbe-
niku donu Kostu Selaku Ži-
rovci doslej niso vedeli veli-
ko, zato so se na Občini Žiri, 
Župniji Žiri, Muzejskem 
društvu Žiri in društvu 
Šmarnični romarji minu-
li konec tedna potrudili, da 
bi žirovskega rojaka znova 
približali občanom. Spomi-
nu nanj so posvetili Lenčkov 
večer minuli četrtek, v petek 
pa so v farni cerkvi sv. Mar-
tina blagoslovili spominsko 
ploščo donu Kostu Selaku 
ter odprli razstavo o njego-
vem življenju in delu v Gale-
riji v zvoniku. Na dona Kosta 
Selaka bo odslej spominjala 

tudi plošča na Abrahtovi hiši 
v Sovri, kjer se je pred 125 leti 
Jernej Seljak rodil.

Za ohranitev spomina na 
dona Kosta Selaka se ima-
mo po besedah osrednjega 
govornika ob odkritju ploš-
če Franca Križnarja zahvali-
ti predvsem sosedom Hrva-
tom, kjer je dolga leta služ-
boval kot župnik. »Najdlje, 
kar 28 let, je ostal v Janjini na 
Pelješcu.« Ob petdeseti oble-
tnici njegove smrti in 125. 
obletnici rojstva so zato juli-
ja v Janjini pripravili medna-
rodni znanstveni simpozij 
o njem, v preddverju tam-
kajšnje župnijske cerkve 
pa so odkrili ploščo v nje-
gov spomin. Tudi odkritja 

spominske plošče na nje-
govi rojstni hiši v Sovri se je 
udeležila številna delegacija 
iz Janjine s podžupanjo An-
tonijo Prišlič na čelu. Franc 
Križnar je dona Kosta Selaka 
označil za blago umetniško 
dušo, ki je »gorela za umet-
nost in lepoto«. Čeprav ni 
imel profesionalne glasbe-
ne izobrazbe, se je po Križ-
narjevih besedah razvil v av-
torja, ki ga v zadnjem dese-
tletju največ odkrivajo, ob-
javljajo in izvajajo prav Hr-
vati. »Njegov glasbeni opus 
ni bil (pre)velik, a v njem je 
mogoče zaznati izjemen ta-
lent za glasbo,« je pouda-
ril Križnar. Za njihov trud 
pri ohranjanju spomina na 

žirovskega rojaka se je dal-
matinskim prijateljem zah-
valil tudi župan Žirov Janez 
Žakelj. »Praviloma danes 
slavimo predvsem ljudi, ki 
imajo veliko denarja, nima-
jo pa vrlin, ki jih je premogel 
don Kosto Selak, to je pošte-
nje in predanost svojemu 
poslanstvu,« je poudaril žu-
pan in dodal, da je Selak živel 
za svoje ideale, na kar danes 
pogosto pozabljamo. 

Dneve, posvečene donu 
Kostu Selaku, so v nedeljo 
zaokrožili z mašo v njegov 
spomin, pri kateri je cerkve-
ni mešani pevski zbor Anto-
na Jobsta pod vodstvom An-
tona Čadeža zapel tudi nekaj 
njegovih skladb. 

V spomin na dona Kosta Selaka
Ob petdeseti obletnici njegove smrti in 125. obletnici rojstva so na rojstni hiši duhovnika in glasbenika 
Jerneja Seljaka oziroma dona Kosta Selaka v Sovri minulo soboto odkrili spominsko ploščo.

Jerneju Seljaku oziroma donu Kostu Selaku so minulo soboto na njegovi rojstni hiši v Sovri odkrili spominsko ploščo. 

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Festival 
pitne vode, ki je v petek pote-
kal pri Planinskem domu v 
Kamniški Bistrici, je del pro-
jekta Vodne zgodbe Kam-
niško-Savinjskih Alp, pro-
jekta Lokalnih akcijskih sku-

pin Srce Slovenije, Zgornje 
Savinjske in Šaleške doli-
ne ter Gorenjska košarica. 
Kot nam je povedala Bar-
bara Strajnar z Občine Ka-
mnik, v projektu tesno sode-
lujejo občine Kamnik, Luče, 
Solčava, Jezersko, Preddvor, 
Cerklje in Ljubno ob Savinji. 
»Gore so nam vsem obči-
nam skupne, čeprav nas za-
radi reliefa ločujejo. V okvi-
ru Združenja Kamniško-Sa-
vinjske Alpe smo zato zače-
li iskati točke, ki nas združu-
jejo in predstavljajo skupni 
potencial. Voda to gotovo je, 
tako z vidika narave kot kul-
turne dediščine, ki se veže na 
vodo. V teh gorah je več mili-
jonov kubičnih metrov čiste 
pitne vode in to je gotovo po-
tencial, ki se ga ne zavedamo 
dobro. Zato je tudi osnovni 
namen projekta ozaveščanje 
ljudi o tem, da imamo čisto 
pitno vodo in naj jo takšno 

tudi ohranimo,« nam je po-
vedala Barbara Strajnar.

Na festivalu so obiskoval-
ci lahko preizkusili vodo iz 
Zdravilnega gaja Tunjice, 
vodo 902 iz Črnivca, Snovi-
ka, iz kamniškega vodovoda 
ter vodovoda v Kamniški Bi-
strici ter izvirske vode iz izvi-

ra Kamniške Bistrice, male-
ga izvira, Kraljevega studen-
ca ter filtrirano vodo, t. i. živo 
vodo. Obiskovalci so lahko 
izpolnili vprašalnik in odgo-
vorili, katera voda jim je bila 
najbolj všeč, ter na ta način 
pomagali izbrati najboljšo.

Da je voda izpod Kam-
niških planin velike kakovo-
sti, pritrjuje tudi Vido Kre-
gar iz Jamarskega kluba Ka-
mnik, kjer so analizirali se-
demdeset različnih vodnih 
virov. »Voda na izvirih je iz-
redno visoke kakovosti, se-
veda pa se kvaliteta s tokom 
slabša. Zaradi kloriranja in 
drugih tretmajev voda v vo-
dovodih do uporabnika pri-
teče že v slabši kakovosti,« 
pravi Kregar, ki zaključuje z 
mislijo, da je vsaka voda na 
svoj način zdravilna: »Voda 
je medij, na katerem počiva 
življenje, zato je pomembno, 
kakšno vodo pijemo.«

Vsaka voda  
je zdravilna
V petek je v Kamniški Bistrici potekal Festival 
pitne vode, na katerem so udeleženci lahko 
poskusili vodo iz devetih vodnih virov izpod 
Kamniških planin. Namen takšnega druženja pa je 
razširiti zavest o pomenu čiste pitne vode.

Vido Kregar in Barbara Strajnar
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Tržič – Kulturni center Tržič ob deseti obletnici prvič dviga 
zastor in prižiga odrske luči za zaključena cikla kulturnih do-
godkov. V Tržič prihajajo priznane gledališke zasedbe. Njiho-
ve predstave si bo kmalu moč ogledati v sklopu gledaliških 
abonmajev. Tržiški gledališki abonma bo namenjen odrasli 
publiki, Tržiški gledališki abonmajček pa bo z raznolikim iz-
borom predstav postregel najmlajšim. Z novo ponudbo želi 
Občina Tržič približati gledališko dogajanje vsem občanom, 
ki se iz takšnih ali drugačnih razlogov ne odločajo za obisk 
kulturnih prizorišč v večjih mestih. Predstave poklicnih in 
polpoklicnih slovenskih gledališč bodo dopolnjevale bogato 
ponudbo stvaritev tržiških ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev. 

Gledališki abonma tudi v Tržiču
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Igor Kavčič

Tržič – Zadnja tri leta je sep-
tember, zagotovo najbolj 
šolski mesec v letu, v Gale-
riji Paviljon rezerviran za 
ilustratorje. Po prenovi ga-
lerije je tako ilustratorski 
september leta 2016 odpr-
la Jelka Reichman, lani so 

gostili Zvonka Čoha, letos 
pa je prostor z obilico pra-
vljične domišljije napol-
nil domačin Veno Dolenc. 
Domala pol stoletja je že ak-
tiven na likovnem podro-
čju bodisi kot slikar bodisi 
kot ilustrator. V osemdese-
tih letih je bil eden najbolj 
prepoznavnih oblikovalcev 

ovitkov plošč pri nas. V de-
vetdesetih se je spet inten-
zivneje posvetil ilustraciji za 
otroke in mladino, še danes 
pa redno objavlja v tržaški 
reviji za otroke Galeb.

Starejši ga seveda poznajo 
kot ustanovitelja ene naših 
najbolj znanih akustičnih 
glasbenih skupin Sedmina. 

Z Melito Osojnik in kolegi 
iz skupine so pustili neizbri-
sen pečat na področju akus-
tične glasbe, po razpadu sku-
pine pa je desetletje v zased-
bi z imenom Duma sodelo-
val s pevko Klariso M. Jova-
nović. Izdal je tudi dve pe-
sniški zbirki. Kot je v svojem 
nevsakdanjem pogledu na 
življenje duhovit in iskriv v 
poeziji, te njegove značajske 
lastnosti lahko prepoznava-
mo tudi v ilustraciji.  

Prav Venove ilustracije so 
na tokratni razstavi v središ-
ču pozornosti. Kakih šestde-
set jih je postavil na ogled, 
in sicer iz slikanic O skopu-
hu, ki se je skril v blagajno 
(2006) in iz desetletje starej-
še Sanje male miške (1996). 
Tu pa so še ilustracije iz knji-
žne zbirke Zakladnica slo-
venskih pripovedi, ki je v več 
knjigah izšla pri založbi Di-
dakta. Njegov najznačilnejši 
motiv je človek, seveda v soz-
vočju z besedilom, ki ga je 
ilustriral. Dolenc tako upo-
dablja najrazličnejše osebe 
od junakov, zgodovinskih 
osebnosti, vaških posebne-
žev, velikanov ali kakšnih 
drugih likov, ki zaradi svo-
jih posebnosti, včasih tudi 
prismuknjenosti odstopajo 
od povprečja. „Izrazito ne-
sorazmerje glav, rok, pasu 
in nog ter zelo natančno iz-
risane obrazne poteze, s 

katerimi poudarja značaj-
ske lastnosti posameznih fi-
gur, so njihova splošna zna-
čilnost,“ je k ilustracijam za-
pisala kustosinja Tržiškega 
muzeja, umetnostna zgodo-
vinarska Janita Košir. Da si 
jih avtor drzne upodabljati z 
rahlim pretiravanjem in du-
hovito karakterizacijo, ki s 
pravo mero humorja gledal-
ca in bralce prisrčno zabava-
jo. Te značilnosti najdemo 
tudi v avtorjevem vedrem 
značaju. Zdi se, kot da so mu 
njegove ilustracije pisane na 
kožo. Kot še dodaja Košir-
jeva, skuša Dolenc ob tesni 
povezanosti z besedilom iz-
risati tudi svoj notranji svet, 
ki se odlično kaže ne le v li-
kovnem izrazu, temveč tudi 
v drugih oblikah umetnosti. 
Poeziji in glasbi. 

Kot je ob odprtju razstave 
dejal župan Borut Sajovic, 
na vprašanje, kako kaj, Veno 
vedno odgovori, da je na po-
ložaju. To je Veno, kakršne-
ga poznajo tudi Tržičani, 
ki so v velikem številu tok-
rat prišli na odprtje njego-
ve razstave in so na spodbu-
do Melite Osojnik, ki je prip-
ravila glasbeno animacijsko 
predstavo za otroke, tudi 
sami zapeli. V času razstave, 
ta bo na ogled do konca okto-
bra, bodo v Knjižnici Toneta 
Pretnarja pripravili tudi pra-
vljične urice.

V kraljestvu domišljije 
V Galeriji Paviljon je na ogled razstava ilustracij z naslovom Moč Domišljije, 
ki jih v svoji bogati likovni zakladnici pravljičnega sveta hrani ilustrator, 
pesnik, glasbenik in znani Tržičan Veno Dolenc.

Hudomušni ilustrator Veno Dolenc ob svojem Skopuhu, ki se je skril v blagajno. 
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Cerklje – V soboto ob 15. uri 
bodo na vrtu Borštnikove 
hiše uprizorili komedijo To-
neta Partljiča Čaj za dve v pri-
redbi in režiji Nade Strajnar 
Zadnik. Vstop je prost.

Čaj za dve

Kranj – V sredo, 12. sep-
tembra, bo v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev Kranj 
ob 19. uri odprtje razstave 
Vidno, a ne za vedno aka-
demskih slikarjev, nagrajen-
cev Prešernovega sklada Mi-
lana Eriča in Zvonka Čoha. 
Razstava v Kranju prikazuje 
oba umetnika kot slikarja in 
ilustratorja, za »odrasle« in 
za »mlade«, za oboje pa ve-
lja igrivost, ki veje iz njunih 
del. Umetnika kot slikarja 
bo v spremnem katalogu, na 
odprtju in na pogovoru ob 
zaprtju razstave predstavil 
dr. Sarival Sosič. V času tra-
janja razstave, na ogled bo do 
konca oktobra, bodo v Gale-
riji Prešernovih nagrajencev 
potekale tudi otroške delav-
nice, na katerih bodo o knji-
žnih ilustracijah Milana Eriča 
in Zvonka Čoha govorili Anja 
Štefan, Andrej Rozman Roza, 
Roman Gašperin in Marjan 
Kovačič Beltram.

Čoh in Erič v 
Galeriji Prešernovih 
nagrajencev

Igor Kavčič

Kranj – Predstave za otroke 
v slovenskih repertoarnih 
gledališčih niso ravno po-
gosta uprizoritvena praksa. 
Tudi v Prešernovem gledali-
šču ne, saj so po celih dese-
tih letih, odkar so na pot po 
slovenskih odrih poslali izje-
mno uspešno Muco copata-
rico, ki je doslej doživela tri-
mestno število ponovitev in 
bila na festivalih tudi nagra-
jena, v novo sezono vendar-
le zopet krenili s pravljico. In 
to kar se da prepričljivo.  

Po junijski predpremieri 
se je kranjski ansambel v pe-
tek tudi premierno predsta-
vil v igri za otroke Kdo je 
napravil Vidku srajčico, ki 
jo je režirala Katja Pegan, 
ena redkih iz slovenskih re-
žiserskih vrst, ki premore 
prav posebno občutljivost za 
najmlajše gledalce. To nam 
da vedeti že od prvega tre-
nutka, ko se odgrne odrska 
zavesa in v otroški kuhinji 
ugledamo plejado od štiri do 
deset let starih otrok, tokrat 
seveda odličnih igralcev Pre-
šernovega gledališča.   

Besedilo, za oder ga je 
ubesedil in upesnil aktualni 

Prešernov nagrajenec Boris 
A. Novak, je že skorajda po-
narodela Levstikova pravlji-
ca o malem Vidku, ki obo-
žuje naravo in jo spoštuje, ta 
pa mu dobro vrača z dobrim, 
vzbuja razmišljanje o velikih 
vprašanjih, ki tarejo vsakega 
človeka, uči, kako z najmlaj-
šimi spregovoriti ter jim vce-
piti najvrednejše človekove 
vrednote in še marsikaj. 

Zgodbico iz svojih otro-
ških let poznajo tudi starši 
in stari starši. Mama Vidku 
ne more sešiti nove srajčice, 
ker preprosto nima časa, saj 
cele dneve gara za ljubi kru-
hek številne družine. Videk, 
kot najmlajši otrok, je tako 
vedno znova obsojen na po-
nošeno oblačilo, ki so ga sta-
rejši sorojenci prerasli. Ker 
pa je fantič dober po srcu in 
ima rad naravo in živali, mu 
te stopijo naproti in mu seši-
jejo novo snežno belo srajči-
co: ovčka da volno, trnov grm 
jo sprede, pajek stke fino bla-
go, ki ga rak ukroji, ptica pa 
potem sešije v srajčico.

Ste vedeli, da Ančka po-
marančka smrči, ko spanč-
ka? In da je mogoče na prav 
vsako ime, recimo Majdo, 
Frana, Tomaža in Katko, 

pripeti kakšno zbadljivko? 
Boris A. Novak je nedvom-
no mojster besede in ver-
za, za kar so najboljši dokaz 
mali gledalci, ki vedno znova 
glasno reagirajo na besede, 
izrečene na odru. Ne le v ču-
dovitih songih, verz se sem 
in tja prepleta tudi v besedi-
lu. Kako simpatično se ob 
osrednji vlogi Vidka, v kate-
ri navdušuje Blaž Setnikar, 

tudi ostali otroci, igrajo jih 
Peter Musevski, Vesna Jev-
nikar, Vesna Slapar, Dar-
ja Reichman in Aljoša Ter-
novšek, sprejo za v shram-
bi odkrito mamino pogačo – 
kdo, da si jo najbolj zasluži 
pojesti: najmlajši, najstarej-
ši, najlepša, najbolj lačna … 
Kot bi se o čim večji pogači 
prepirali sestavljavci kakšne 
politične koalicije. 

Igralci v otroških predsta-
vah sicer ne iščejo igralskih 
presežkov, vsekakor pa v 
predstavi vseskozi navdušu-
je njihov profesionalni pri-
stop, pa naj igrajo otroke ali 
Vidkove dobrotnike iz nara-
ve, ki mu naredijo novo sraj-
čico. K otroški predstavi so-
dijo tudi bogati kostumi, ki 
jih je oblikovala Ana Matije-
vič, rak in pajek sta recimo 

prava tehnološka dosežka, 
in prepričljiva scenografi-
ja, za katero je poskrbel Vo-
ranc Kumar. Ustvaril je ču-
doviti gozd, ki v dvorano 
daje občutek trodimenzio-
nalnosti. Glasba je prijetna 
in otrokom blizu, zapisal pa 
jo je stalni sodelavec Pega-
nove Mirko Vuksanović, si-
cer član novogoriške zased-
be Avtomobili. 

Na koncu, a vsekakor ne 
zadnjo velja pohvaliti reži-
serkino odločitev za pevko 
in glasbenico Tinkaro Ko-
vač, ki se je odlično znašla v 
vlogi mame in pričakovano 
v predstavi pokaže tudi svoje 
pevske kvalitete. Otroci, za-
nje že pregovor velja, da so 
najbolj iskrena publika, so 
predstavo nagradili z moč-
nim aplavzom, iz nje pa bi se 
marsičesa lahko naučili tudi 
odrasli. Prepričan sem, da 
bi tudi odrasli z veseljem na-
ročili kakšno podobno sraj-
čico, pa ne v Prešernovem 
gledališču, kjer jih izdelu-
jejo dobro in poceni, ampak 
v resničnem življenju. Vse 
lepo in prav, le zaslužiti si jo 
bomo morali, kot si jo je Vi-
dek, ker je dober in besede 
sebičnost sploh ne pozna.

Si zaslužite srajčico tako kot Videk?
V petek so se v Prešernovem Gledališču predstavili s prvo premiero v novi sezoni, igro za otroke in živali Kdo je napravil Vidku srajčico, ki jo je po motivih 
zgodbe Frana Levstika upesnil in ubesedil Boris A. Novak.

Odličen igralski ansambel Prešernovega gledališča je tokrat v povprečju za nekaj desetletij 
mlajši. / Foto: PGK (Nada Žgank)
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Jože Marinček

Kranj – Od srede do sobote 
je bila Ledena dvorana Zlato 
polje v Kranju prizorišče tek-
movanja za hokejski Pokal 
Slovenije za leto 2018. Po-
kalni zmagovalci so postali 
hokejisti ljubljanske HK SŽ 
Olimpije, ki so najprej v če-
trtfinalu s 6:0 (1:0, 5:0, 0:0) 
premagali hokejiste HK 
ECE Celje, v polfinalu ho-
kejiste HK Triglav s 4:2 (1:0, 
3:2, 0:0) in v finalu še hoke-
jiste HDD SIJ Jesenice z 2:1 
(1:1, 1:0, 0:0). Po dveh letih 
so se ponovno veselili osvo-
jitve pokalnega zmagovalca. 
Za Ljubljančane sta oba za-
detka dala nekdanja igral-
ca Jesenic: David Planko in 
Sašo Rajsar, za Gorenjce je 
zadel Nik Pem.

Trener hokejistov HK SŽ 
Olimpija Jure Vnuk je po 
tekmi povedal: »Moram po-
hvaliti Jeseničane, ki so bili 
zelo dobri, in menim, da je 
bila tekma zelo zanimiva za 
gledalce. V Kranju je zelo 
specifično igrišče, tako da je 
bilo veliko napak, kar je bilo 
še bolj zanimivo. Tempo je 
bil visok, kar v prihodnosti 
prinaša še veliko zanimivih 
derbijev in drugih dobrih te-
kem, tako da sem s tem zelo 
zadovoljen. Zelo intenzivno 
se pripravljamo, da bi celo 
sezono odigrali v enem dob-
rem ritmu.« Že konec te-
dna se začne tekmovanje v 

Alpski hokejski ligi, v kateri 
bosta igrala oba finalista le-
tošnjega finala Pokala Slo-
venije. Jeseničani bodo tek-
mo 1. kroga v soboto odigra-
li v domači dvorani Podme-
žakla s hokejisti S.G. Corti-
na Hafro, Ljubljančani pa 
bodo gostovali pri hokejistih 
HC Fassa Falcone. Po fina-
lu Pokala Slovenije je trener 
HDD SIJ Jesenic Gaber Gla-
vič dejal: »Olimpija je glede 
na lansko sezono nekoliko 
drugačna ekipa in moči so 
bile dokaj izenačene. Za od-
tenek je bila danes boljša in 
zmagala. Lani je bila zgod-
ba drugačna, letos je nova. 

Mislim, da bomo morali še 
veliko delati, da ujamemo 
pravi ritem.«

Organizacije tekmovanja 
je bila odlična. V HK Triglav 
so se zelo potrudili, da je vse 
potekalo tako kot mora, nji-
hova članska ekipa pa je po-
kazala dobro pripravljenost. 
Trener Gorazd Drinovec je 
povedal: »Kar se naše igre 
tiče, smo izredno zadovoljni. 
Pohvale fantom za pristop k 
polfinalni tekmi, ki je bil za-
res borben. Smo celo poved-
li, kar nas je še bolj vzdigni-
lo. Pozna se, da je Olimpija 
od 1. avgusta na ledu dvakrat 
na dan, mi pa smo led dobili 

20. avgusta. Olimpija in Je-
senice sta korak pred osta-
limi, polfinalni tekmi s Sla-
vijo in Triglavom pa sta po-
kazali, da se jim približuje-
mo in nismo v velikem zao-
stanku.« 

V soboto bodo hokejisti 
začeli tudi s tekmovanjem v 
Internacionali hokejski ligi, 
v kateri nastopa osem klu-
bov (Medveščak, Zagreb, 
Mladost iz Hrvaške, Crvena 
zvezda, Vojvodina iz Srbije 
ter Celje, Slavija in Triglav iz 
Slovenije). Hokejisti kranj-
skega Triglava bodo v Lede-
ni dvorani Zlato polje gostili 
HK Slavijo Junior.

Pokalna lovorika v Ljubljano
V finalu hokejskega Pokala Slovenije, ki ga je gostil Kranj, je Olimpija premagala Jesenice in se veselila 
prve lovorike v novi sezoni.

V finalu Pokala Slovenije so palice prekrižali hokejisti Jesenic in Olimpije. Na koncu so se 
veselili Ljubljančani. Zmagali so z 2 : 1. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Kranj – Čajkovski je pretek-
li konec tedna gostil smu-
čarske skakalke in skakal-
ce na tekmah poletne velike 
nagrade. Naša ženska in mo-
ška reprezentanca sta Rusi-
jo zapustili veselih obrazov. 
Največ zadovoljstva je bilo 
pri Emi Klinec, skakalki ži-
rovskega kluba, ki je na po-
samični tekmi, ki je bila iz-
peljana v eni seriji, dosegla 
svojo drugo zmago. 

»S skoki in tudi z rezul-
tatom sem zelo zadovoljna, 
kljub temu da je bila tekma 
izpeljana samo z eno serijo. 
Že v poskusni seriji sem do-
kazala, da je bil danes moj 
dan. Škoda, ker ni bilo še fi-
nalne serije. Bila sem prip-
ravljena ubraniti prvo mesto 
in narediti še en lep skok. To 
je edina stvar, ki bi jo danes 

spremenila. Sicer pa je bilo 
vse, kot sem si zaželela in 
tudi predstavljala pred tek-
mo,« je povedala Ema Klinec, 

ki se bo, tako kot ostali, se-
daj pripravljala na finale po-
letne velike nagrade, ki bo v 
začetku oktobra v nemškem 

Klingenthalu. »Zelo sem ve-
sela, da sem na dobrem nivo-
ju pripravljenosti in se lahko 
posvetim malenkostim, za 
katere je v preteklosti mogo-
če malce zmanjkalo časa,« 
je še povedala skakalka Ema 
Klinec. Njen uspeh je s še-
stim mestom dopolnila Jer-
neja Brecl. Moška posamič-
na tekma je bila zaradi vetra 
odpovedana.

V Čajkovskem so se naši 
izkazali tudi na tekmi meša-
nih ekip. Slovenija v postavi 
Jerneja Brecl, Ema Klinec, 
Jurij Tepeš in Robert Kra-
njec je osvojila drugo mes-
to. Zaostali so le za zmago-
valci Japonci, tretji so bili 
Norvežani. V finalni seriji 
je Jerneja Brecl s 140 metri 
postavila ženski rekord na-
prave in uradno najdaljši 
izmerjeni skok v ženskem 
skakanju.

V Rusiji dan Eme Klinec
Smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na tekmi poletne velike nagrade v Čajkovskem v Rusiji. 
Slovenska mešana ekipa je bila druga.

Ema Klinec je dobro pripravljena, kar je z zmago dokazala 
na tekmi poletne velike nagrade v Rusiji. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Medvode – V nedeljo je bila 
tekma za naslove državnih 
prvakov na tekaških rolkah. 
Potekala je v medvoški obči-
ni, na težki trasi iz Preske do 
vasi Tehovec. To je bilo tudi 
prvo letošnje domače tek-
movanje na rolkah.

Državna prvakinja med čla-
nicami na 4,5 kilometra dol-
gi progi s 305 metri višinske 
razlike je postala Eva Urevc 
(ŠD Gorje), članica ženske 
tekaške B-ekipe, ki je za 43 

sekund prehitela Alenko Če-
bašek (TSK Bled) in za minu-
to in 15 sekund Anjo Mande-
ljc (TSK Triglav Kranj). Fan-
tje so morali premagati 6,5 
kilometra dolgo progo in 418 
metrov nadmorske višine, 
zmagal pa je član TSK Loga-
tec, biatlonec Rok Tršan, ki je 
nov naslov državnega prvaka 
osvojil prav v domači občini. 
Benjamina Črva (ND Rateče 
- Planica) na drugem mestu 
je prehitel za minuto in 14 se-
kund, tretji je bil Domen Po-
točnik (ŠD Gorje).

Državna prvaka na rolkah 
Urevčeva in Tršan
Tekmovanje je bilo na zahtevni progi do Tehovca.

Eva Urevc iz ŠD Gorje na poti do naslova državne prvakinje 
na tekaških rolkah za leto 2018 / Foto: Peter Košenina

Kranj – V Innsbrucku poteka svetovno prvenstvu v plezanju in 
paraplezanju. Slovenija ima po zaslugi Janje Garnbret (Šaleški 
AO) srebrno medaljo v težavnostnem plezanju, za najboljšo 
moško uvrstitev na prvenstvu v tej disciplini pa je poskrbel 
Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica). Osvojil je peto mesto, po 
tem, ko mu je kazalo še bolje. Najboljši je bil namreč v polfina-
lu. »Razočaran sem, hkrati pa sem v polfinalu pokazal odlično 
plezanje in s tem grem naprej v sezono,« je povedal 24-letni 
Radovljičan, ki je letos že dvakrat stal na tretji stopnički sve-
tovnega pokala, v skupnem seštevku pa je trenutno četrti. Na 
zadnjih dveh svetovnih prvenstvih, leta 2016 v Parizu in 2014 
v Gijonu, si je v težavnosti priplezal četrto mesto. V finale se 
je v ženski konkurenci na svojem prvem članskem prvenstvu 
uvrstila tudi Mia Krampl (AO PD Kranj) in bila sedma. Sve-
tovno prvenstvo se bo nadaljevalo danes s kvalifikacijami na 
balvanih in v paraplezanju.

Škofic peti v težavnosti

»Vsako leto organiziramo 
sedem tekem svetovnega po-
kala. Vemo, da znamo prip-
raviti proge in tekme. Redko 
kaj odpovemo, če pa že, to 
prestavimo na sosednji hrib. 
To me ne skrbi. Večja teža-
va bo vse to uskladiti časov-
no, saj imamo kadre ome-
jene, na drugi strani pa mo-
ramo to priložnost izkoristi-
ti za kaj trajnega v okolju, za 
infrastrukturo in za smučar-
sko zvezo v finančnem smis-
lu,« je povedal predsednik 
Smučarske zveze Sloveni-
je Enzo Smrekar. Predse-
dnik pripravljalnega odbora 

za svetovno prvenstvo je Bo-
rut Farčnik, ki pravi: »Že v 
Moldaviji smo od vseh do-
bili pohvale za organizacijo 
in predstavitev. Ne bom ko-
mentiral, zakaj Pokljuka ni 
bila izbrana že v prvem ko-
raku. Kandidirali smo za 
SP 2021, zdaj smo ga dobi-
li, drugo pa nas ne zanima. 
Gledamo naprej.«

Kongresa se je udeležila 
tudi delegacija z Bleda, ki jo 
je vodil župan Janez Fajfar. 
Kot pravi, je vesel, da je tudi 
svetovna biatlonska zveza 
Pokljuko prepoznala kot pri-
zorišče, ki gre z roko v roki z 
največjimi biatlonskimi pri-
zorišči na svetu. 

Pokljuka dobila svetovno 
prvenstvo
31. stran
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Jelena Justin

Tofane so ene izmed le-
gendarnih gora v Dolomi-
tih: Tofana di Roses, Tofana 
di Mezzo in Tofana di Den-
tro. Pristopi na katerokoli od 
njih niso niti kratki niti eno-
stavni. Vzpona na Tofano di 
Mezzo in Tofano di Dentro 
močno skrajša nihalka, ki 
pripelje skoraj na vrh najviš-
je di Mezzo. 

Iz Cortine d'Ampezzo se z 
nihalko zapeljemo skoraj na 
vrh Tofane di Mezzo. Prvič 
prestopimo na Col Drusi, z 
drugo nihalko nadaljujemo 
do druge postaje Ra Vales 
in od tam s tretjo skoraj do 
vrha. Povzpnemo se na njen 
vrh, kar nam vzame deset 
minut, in hkrati tudi vidimo 

odcep za pot proti Tofani di 
Dentro. Po zavarovani poti 
se bomo spustili do izpostav-
ljenega veznega grebena, ki 
povezuje Tofano di Den-
tro, in se po ferati povzpeli 
na vrh. S Tofane di Dentro 
se bomo po krušljivem gre-
benu spustili do bivaka Al-
pini in nadaljevali po ferati 
Fermonton, nato pa sestopa-
li čez pode do druge postaje 
nihalke, do Ra Vales. 

Sestopna ferata ima ves 
čas oceno A. Sestopamo 
pravzaprav po ozki stezici, ki 
je videti kot polica. Samova-
rovalna jeklenica, kljub niz-
ki oceni, pride še kako prav, 
saj je steza posuta z gruščem 
in hitro lahko pride do zdrsa. 
Ko dosežemo vezni greben, 
se zahtevnost spremeni. 

Greben je nazobčan in iz-
postavljen, občasno ima-
mo pod nogami prazen nič. 
Zahtevnost sicer ne preseže 
ocene B/C, a ga ne gre pod-
cenjevati. Za grebenom sle-
di nekaj malega hoje, dok-
ler spet ne dosežemo jekle-
nice. Ferata do vrha Tofane 
di Dentro sicer ni zahtevna, 
saj je lepo speljana po narav-
nih prehodih. Ko doseže-
mo jeklenice, nas čaka zah-
tevnost B, potem pa do vrha 
zgolj še A oz. A/B. 

Z vrha Tofane di Dentro 
se čudovito vidi celotna gor-
ska skupina Tofan, ravno 
tako skupina Fannes, Sora-
pis, Antelao, Monte Pelmo, 
Civetta itd. No, da to vse vi-
dimo, potrebujemo lep, raz-
gleden dan. Pri vzponu se 

moramo zavedati, da so to 
vrhovi, visoki nad tri tisoč 
metrov, kjer se vreme lah-
ko nepričakovano spreme-
ni. Sneženje poleti ni nobe-
na izjema. Ravno vreme je 
botrovalo tej skrajšani verzi-
ji vzpona. 

S Tofane di Dentro nada-
ljujemo naprej po zagrušče-
nem grebenu. Na skali nas 
smerokaz opozori, da na-
daljujemo v smeri ferate 
Formenton. Čaka nas pre-
cej dolg sestop po zagruš-
čenem pobočju, ki se obr-
ne proti vzhodu, daleč stran 
od postaje ra Vales, kamor 
moramo priti. Ko doseže-
mo skalne roglje, smo kma-
lu pri skritem, lesenem biva-
ku Alpini. Sestopimo mimo 
bivaka in nadaljujemo čez 

kamnite bloke in skalni mo-
stiček, kjer je pot tudi zava-
rovana. Nižje se pot obrne 
proti zahodu. Nekaj detajlov 
poti je še zavarovanih, težav-
nost je A. Prečimo in zaviju-
gamo navzdol. Pot je zagruš-
čena. Ko se že sprašujemo, 
do kam se bomo spustili, 
zagledamo na koncu zagruš-
čene poti skalno pregrado z 
oknom. In da, pot gre skozi 
okno. Ko stopimo na drugo 
stran, so pred nami ogromni 
ostanki iz časa prve svetov-
ne vojne, ko je po teh gorah 
potekala Tirolska fronta. Od 

tukaj dalje nas čaka prečenje 
ogromnih melišč, ki so po-
zimi odlična smučišča. Tik 
pred drugo postajo Ra Va-
les nas čaka še nekaj male-
ga vzpona in gondola nas bo 
odpeljala v dolino. Če povza-
mem, na tej turi bomo na-
redili 250 višinskih metrov 
navzgor ter 800 navzdol. 
Včasih je hoja navzdol še tež-
ja kot vzpon.

Nadmorska višina: 3244 m
Višinska razlika: 250 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Tofana di Mezzo (3244 n. m.) in Tofana di Dentro (3238 n. m.)

Bojišče Tirolske fronte
Legendarni gori v Dolomitih, ki sta bili v prvi svetovni vojni bojno polje italijanskih alpinov  
in avstro-ogrske vojske. Mogočna krhkost.

Izpostavljen greben proti Tofani di Dentro / Foto: Jelena Justin

Zagruščena gredina, po kateri smo sestopili / Foto: Jelena Justin

Okno, skozi katerega stopimo in kjer se konča zahtevni del poti / Foto: Jelena Justin

G i b a n j e  z a  z d r a v j eRazmigajmo se tudi pri delu
Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Po čudovitih počitnicah 
vsi napolnjeni z energijo zo-
pet začenjamo z delom, štu-
dijem in drugimi obvezno-
stmi. Upam, da sem vas že 
navdušila za kakšno telesno 
aktivnost in da jo čim bolj re-
dno izvajate. Če ste redno te-
lesno aktivni, verjamem, da 
se je vaše počutje izboljšalo 
ter imate več energije, moči 
in motivacije za druge obve-
znosti.

Delovna mesta so si zelo 
različna in imajo do nas raz-
lične zahteve. Poskusite svo-
je delo (tudi pri domačih op-
ravilih) narediti svojemu te-
lesu čim bolj prijazno. Pred-
vsem se izogibajte dolgih 
prisiljenih drž. Vsakršen 
nenaravni položaj, v kate-
rem morate dalj časa vztra-
jati, poskusite čim večkrat 

prekiniti, spremeniti po-
ložaj, se malo razmigati in 
sprostiti/raztegniti obreme-
njene mišične skupine. 

Večina delovnih mest 
zahteva večurno sedenje za 
mizo, običajno za računalni-
kom. Sedenje ni naravni po-
ložaj telesa in povzroča zak-
rčenost upogibalk kolka, sla-
bo aktivacijo zadnjičnih mi-
šic, šibke mišice trupa (trebu-
šne in predvsem hrbtne mi-
šice) ter zakrčene prsne miši-
ce. Posledično to vodi do sla-
be telesne drže z bolečinami 
v ledvenem delu hrbta, pre-
komerno ukrivljenost (grbo) 
zgornjega dela hrbtenice in 
zato tudi bolečine v vratu in 
zgornjem delu hrbtenice.

Najprej poskrbite za 
čim bolj pravilno sedenje: 
vzravnana hrbtenica, rahlo 

aktivirane mišice trupa, ra-
mena potisnjena nazaj in 
navzdol, vzravnana glava, 
roke položene na mizo prib-
ližno v višini komolcev ter 
lepo poravnane (ne prekri-
žane) noge. Položaj lahko 
popravite s pravilno višino 
delovne površine, sedala ter 
monitorja ter s čim večkra-
tnim popravljanjem polo-
žaja – če opazite, da lezete v 
nepravi položaj.

Priporočljivo je, da vstane-
te vsaj enkrat na uro – lah-
ko se samo sprehodite ali 
pa spotoma naredite kakšen 
opravek. Če imate možnost, 
naredite še nekaj preprostih 
vaj: pretegnite se, zaokrožite 
z glavo, rameni ali celimi ro-
kami, naredite kakšen pred-
klon, počep, izpadni korak 
ali dvige na prste – da malo 

prebudite mišice, pospeši-
te krvni obtok in se razmi-
gate. V marsikaterem pod-
jetju je že organizirana vad-
ba na delovnem mestu ali 
pa temu namenjen prostor. 
Če nimate idej, si vaje poi-
ščite po spletu. Če nimate 
možnosti toliko hoditi naok-
rog, poskusite vsaj vstati in 
vaje opraviti zraven pisalne 

mize ali pa opravite vaje kar 
sede. Vaje za vratni del hrb-
tenice smo opisali v eni od 
prejšnjih številk.

Dokazano bo vaša drža 
boljša, bolečin bo manj, iz-
boljšalo se bo tudi vaše po-
čutje in storilnost, saj med 
vadbo tudi malo razbistrite 
misli, da se ponovno lahko 
lotijo dela.

PRAVILNO NEPRAVILNO
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Maja Bertoncelj

Predoslje – Triglav tek je le-
tos potekal v sedmi izved-
bi. Je dobrodelne narave in 
združi rekreativne tekače in 
vrhunske športnike, ki tradi-
cionalno podpirajo dogodek 
Zavarovalnice Triglav. Kar 
nekaj izmed njih se jih je po-
dalo tudi na eno izmed raz-
dalj, ki vodijo znotraj proto-
kolarnega parka Brdo. Tudi 
zaradi tega je Triglav tek ne-
kaj posebnega.

Teka se je udeležilo 85 
družin, 32 poslovnih teka-
ških trojk, 1016 posame-
znikov in 290 otrok. Star-
ter preizkušnje na 10 in 21 
km je bil smučarski skaka-
lec Peter Prevc. Med teka-
čicami na deset kilometrov 
je bila prepričljivo najhi-
trejša atletinja Neja Kršinar 
(37:59) pred smučarskima 
tekačicama Anito Klemen-
čič (39:27) in Alenko Čeba-
šek (39:28). Med tekači na 
deset kilometrov je s časom 

34 minut in 32 sekund zma-
gal Primož Porenta (AD 
Olimpik), znani rekreati-
vec iz Crngroba, ki smo ga 
bili doslej vajeni predvsem 
v ospredju kolesarskih dirk, 
pred kratkim pa se je odločil 
presedlati v tek – in to uspeš-
no. Drugi je bil Domen Po-
točnik (34:47), tretji pa Ola 
Vigen Hattestad (34:58), 
olimpijski prvak v teku na 
smučeh, ki je v letošnji se-
zoni trener slovenske A-eki-
pe. Na polmaratonu sta bila 

najhitrejša Ana Šimec (Gi-
Bit, 1;38:52) in njen tekaški 
trener Peter Kastelic (GiBit, 
1;17:04). Na drugo mesto sta 
se uvrstila pri ženskah Kse-
nija Grm (Kinvital, 1;41:59) 
in pri moških Dejan Zor-
man (1;17:34), na tretje pa 
Karmen Vavkman (Cekinči-
ce, 1;42:00) in Aleš Debeljak 
(ŠD Ljubljanske mlekarne, 
1;18:30). Tekači vseh gene-
racij so se preizkusili tudi v 
poslovnem teku trojk (3 x 3,4 
km), družinskem teku (3,4 

km) in otroškem teku Kuža 
Pazi (350 in 700 metrov).

Triglav tek je bil tudi le-
tos dobrodelen, posvečen 
boljši oskrbi novorojenčk-
ov in mladih mamic. Dona-
cijo v višini 20 tisoč evrov je 
prejelo Ultrazvočno društvo 
za projekt Slojenčki, ki svoj 
program širi v porodnišnice 
po vsej Sloveniji. V sedmih 
letih Triglav teka je Zavaro-
valnica Triglav zdravstve-
nim ustanovam namenila 
že za 105 tisoč evrov donacij.

Starter je bil Peter Prevc
Za boljšo oskrbo novorojenčkov so tekači na sedmem Triglav teku pretekli več kot 13.500 kilometrov. Na vseh razdaljah so jih 
podpirali tudi številni slovenski vrhunski športniki, ambasadorji teka.

Na Triglav teku je bilo tudi letos veliko tekačev. / Foto: Gorazd Kavčič

Tekli so tudi člani slovenske A-reprezentance v teku na 
smučeh (na sliki le nekaj od njih) in njihov trener Ola Vigen 
Hattestad (desno). Bili so med najboljšimi na teku na deset 
kilometrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Visoko – Z nogometnima 
tekmama veteranov med 
Športnim društvom Visoko 
in ljubljansko Olimpijo ter 
članov Visokega in NK Tri-
glav Kranj se je v soboto za-
čelo praznovanje dvojnega 
jubileja ŠD Visoko. Njihov 
simbol je štiriperesna dete-
ljica, ki poleg sreče simboli-
zira tudi glavne štiri športne 
panoge, ki jih zadnja dese-
tletja gojijo na Visokem. Vo-
dilni je nogomet, ki ga igra-
jo v treh selekcijah, članski, 
mladinski in kadetski, poleg 
tega pa igrajo tudi tenis, bali-
nanje, gojijo splošno telesno 
vabo, uredili pa so tudi igri-
šče za odbojko na mivki. 

V času, ko je visoški šport 
deloval še pod imenom TVD 
Partizan, so igrali namizni 
tenis in odbojko ter smučali, 
pozneje so gojili orodno telo-
vadbo, je v svojem govoru ob 
jubilejih povedal predsednik 
ŠD Visoko Boris Sajovic in 
spomnil, kako so v sedem-
desetih letih začeli snovati 

športno igrišče, ki je do danes 
preraslo v imeniten športni 
park. Vizionarja, ki sta takrat 
spodbudila urejanje športne-
ga parka v Rapi, sta bila pred-
sednik krajevne skupnosti 
Mirko Vrtač in predsednik 
športnega društva Jože Šin-
kovec, športni park pa je pos-
tal središče športnega in dru-
žabnega dogajanja v kraju. 
Prirejali so nedeljske špor-
tne popoldneve, različna tek-
movanja, celo v ameriškem 

nogometu in ragbiju, mno-
žično so obiskana vsakoletna 
kresovanja in krajevna pra-
znovanja. Igrišča, ob katerih 
stojita tudi zgradba športne-
ga društva in brunarica z go-
stinskim lokalom, zgledno 
vzdržujejo. Boris Sajovic je 
omenil tudi posluh Občine 
Šenčur za potrebe njihove-
ga društva, saj so z njeno fi-
nančno pomočjo uredili pi-
sarno in letos tudi asfaltno 
parkirišče. 

Župan občine Šenčur Ci-
ril Kozjek je pohvalil viso-
ško športno društvo kot dob-
re gospodarje, ki lepo skrbijo 
za svoje objekte, predvsem 
pa športnike in prostovolj-
ce, ki na teh površinah pre-
bijejo veliko svojega proste-
ga časa. »Tudi sam igram 
namizni tenis in si želim, da 
se ta šport vrne na Visoko,« 
je dejal Kozjek in povedal, da 
urejajo telovadnico, ki bo to 
omogočila.

Ob jubileju je ŠD Visoko 
izročilo priznanja zaslužnim 
za visoški šport. Prejeli so jih 
Drago Grošelj, Staša Pavlič 
in Lado Boštar, za častnega 
člana društva pa so progla-
sili Mirka Vrtača. Kot pred-
sednik krajevne skupnos-
ti je bil glavni snovalec ide-
je o gradnji športnega parka, 
tudi sam športnik in med pr-
vimi igralec nogometa na Vi-
sokem, saj ga je igral že v pet-
desetih letih prejšnjega sto-
letja. Laskavo priznanje je v 
njegovem imenu sprejel sin 
Drago, tudi sam od otroških 
let povezan s športom.

Jubileja proslavili s tekmama
Športno društvo Visoko je proslavilo dvojni jubilej: šestdeset let obstoja društva in štirideset let, odkar 
na Visokem igrajo nogomet. 

Predsednik ŠD Visoko Boris Sajovic (desno) s štirimi 
dobitniki priznanj ob jubilejih društva / Foto: Primož Pičulin

Rateče – Ta konec tedna, 15. 
septembra, se v Planico že 
šestič vrača tekmovanje Red 
Bull 400. To je tekmovanje 
v teku na letalnico bratov 
Gorišek. Gre za najtežjo pre-
izkušnjo med vsemi, ki se s 
tem imenom odvijajo po 
svetu, zato je zmaga še po-
sebej veliko vredna. Lani je 
bil najhitrejši Kranjčan Luka 
Kovačič, ki je postavil tudi 
rekord teka. Čas 5 minut in 5 
sekond je tisti, ki ga bodo te-
kači lovili letos. Luka je sploh 
prvi Slovenec, ki mu je v Pla-
nici uspelo premagati vso 
konkurenco. Vsem, ki bodo 
v soboto tekli na letalnico, 
svetuje: »Večer pred tekmo 
zaspite ob pozitivnih mislih, 
da boste vrhunsko opravili z 
izzivom, ter se v glavi pripra-
vite na to, da boste dali vse 
od sebe ter po tekmi ne bos-
te obžalovali »prihranjenih« 
atomov moči.« Tekmovanje 
Red Bull 400 Planica je zani-
mivo tudi za gledalce. Start 
kvalifikacij bo ob 12. uri, final-
nih tekov pa od 15.40 dalje. 

Šestič bodo tekli na 
planiško velikanko

Kranj – V soboto, 15. sep-
tembra, bo potekal dvanajsti 
Kimavčev medicinski tek. Lo-
kacija bo Udin boršt na Kokrici 
pri Kranju. Start bo ob 10. uri 
pri Gostilni Dežman. Pomerili 
se boste lahko na 10,7 ali 4,7 
kilometra dolgi progi. Priredi-
tev bo v vsakem vremenu. 

Kimavčev medicinski 
tek v Udin borštu

Maja Bertoncelj

Kranj – Projekt Festival 
športa Kranj je namenjen 
predstavitvi izvajalcev kranj-
skih športnih programov in 
objektov ter raznolikih špor-
tnih možnostih, ki jih ponu-
ja mesto. 

Nastal je v sodelovanju 
Športne zveze Kranj, Zavo-
da za šport Kranj, Mestne 
občine Kranj, Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj, 
Zdravstvenega doma Kranj, 
Kranjskih vrtcev in osnov-
nih šol, Olimpijskega ko-
miteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez ter dru-
gih izvajalcev športnih pro-
gramov. Začel se je včeraj 
v Galeriji Škrlovec s preda-
vanjem na temo psihologije 
športa, o čemer je govoril dr. 
Matej Tušak. Sledila bodo še 

tri predavanja (vsa v Galeri-
ji Škrlovec z začetkom ob 
19. uri). Jutrišnja tema bo 
vodenje moštva – prepleta-
nje znanja in izkušenj (dr. 
Zdenko Verdenik), v četrtek 
doping v športu (OKS SLO-
ADA, v petek pa prehrana 
športnika (dr. Bojan Knap). 

Danes bo Mini olimpijada 
za otroke Kranjskih vrtcev, v 
petek pa športni dan za učen-
ce 3. razredov. Prav tako v pe-
tek (ob 17. uri) bodo na atlet-
skem stadionu potekale me-
ritve in testiranja, osrednji 
dogodek pa bo v centru Kra-
nja v soboto, 15. septembra, 
s športno tržnico (od 9. do 
13. ure) in glavnim priredit-
venim odrom (od 9. do 20. 
ure). V primeru dežja dogo-
dek odpade. V soboto bo tudi 
tekmovanje trojk v ulični ko-
šarki in zaključek festivala.

Začel se je Festival športa
Festival športa bo v Kranju potekal do 15. 
septembra. Program za vse generacije

Šenčur – Na mednarodnem lokostrelskem tekmovanju v disci-
plini 3D v Italiji je tekmovalo sedemdeset lokostrelcev iz Italije, 
Avstrije in Slovenije. Šenčurjan Marjan Podržaj je zmagal s 438 
krogi, kar je drugi najboljši rezultat letos in tretji vseh časov 
za slovenske lokostrelce z golim lokom. 

Marjan Podržaj zmagal v Italiji
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Simon Šubic

Kranj – V soboto bo pri Ga-
silko reševalni službi Kranj 
potekalo prvo srečanje prvih 
posredovalcev na območju 
Nujne medicinske pomoči 
Kranj. »Dogodek bo name-
njen izobraževanju, druže-

nju, izmenjavanju izkušenj 
prvih reševalcev in prikaz 
reševanja za vse občane,« je 
razložil organizator sreča-
nja Dejan Rogelj, sicer zdra-
vstveni reševalec v Kranju. 

Prvi posredovalci so pro-
stovoljci, večinoma iz vrst ga-
silcev, ki so predvsem v odda-
ljenih krajih zelo pomembna 
podpora službi nujne medi-
cinske pomoči. Aktivira jih 
center za obveščanje na šte-
vilki 112, potem ko za njiho-
vo posredovanje, največkrat 
v primerih zastoja srca ali 
možganske kapi, zaprosi de-
žurni zdravnik. V mreži Nuj-
ne medicinske pomoči Kranj 
oziroma v občinah Kranj, 
Cerklje, Šenčur, Naklo, Je-
zersko in Preddvor je trenu-
tno okoli 150 usposobljenih 
in licenciranih posredoval-
cev, ki morajo svoje znanje 
iz oživljanja obnavljati vsako 
leto, s čimer si obnovijo tudi 
licenco, je razložil Rogelj. 

»Sobotno srečanje v Kra-
nju ni namenjeno samo 

licenciranim prvim posre-
dovalcem, ampak tudi splo-
šni javnosti, ki ji želimo 
predstaviti, kako pomembni 
so prvi posredovalci za zdra-
vstveno verigo preživetja, saj 
so v primeru srčnega zasto-
ja ali kapi v oddaljenih kra-
jih takoj aktivirani in pravi-

loma pridejo na kraj dogod-
ka še pred reševalno ekipo. 
Pri srčnem zastoju je na-
mreč hitra pomoč izredne-
ga pomena, saj vsaka minu-
ta brez oživljanja pomeni de-
set odstotkov manj možnos-
ti za preživetje bolnika,« je 
pojasnil Rogelj.

Na srečanju prvih posre-
dovalcev, ki bo potekalo v so-
boto med 8. in predvidoma 
15. uro, bodo kranjski gasil-
ci in reševalci izvedli prikaz-
no vajo reševanja ukleščene 
osebe iz vozila, nato se bodo 
prvi posredovalci na šestih 
različnih točkah preizkusi-
li v postopkih oživljanja z 
AED-napravo, zaustavlja-
nju hudih krvavitev, odstra-
nitvi tujka iz zgornjih dihal 
ter pomoči pri srčnih infark-
tih in možganskih kapeh. 
Med tekmovanjem bo po-
tekal tudi prikaz temeljnih 
postopkov oživljanja z defi-
brilatorjem za občane, ki se 
bodo lahko v tem tudi sami 
preizkusili. 

V soboto srečanje 
prvih posredovalcev
Na prvo srečanje prvih posredovalcev v Kranju 
organizatorji vabijo tudi ostale občane. 

Dejan Rogelj / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Jesenice – V nedeljo zjutraj 
je mimoidoče na območju 
Baze na Plavžu na Jeseni-
cah pričakal policijski trak, 
prisotna je bila tudi množi-
ca policistov. Kot smo neu-
radno izvedeli, je v prosto-
rih zavetišča za brezdomce 
prišlo do nasilne smrti brez-
domca, ki je bival v enem iz-
med bivalnih kontejnerjev v 
zavetišču. Velika prisotnost 
policijskih patrulj, ki so pre-
iskovale obrežje Save Do-
linke in zaraščena območja 
med Plavžem in Hrušico, 
ter preleti policijskega heli-
kopterja, pa je tudi med pre-
bivalci Jesenic vzbujala raz-
lična ugibanja in strah zara-
di pomanjkanja informacij.

Po naših podatkih naj bi bil 
v ozadju nasilne smrti ljube-
zenski trikotnik med brez-
domskim parom in žrtvijo. 
Storilec naj bi ugotovil, da ga 
partnerka vara z žrtvijo, zato 
naj bi moškega tako bru-
talno pretepel, da je slednji 
kasneje podlegel hudim po-
škodbam. Osumljenec naj 

bi se pred zavetiščem spra-
vil tudi na partnerko, ki pa je 
pred njim pobegnila.

Na Policijski upravi Kranj 
so včeraj pojasnili, da so go-
renjski kriminalisti v nede-
ljo na Jesenicah obravna-
vali sumljivo smrt moške-
ga, ki je umrl v zadnjih 24 
urah pred obravnavo dogod-
ka. »Na truplu so bili najde-
ni znaki nasilja. Kraj sta si 

poleg kriminalistov ogleda-
la tudi dežurni preiskoval-
ni sodnik in državna tožil-
ka. V iskanje osumljencev 
je bil vključen policijski he-
likopter ter večje število po-
licistov in kriminalistov. Tri 
osebe, gre za dva moška in 
žensko, so v skladu s pred-
pisi o kazenskem postopku 
od nedelje v 48-urnem poli-
cijskem pridržanju. Pokojni 

in osumljenci so dobri znan-
ci policije,« je povedal Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj in dodal, da krimina-
listična preiskava še vedno 
poteka: »Preverjajo se vloge 
posameznikov za smrt ose-
be in ostale okoliščine do-
godka. Več podatkov bomo 
lahko sporočili šele po za-
ključenih aktivnostih krimi-
nalistov.«

Nasilna smrt na Jesenicah
Gorenjski kriminalisti preiskujejo nasilno smrt v zavetišču za brezdomce pri Bazi na Jesenicah, v ozadju 
katere naj bi bil menda ljubezenski trikotnik. Policija je že v nedeljo pridržala dva moška in žensko. 

Na truplu moškega, ki so ga našli v bivalniku v jeseniškem zavetišču za brezdomce, so 
policisti odkrili znake nasilja. / Foto: Andraž Sodja

Simon Šubic

Kokra – Okoli šestdeset 
kranjskih poklicnih gasil-
cev in prostovoljnih gasil-
cev iz društev Preddvor, Je-
zersko in Breg ob Savi se je v 
petek več ur borilo s trdovrat-
nim požarom ostrešja stano-
vanjske hiše v Kokri. Ostreš-
je je v celoti pogorelo, pre-
cejšnja gmotna škoda pa je 
nastala tudi v notranjosti sta-
rejše hiše, v katero so se po 
ravnokar končani temeljiti 
prenovi nameravali lastniki 
v kratkem vseliti. Žal bo mla-
da družina morala še nekaj 
časa ostati v sedanjem stano-
vanju v Preddvoru. 

Zagorelo je okoli 9. ure za-
radi vnetja izolacije pri zad-
njih adaptacijskih delih na 
objektu, ki jih je izvajal lastnik 
sam. »Zarezal sem v nosilec, 
ko je nenadoma začela tleti 
izolacija pod strešno kritino 
iz lesenih desk. Tlečo izola-
cijo sem sicer odstranil, a se 
je še vedno kadilo, zato sem 
poklical gasilce, naj pridejo 
preverit, ali obstaja še kakšna 
nevarnost. Kmalu zatem pa je 
zagorelo,« nam je razložil la-
stnik, ko je iz oddaljenosti ne-
močno spremljal gasilce pri 

gašenju požara. »Hišo smo v 
notranjosti ravnokar prenovi-
li in bi se lahko že vselili, a smo 
zaradi začetka šolskega leta z 
vselitvijo raje malo počakali. 
Zdaj še živimo v Preddvoru, 
tako da vsaj nismo ostali brez 
strehe nad glavo,« je lastnik 
tudi v trenutkih nesreče našel 
nekaj pozitivnega. Da bi bila 
smola še večja, se je ravno za 
petek zvečer dogovoril z zava-
rovalniškim zastopnikom, da 
bi uredila zavarovanje za hišo, 
je dodal. 

Vodja gasilske intervenci-
je Tomaž Vilfan iz Gasilsko 
reševalne službe Kranj je po-
jasnil, da je ob prihodu prvih 
gasilcev ogenj že silil skozi 
streho. »Gašenje je bilo zelo 
zahtevno. Gorela je izolacija 
iz kokosovih vlaken, ogenj 
je potem prešel še na ostreš-
je in zgornje prostore stano-
vanjskega objekta. Požara 
nismo mogli pogasiti dru-
gače, kot da odpremo celot-
no streho, da smo prišli do 
žarišč. Pri odstranjevanju 

strehe smo si morali poma-
gati celo z delovnim strojem. 
Za nameček se je nazadnje 
požar že spustil tudi na le-
seni strop med pritličjem in 
prvim nadstropjem,« je raz-
ložil. Ker na tistem obmo-
čju ni hidrantnega omrežja, 
so morali gasilci vodo črpa-
ti iz bližnje Kokre, je še do-
dal Vilfan.  

Zaradi dolgotrajne gasilske 
intervencije je bila cesta pro-
ti Jezerskemu v petek zaprta 
več ur. 

Požar preprečil vselitev v hišo
Več kot šest ur so se gasilci minuli petek borili s požarom stanovanjske hiše v Kokri, ki so jo lastniki 
ravnokar prenovili in so se nameravali vanjo že vseliti. 

Zaradi goreče izolacije so morali gasilci odpreti vso streho. / Foto: Simon Šubic

Spodnje Stranje – V nedeljo okoli 18.20 se je v Spodnjih Stra-
njah zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri 
vozila. Po ugotovitvah policije je 37-letni voznik vozil osebni 
avtomobil Mazda CX7 skozi naselje Spodnje Stranje v smeri 
Kamnika. Pri tem je dohitel vozilo Mazda 2, ki ga je vozil 30-le-
tni voznik, in vanj zaradi neprilagojene hitrosti trčil. Njegovo 
vozilo je odbilo naprej v vozilo Ford C Max, ki ga je vozil 86-le-
tni voznik. Policisti so ugotovili, da je bil povzročitelj vinjen, 
zaradi sumov kaznivega dejanja nevarne vožnje pa so mu 
odredili strokovni pregled. V nesreči se je voznik vozila Mazda 
2 lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v 
ljubljanski klinični center. 

Trčenje sredi vasi



Alenka Brun

G
uinnessova 
knjiga rekor-
dov 2019 vam 
pade v oči že 
zaradi forma-

ta in zanimive svetleče nas-
lovnice, ki je povzeta po Iron 
Manu in ponazarja mehani-
zem ključavnice.

Knjigo sta prisotnim pred-
stavili predstavnici gorenjske 
založbe Učila International – 
direktorica založništva Moj-
ca Benedičič in Branka Fišer, 
urednica in predstavnica za 
stike z javnostmi. Skozi kraj-
še videoposnetke pa smo pri-
sluhnili izjavam nekaterih 
slovenskih rekorderjev.

Nova izdaja Guinnessove 
knjige rekordov ima slogan: 
velika knjiga, velike sanje. Je 
že petinšestdeseta izdaja te 
knjige. Osrednja tema leto-
šnje izdaje je gibanje ustvar-
jalcev oziroma izumiteljev. 
Ta trend namreč spodbuja 
ljudi, naj zgradijo, izdelajo 
nekaj sijajnega ali predela-
jo obstoječ predmet v nekaj 
drugega oziroma mu poda-
ljšajo rok uporabe. Ta del 
obsega 23 strani in predsta-
vlja ustvarjalce za rekordi, 
kot so: največji vozni šest-
nožni robot, največja vod-
na pištola, najhitrejši reak-
tivni gokart, največji jojo, pa 
hamburger, origami noso-
rog, največja rolka ... Guin-
nessova knjiga rekordov 
spodbuja ljudi, da spoznajo 
svojo unikatno nadarjenost 
in talent ter ju uresničijo. 
Novost v letošnji knjigi, 
kjer tudi pišejo o ustvarjal-
cih, so Zgodovinski dosežki. 

Tu knjiga v slogu posterjev 
prikaže osem tehnoloških 
čudes. Med njimi sta Kip 
svobode in raketa Saturn V. 
Predstavljeni so na edins-
tven način, saj so jih izdelali 
iz legokock. Sestavili so tudi 
največji komplet omenjenih 
kock, znamenitega Tisočle-
tnega sokola iz kultne Voj-
ne zvezd, iz kar 7541 kock. 
Pri prebiranju knjige tako 
lahko ugotovite, da so nje-
ni ustvarjalci v stiku z najno-
vejšimi trendi, smernicami 
in tehnologijami.   

Slovenski rekorderji

Guinnessova knjiga rekor-
dov 2019 prinaša 23 sloven-
skih rekordov. Pet rekor-
dov od teh je novih, eden je 
bil od lanske izdaje izbolj-
šan, drugi pa so bili doseže-
ni in objavljeni že v prejšnjih 
izdajah. Nov je recimo naj-
več plesnih figur new yor-
ker v tridesetih sekundah v 
paru. Karen Hauer (Venezu-
ela) in Aljaž Škorjanec (Slo-
venija) sta v televizijski odda-
ji Strictly Come Dancing: It 

Takes Two (BBC) v Londonu 
naredila 39 figur new yorker 
v tridesetih sekundah dne 
24. oktobra 2014. Največji 
klopotec na svetu je tudi nov. 
Premer vetrnic ima 20,58 
metra. Postavil ga je Stan-
ko Habjanič v Hermancih, 
Miklavž pri Ormožu. Njego-
va meritev ravno tako datira v 
leto 2014. Potem: najhitrejši 
zaključek igre Salt and Sanc-
tuary v načinu »any%«. Apri-
la lani se je hitri računalni-
čar – za katerega se ve, da je 
iz Slovenije, ni pa znano nje-
govo ime, le nadimek Cop-
pie – v načinu »any%« pre-
bil do konca 2D-igre preži-
vetja Salt and Sanctuary (Ska 
Studios, 2016) v štirih minu-
tah in tridesetih sekundah, 
kot je potrdila stran Speed-
run.com. Je pa tudi nosilec še 
dveh rekordov v igranju igre 
Salt and Sanctuary.

Iz lanske izdaje pa je za več 
kot dva kilometra izboljšal 
svoj rekord Rok Puvar. Sedaj 
se ta glasi: največja razdalja 
z desko za veslanje stoje (s 
supom) na mirni vodi v 24 

urah, moški; 167,81 kilome-
tra, Velenjsko jezero, 29. in 
30. september 2017. V atle-
tiki pa še vedno velja rekord 
Jolande Batagelj v teku na 
800 metrov v dvorani iz leta 
2002 s časom 1:55,82. To je 
tudi edini slovenski rekord, 
ki je tudi v mednarodni izda-
ji Guinness World Records 
za leto 2019. 

Letošnja izdaja vsebu-
je tudi dva rekorda, ki sta 
bila dosežena v Sloveniji. 
Prvi je že omenjena največ-
ja hitrost na električni rolki 
– 95,83 km/h. Rekord je bil 
postavljen na portoroškem 
letališču oktobra pred tremi 
leti, postavil pa ga je Kanad-
čan Mišo Erban. Drugega 
pa je dosegla Srbkinja Zora-
na Arunović marca lani na 
evropskem prvenstvu v stre-
ljanju v Mariboru: najvišji 
rezultat v streljanju ISFF z 
zračno pištolo na deset met-
rov (ženske) – 246,9 točke.

Po oddaji knjige v tisk sta 
bila letos dosežena še dva 
nova slovenska rekorda, ki 
pa bosta objavljena v izda-
ji za leto 2020. In o enem 
smo pisali tudi v Gorenj-
skem glasu: o največji sku-
pini koscev doslej. Nam-
reč v Guinnessovo knjigo 
rekordov se je uspelo vpisa-
ti 564 koscem, ki so z ročno 
koso pokosili po štiri kvad-
ratne metre velike parce-
le vsak, za kar so imeli časa 
od dve do petnajst minut. 
Dogodek je bil na smučiš-
ču v Cerknem, organiziralo 
pa ga je Društvo podeželske 
mladine Škofja Loka. In kot 
kaže, jim je uspel dosežek, 
ki se bo zapisal med največ-
je in večne.

SVET NOVIH REKORDOV
V četrtek so v knjigarni Felix v Ljubljani predstavili slovensko izdajo knjige Guinness World Records 2019 
in predstavili tudi slovenske rekorde. Guinnessova knjiga rekordov 2019 prinaša 23 slovenskih rekordov. 
Pet rekordov od teh je predstavljenih povsem na novo, eden je bil izboljšan. Gorenjcev med njimi ne 
zasledimo, jih bomo pa zato v naslednji izdaji.

Knjigo sta predstavili Mojca Benedičič in Branka Fišer.

Oder letnega gledališča Khislstein v Kranju bo 15. septem-
bra ob 20. uri gostil koncert, kjer se boste lahko z nastopa-
jočimi sprehodili skozi zgodovino glasbe vse od leta 1700 
pa do uspešnic današnjega časa. Marta Zore in Gojmir 
Lešnjak Gojc bosta ob spremljavi profesionalnih glasbe-
nikov, pevcev in plesalcev iz vse Slovenije preigravala etno 
glasbo, muzikal, gospel, pop glasbo 60., 70., 80. in 90. 
let, rok; trije odlični tenorji bodo zapeli slavno Nessun 
Dorma. Na odru boste videli tudi plesalke kan kana, ki 
so nekoč veljale za prave »razuzdanke«, plesalce sirtaki-
ja, užiškega kola in še kaj. Ideja za tovrstni projekt se je 
Zoretovi porodila, ker pri delu z mladimi v svoji pevski šoli 
opaža, da ti ne poznajo drugačnih oziroma starejših zvr-
sti glasbe. Gojc in Marta sta v preteklosti že sodelovala, 
tokrat pa se boste lahko prepričali, da Gojc zna tudi peti. 
Obeta se nam torej nadvse zanimiv večer najbolj znanih 
skladb in plesov.

Sprehod po zgodovini glasbe:  
Marta Zore in Gojmir Lešnjak - Gojc

Marta Zore in Gojmir Lešnjak - Gojc prihajata v Kranj 
konec tega tedna. / Foto: osebni arhiv
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Grega Flajnik

P
rvi dan smo se na 
poti proti Zadru 
ustavili v Gospi-
ću, ki leži v gora-
ti in redko poselje-

ni pokrajini Lika. Je admini-
strativno središče Ličko-senj-
ske županije in ima okrog 
5700 prebivalcev. Na našem 
startu so nas lepo sprejeli 
uslužbenci Narodnega par-
ka Velebit. Na njihovem par-
kirišču smo se lahko pripra-
vili na kolesarjenje, malicali, 
in parkirali svoja vozila. Rav-
nateljica parka Ivana Maras 
nam je predstavila Velebit 
in nam zaželela dobrodoš-
lico. »Velebit se razprostira 
na površini 2200 kvadratnih 
kilometrov ob jadranski oba-
li od prelaza Vratnik v senj-
ski občini do kanjona reke 
Zrmanje, ki se izliva v Novi-
gradsko morje. Na območ-
ju Velebita sta dva narodna 

parka: Paklenica in severni 
Velebit,« nam je razložila. 
No, mi smo na kolesu spo-
znali predvsem, da so tem-
perature ozračja na vzhodni 
(celinski) strani tega gorovja 
precej nižje, da je poseljenost 
precej manjša in da je revšči-
na precej večja v primerjavi z 
obalnim območjem v okoli-
ci Zadra. Poti okoli Gospiča 
so lepo urejene in večinoma 
asfaltirane. Pokrajina je veči-
noma ravninska, kar so naši 
kolesarji lepo sprejeli, še naj-
bolj podobna Beli krajini, pre-
bivalci se večinoma preživlja-
jo s kmetijstvom in gozdars-
tvom. Že kmalu smo spozna-
li, da se lahko asfalt kar naen-
krat konča, in potem vozimo 
naprej vsi pretreseni. Na sre-
čo je bilo ta dan makadamske 
vožnje bolj malo. 

Na svoji poti smo obiska-
li naselje Smiljan, kjer se je 
rodil Nikola Tesla, izumitelj, 
ki je izumil večfazni elektro 
motor, sistem izmeničnega 

električnega toka in v svo-
jem življenju patentiral več 
kot 700 izumov, povezanih 
predvsem z elektrotehniko. 

Kolesarili smo še sko-
zi naselja Žabica, Barlete, 
Bilaj, Ostrovica. V Bilaju, 
kjer smo imeli postanek, je 
eden naših kolesarjev v loka-
lu pozabil torbico z vsemi 
dokumenti, telefonom in 
denarjem. Po nekaj kilome-
trih kolesarjenja je to opazil 
in ravno takrat se do nas pri-
pelje gost lokala in nam pri-
nese denarnico. Lastnik mu 
je bil neznansko hvaležen. 
To je res lepa gesta, ki je dan-
danes ne doživiš prav pogos-
to. Tudi po ostalih vaseh smo 
ugotavljali, da so nam prebi-
valci pripravljeni pomagati, 
se z veseljem družiti z nami. 

Prebivalci po teh vaseh 
se večinoma težko prebija-
jo skozi življenje. Pravo nas-
protje tistih, ki živijo na pri-
mer v Zagrebu ali ob morju. 
Imajo pa eno veliko odliko: 

so prijazni in odprti ljudje, 
pripravljeni pomagati. 

Prvi dan smo torej zaklju-
čili s prijetnimi občutki, ker 
smo spoznali del lepe pokra-
jine Like in večinoma kole-
sarili po ravnini. 

(Se nadaljuje)

S KOLESOM PO OKOLICI ZADRA  (1)
Lepa spletna stran z naslovom »zadarbikemagic« obeta atraktivno kolesarjenje v okolici Zadra. Glasovi 
kolesarji smo na štiridnevni avanturi spoznavali, ali je to res.

Pred stavbo uprave parka Velebit nas je pozdravila ravnateljica 
Ivana Maras in nam predstavila to lepo kraško gorovje.

Naša skupina pred začetkom kolesarjenja / Vse fotografije: Grega Flajnik

Mateja Rant

D
ogodek nam je 
spet zelo dob-
ro uspel. Vre-
me je bilo kra-
sno, tako da 

smo lahko izpeljali vse, 
kar smo si zadali,« je bil 
tudi po letošnji prireditvi 
zadovoljen Gorazd Šorn iz 
Športnega društva Utrip. 
Tretje leto so v okviru Živ 
žava izpeljali tudi otroški 

oviratlon, ki vsako leto pri-
vabi več otrok.

Letos je tako na oviratlo-
nu sodelovalo rekordnih 
207 udeležencev, ki so se v 
spremstvu staršev pa tudi 
mlajših bratcev in sestric 
podali čez zanimive narav-
ne prepreke v gozdu, prek 
katerih so otroci tudi spoz-
navali naravo. »Letos smo 
dodali še tri nove postaje, 
skupaj jih je bilo tako kar 
sedemnajst,« je pojasnil 
Šorn. Na koncu so se otroci 

lahko pozabavali še z izdela-
vo vsak svojega ulitka v obli-
ki loškega grba. V popol-
danskem delu prireditve je 
namreč Kulturno društvo 
Loški oder uprizorilo legen-
do o Starem gradu, igro z 
naslovom Stari grad, v njem 
pa tat pa so uprizorili tudi 
v okviru bralnih uric. Otro-
ci so se lahko zabavali še ob 
številnih delavnicah in na 
zanimivih igralih, končali 
pa so s tekmovanjem v para-
lelni vožnji s poganjalci. 

ZA SPOMIN LOŠKI GRB
Živ žav z otroškim oviratlonom, ki ga pripravljajo v športnem parku na Zmincu, je šesto leto zapored 
poskrbel za izvrstno zabavo za cele družine.

Na oviratlonu je letos sodelovalo več kot dvesto otrok. 

Bila sem tam,
kjer se mavrica konča.
Paleta emocij,
ko je noč dan
in dan je tema.

Bila sem tam,
kjer nič je vse.
In vse je nič.

Še vedno ostajam.
Med mavrico občutij.
Jeza, solze, razočaranje,
smeh, sreča, upanje.
Paleta emocij,
ko si ves moj
ali sploh ne veš zame.

Mojca

Mavrica

PESMI MLADIH

V mavrici se skriva več barv, mi sami pa moramo poiskati 
tiste, ob katerih se dobro počutimo. Meta.

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

Mateja Rant

U
nicef v najno-
vejšem medna-
rodnem poro-
čilu o nasilju v 
šolah opozarja, 

da je polovica vseh mlados-
tnikov na svetu, starih od 13 
do 15 let, že bila vpletena v 
medvrstniško nasilje v šoli 
ali njeni okolici. V Sloveniji 

je bilo po njihovih podat-
kih v preteklem letu v šoli 
vsaj enkrat ustrahovanih 
in/ali vpletenih v pretep 44 
odstotkov učencev, starih 
od 13 do 15 let. Zato so ob 
začetku šolskega leta spom-
nili, da se mladi v stiski ali 
težavah skozi vse leto lahko 
zatečejo v varne točke. Gre 
za posebej označene javne 
prostore, kot so mladinski 
centri, policijske postaje, 

lekarne, knjižnice, zavaro-
valnice, banke, cvetličarne, 
trgovine in podobno, v kate-
rih prek 1300 posebej za ta 
namen usposobljenih pros-
tovoljcev nudi pomoč otro-
kom in mladim v stiski, so 
pojasnili na Unicefu. Var-
ne točke so vzpostavljene v 
76 krajih po vsej Sloveniji, 
skupaj jih je več kot sedem-
sto. Spoznati jih je mogo-
če po posebni nalepki, na 

kateri je smejoča se hišica, 
ki je nameščena na vidno 
mesto ob vhodu, so še doda-
li na Unicefu.

PO POMOČ NA VARNE TOČKE UNICEFA

 F
ot

o:
 a

rh
iv

 Š
D

 U
tr

ip

Otroci so si lahko tudi sami 
izdelali grb, na katerem je 
zamorec s krono.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TIrsko vprašanje
Dne 11. septembra leta 

1649 so Angleži v Droghe-
di izvedli enega najhujših 
pokolov nad Irci, ki so po 
verski reformaciji v Angliji 
ostali katoličani. 

Na Irskem je eno od sve-
tovnih žarišč nasilja vladalo 
več stoletij. Nasprotja so se 
skozi zgodovino menjava-
la, občasno pa so izbruhni-
la dejanja s krvavimi posle-
dicami. Na eni strani gre za 
borbo za samostojno državo 
Irsko, brez angleškega tutor-
stva, na drugi pa tudi za nas-
protja med samimi Irci zara-
di različnih veroizpovedi – 
katoličani in protestanti.

Z Jakobom I. (1603–1625), 
sinom Marije Stuart in lorda 
Darnleyja, je stopil na angle-
ški prestol kralj, ki zaradi 
škotske vzgoje ni dobro poz-
nal angleških razmer in je 
zato poskušal okrniti pravice 
parlamenta. V času njegove-
ga naslednika Karla I. (1625–
1649), drugega Stuarta na 

angleškem prestolu, so boji 
za ustanovitev absolutistič-
ne monarhije v Angliji dose-
gli vrhunec. Spori so se naza-
dnje končali z zmago Oliver-
ja Cromwella, podeželskega 
plemiča in odločnega inde-
pendenta (protestantska ver-
ska ločina), ki je dal kralja 
postaviti pred sodišče. To je 
Karla I. obsodilo na smrt in 
januarja 1649 so ga obglavi-
li. Anglija je postala repub-
lika in vladavina Stuartov je 
bila za nekaj časa prekinjena.

Klub zmagi je Cromwell 
le stežka napravil red v drža-
vi. Večkrat je moral razpustiti 
parlament, odpravil je zgornji 
dom, v katerem so bili v večini 
predstavniki kraljeve stran-
ke, in nazadnje razpustil še 
okrnjeni parlament. Ko se je 
konstituiral novi parlament, 
je vzel volilno pravico vsem 
nasprotnikom svojega reži-
ma. Kljub temu se mu parla-
ment ni zdel dovolj ustrežljiv, 
zato ga je znova razpustil in 

od leta 1653 na predlog vojske 
vladal deželi kot lord protek-
tor. Tako je v Angliji monar-
hijo za nekaj časa zamenjal 
diktatorski režim.

Oliver Cromwell v not-
ranji politiki ni imel sreče. 
Leta 1542 se je angleški kralj 
Henrik VIII. razglasil za kra-
lja Irske. Po verski reforma-
ciji v Angliji so Irci ostali 
katoličani in se med angleš-
ko buržoazno revolucijo več-
krat uprli Angležem. Crom-
well je njihove upore krva-
vo zatrl, najhujši pokol je 
izvedel 11. septembra 1649 
v Droghedi. Cromwell je dal 
pobiti vse prebivalce Drog-
hede, kar naj bi bilo svarilo 
za celotno deželo. Cromwell 
ji je vzel skoraj vso zemljo in 
jo razdelil med angleške lor-
de in veleposestnike, tako da 
se je političnemu suženjstvu 
pridružilo še gospodarsko. 

Angleži so se množično 
naseljevali v Irski, zlasti v 
Ulstru. Njihovo naseljevanje 

je imelo velike posledice 
tudi v kasnejšem razvoju 
dogodkov. Ulster, na seve-
ru irskega otoka, je nam-
reč postal večinsko protes-
tantski in zagovornik zdru-
žitve z Anglijo. Čeprav ima-
jo tudi v njem večino Irci, se 

na referendumu niso odloči-
li za priključitev k svobodni 
irski državi. Ker del prebival-
cev odločno zahteva združi-
tev z Irsko, prihaja stalno do 
velikih izgredov, ki se še ved-
no končujejo tudi z velikimi 
tragedijami.

Pregovori in reki
   Armenski pregovor: Medved je rekel: Nikogar se ne 

bojim, razen svojih dveh bratov.
   Švedski pregovor: Bratje imajo isto kri, a malokdaj 

isto barvo.
   Angleški pregovor: Vsak konj misli, da je njegov tovor 

najtežji.

Smeh ni greh
   Žena: »Vsega imam dovolj! Takoj po novem letu se 

bom ločila!«
  Mož: »Ali ne bi moglo biti to že preje, da bi lahko 

prijetno silvestroval?«
   V prijetni družbi se Milan brani pijače: »Če preveč 

pijem, začnem krvaveti iz nosu.«
  Brane: »To ti pa verjamem. Tudi jaz sem imel nekoč 

takšno ženo ...«

Manca Perdan

N
eža in Aleš sta 
skupno glas-
beno pot zače-
la pred peti-
mi leti, ko sta 

sodelovala pri prvem skup-
nem projektu, ki je kasneje 
zaživel kot njuna prva avtor-
ska pesem. »Kasneje sta se 
najini poti spet srečali. Kot 
mlad glasbeni producent 
elektronske glasbe sem iskal 
nove izzive, in ker še niko-
li nisem sodeloval z vokali-
stom, je bila to odlična pri-
ložnost,« je Aleš pojasnil, 
kako sta z Nežo znova zače-
la skupno glasbeno ustvarja-
nje. Na začetku sta nastopa-
la predvsem na rojstnodnev-
nih zabavah prijateljev, kjer 
sta se navadila publike in 
dobila pogum za javno nas-
topanje.

Neža je odraščala v glas-
beni družini na Dovjem pri 
Mojstrani, kasneje se je pre-
selila v Naklo. »Prvi nastop 
sem imela pri šestih letih, 
kjer sem na tekmovanju Prvi 
glas Gorenjske zmagala s 

pesmijo Huda mravljica, s 
tem pa se je tudi začela moja 
glasbena pot,« je povedala. 
»Ker so v družini vsi glas-
beniki, je bilo vse skupaj še 
toliko bolj intenzivno. Uči-
la sem se solopetja ter violi-
ne in kljunaste flavte, udele-
ževala sem se raznih pevskih 
tekmovanj, kjer sem dosegla 
kar nekaj uspehov.« Poleg 
dueta z Alešem Neža nasto-
pa tudi v duetu Moonshine, 
predvsem v tujini.

Aleš že od malega živi v 
Naklem in je z razliko od 
Neže, za katero pravi, da je 
že prava glasbena veteranka, 
na področju nastopanja še 
vedno bolj začetnik. »Z glas-
bo se sicer ukvarjam že od 
prej, vendar je šlo bolj za pro-
dukcijsko plat. Zadnje čase 
pa me vse bolj vleče k nasto-
panju,« je povedal in dodal, 
da je večino znanja pridobil 
sam. »Kot samouk sem se 
večino naučil sam, sedaj pa 

svoje znanje na kitari izpo-
polnjujem pri inštruktorju, 
ki mi pomaga, da ostanem 
zbran pri svojih ciljih.«

Nežo in Aleša nasled-
nji nastop čaka v četrtek, 
13. septembra, ob 19. uri v 
Čolnarni Trboje, na tako 
imenovani Trbojski rivie-
ri. Njun repertoar je precej 
razgiban, kar v štirih jezi-
kih. Večinoma gre za pri-
redbe znanih pop in rokov-
skih pesmi, pohvalita pa se 
lahko tudi z avtorsko pesmi-
jo z naslovom I Will Always 
Be Here. Besedilo je napisal 
Aleš, za melodijo je poskr-
bela Neža. »Pesem govori o 
nam najljubši temi, o ljube-
zni, slišali pa jo boste lahko 
tudi na četrtkovem koncer-
tu.« Mlada ustvarjalca se za 
zdaj z glasbo ukvarjata ljubi-
teljsko, njun cilj je zabavati 
sebe in občinstvo. »Za uspe-
šno glasbeno pot je potreb-
no veliko vaje, truda, zagona 
in predvsem veselja. Upava, 
da nama v prihodnosti uspe 
prebiti led in se bova zače-
la pojavljati po odrih v okoli-
ci, kasneje mogoče tudi kaj 
več,« sta še povedala.

ZDRUŽILA JU JE 
LJUBEZEN DO GLASBE
Neža Witwicky in Aleš Zaletelj sta mlada glasbena ustvarjalca z Gorenjskega, ki ju je združila ljubezen 
do glasbe. Neža poje, Aleš jo spremlja na kitari. Sprva sta igrala in pela za zabavo, nato so sledile vaje, 
danes že nastopata po raznih odrih.

Simpatična Neža in Aleš bosta ta četrtek nastopila na t. i. 
Trbojski rivieri. / Foto: arhiv glasbenikov

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 46 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 17 dečkov in 12 deklic. 
Najtežja deklica je tehtala 4350 gramov, najlažji deklici 
pa je tehtnica pokazala 2625 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 9 dečkov in 8 deklic. Najtežji deček je ob rojstvu 
tehtal 4540 gramov, najlažjemu dečku pa je babica nate-
htala 2630 gramov.

Novorojenčki

V sredo, 29. avgusta 2018, so v Kranju zakonsko zvezo skle-
nili Čedomir Kovačević in Ludmila Daicu ter Bojan Močnik 
in Lucija Košnik. V soboto, 1. septembra 2018, sta se na 
Zgornji Beli poročila Blaž Škrabl in Melita Šabotić, na Gra-
du Nejc Šuštar in Anja Klopčič, na Bledu Marijan Šubic in 
Špela Mrak ter Blaž Svete in Irena Žužek, v Mošnjah Gregor 
Kladnik in Ana Vidovič, na Goreljku Jaka Prezelj in Tinka 
Benedik, na sv. Joštu nad Kranjem pa Žiga Balderman in 
Petra Borštnar. V sredo, 5. septembra 2018, sta v Škofji Loki 
zakonsko zvezo sklenila Davor Zupanc in Klara Žust.

Mladoporočenci

Ljubljana – Rok Ferengja, pevec z enim od najlepših moš-
kih vokalov pri nas, bo v soboto, 15. septembra, ob 20. uri z 
gosti in Big band orkestrom RTV Slovenija, pod vodstvom 
dirigenta Tadeja Tomšiča, nastopil na velikem odru Gallu-
sove dvorane Cankarjevega doma na dobrodelnem kon-
certu Rdečega križa Slovenije. Z nalezljivo energijo, zvest 
sebi in rokenrolu se bo tokrat predstavil kot solo vokalist 
s posebnimi glasbenimi gosti. Z Rokom bodo za dober 
namen stopili skupaj: Teja Saksida - Reciklistke, Eva Hren, 
Tanja Zajc Zupan, Stiški Kvartet in Rok'n'Band. Nabor 
skladb bo bogat in raznovrsten. Izkupiček bo namenjen 
nacionalni humanitarni akciji Lepo je deliti, v kateri se zbi-
rajo sredstva za prehranske pakete in akcijo Peljimo jih na 
morje, s katero Rdeči križ Slovenije otrokom in starostni-
kom iz socialno šibkih okolij omogoča počitnice na morju.

Dobrodelni koncert Roka Ferengja

Škofja Loka – V soboto, 15. septembra, bo ob 21. uri odpr-
tje nove sezone v Rdeči ostrigi. Na letnem vrtu bo koncert 
ljubljanskega kolektiva Roots In Session.

Odprtje nove sezone v Rdeči ostrigi
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

T
edaj dvajsetletna 
Katarina je svo-
jega eno leto sta-
rejšega izbran-
ca Jožeta srečala 

na veselici v Zgornjih Gor-
jah. »Pristopil je do mene 
in me povabil na ples. Takoj 
sem privolila, ker sem zelo 
rada plesala. Zmenila sva se 
za zmenek, a me žal ni bilo, 
ker sem morala poskrbeti za 
očeta,« pripoveduje Katari-
na in nadaljuje: »Čisto po 
naključju sva se še enkrat 
srečala in od takrat naprej 
sva bila neločljiva. Bila je lju-
bezen na prvi pogled, ki traja 
še danes.« 

Jože in Katarina sta bila 
štiri leta par, peto leto sep-
tembra, ko je bila Katarina 
noseča, sta se poročila. »On 
je bil z Bohinjske Bele, jaz 
s Poljšice. Vsaj dvakrat na 
teden me je obiskal. Moral 
je pa na vlak in nato še dvaj-
set minut peš, da je prišel do 
mene. Tedaj je bila ljubezen 
drugačna, ni bilo telefonov, 
da bi se lahko slišala, ampak 
sva se ob vsakem srečanju 
zmenila za naslednje in to 
je obveljalo: niti enkrat se 
ni zgodilo, da bi kdo od naju 

zatajil. Ko sem zanosila, sva 
se poročila na Bledu, svatba 
pa je bila pri nas doma. Bilo 
je okoli trideset svatov. Oble-
ko mi je sešila sošolka, a mi 
ni bila všeč, zato sem jo takoj 
zavrgla. Kar pa mi je od poro-
ke ostalo, je prstan, ki mi ga 
je podarila mama. Nosim ga 
še danes,« pove Katarina. 

Prva leta zakonskega živ-
ljenja sta mladoporočenca 
bivala pri Katarininih star-
ših na Poljšici, nato sta zače-
la z gradnjo lastnega domo-
vanja. »Jože je bil gradbenik, 
podedoval je svet v doma-
či vasi, rodila se nama je še 
druga hči Ida in smo potre-
bovali lasten prostor.« Nju-
no življenje je bilo skromno, 

kmalu ju je prizadela še 
bolezen. »Takoj ob začet-
ku gradnje sem hudo zbole-
la na očeh, veliko sem bila v 
bolnišnici, tri leta na bolniš-
kem dopustu. Pri 38-ih sem 
se invalidsko upokojila, mož 
pa je bil operiran na hrbteni-
ci. Ni nam bilo lahko.« 

Kljub bolezni pa zakon-
ca Zupančič pravita, da sta 
bila srečna, imela sta eden 
drugega, bila sta si opora 
in zavetje. »Nikoli se nisva 
prepirala, zaupala sva si, 
se veliko pogovarjala, skle-
pala kompromise. Vse sva 
počela skupaj, še denar je 
bil v enem mošnjičku. Jože 

namreč ni želel imeti oprav-
ka z njim, jaz pa sem službo-
vala v banki, zato mi je bilo to 
domače. Prepričana sem, da 
so ravno to ključne vrednote 
za dolgotrajen zakon.« 

Danes za Katarino in Jože-
ta skrbita hči Tanja in njen 
partner Matjaž. »Jože je pred 
štirimi leti zbolel za demen-
co, poleg tega je prikovan na 
posteljo, saj ne more hoditi, 
hudo je za celo družino. Mi 
je pa v veliko veselje edina 
vnukinja Tara, ki naju obiš-
če vsak teden. Zelo jo imava 
rada in sva nanjo ponosna, 
predvsem pa sva ji hvaležna 
za vse, kar je storila za naju.«

BILA JE LJUBEZEN  
NA PRVI POGLED
Katarina in Jože Zupančič sta 6. septembra v družinskem krogu na domačem vrtu praznovala šestdeseto 
obletnico poroke. Skuhali so ravno tako kosilo, kot so ga pred šestimi desetletji na dan poroke.

Zakonca Zupančič, ki jima največje veselje in srečo 
predstavljajo vnukinja Tara ter hčeri Ida in Tanja. 

Poročna fotografija Katarine 
in Jožeta, ki sta si zvestobo 
obljubila 6. septembra 1958. 

Nekdanja učiteljica nemščine, vodja folklornikov v Pred-
dvoru, nekateri se je boste spomnili tudi s televizije, Lenka 
Krišelj z Visokega pri Kranju, je praznovala osemdeseti 
rojstni dan. Bila je tista, ki je vedela, da bo skupini Gaš-
perji uspelo; babica in srčna ženska, ki je in še vedno rada 
prisluhne – kot jo opišejo njeni otroci. Na njenem praz-
novanju so jo s svojim obiskom razveselili tako izvorni 
Gašperji kot folklorniki, izvedeli pa smo, da se je spretno 
sukala na plesišču, kot bi jih imela 38. Ker pa je tudi ljubi-
teljica serije Ena žlahtna štorija, so ji domači pripravili še 
eno presenečenje: obiskal jo je župnik Bonifacij osebno. 
Lenki seveda nasmeha kar ni zmanjkalo. Njeni pa še pove-
do, da od vseh vlog, ki jih Lenka Krišelj še vedno aktivno 
igra, ji je najljubša peka palačink za njenih sedem vnukov. 
Takrat morajo vsi, ki jo dnevno iščejo na njenem domu 
na Visokem, potrpežljivo počakati – vključno z njenim 
možem Milanom, s katerim si deli streho že dobrih 51 let.

Visok obisk na Visokem

Lenko Krišelj je ob osebnem prazniku obiskal sam 
župnik Bonifacij. / Foto: osebni arhiv

Bralka pod šifro Češnja spra-
šuje za ljubezen in jo zani-
ma razplet zgodbe, ki traja 
že kar nekaj časa. Ne ve, ali 
naj vztraja in potrpežljivo 
čaka ali pa naj obrne nov 
list, obrne hrbet vsemu, kar 
jo veže na preteklost, in da 
priložnost življenju za nove 
izkušnje. Njene karte so: Lju-
bezen, Sreča, Neiskrenost, 
Ljubosumje, Pot, Sovražnik 
in Božje oko. Prvi dve karti 
pokažeta, da je bralka v bis-
tvu v tem razmerju zadovo-
ljna in sreča, da so stvari, ki 
jo osrečujejo. So trenutki, ko 
se vpraša, le kaj si še želi, da 
je čisto vse v redu, vse tako, 
kot mora biti, in potem še dve 
pozitivni, lepi karti zavedeta 
lahko pogled naprej, pogled 
v prihodnost. Kajti tretja karta 
Neiskrenost vse skupaj podre 
in zasenči vso lepoto, za kate-
ro misli, da jo podoživlja v 
tem trenutnem razmerju. Ta 
karta razkriva različne laži in 
pretvare, ki se pod celofanom 
ne vidijo. Oseba na nasprotni 
strani mora biti zelo pretka-
na, da vse skupaj pelje in igra. 

Ljubosumje v tem primeru 
ni ravno to, kar ponazarja, 
ampak podaja napoved o pri-
hodu tretje osebe, ki prav zdaj 
še ni na obzorju, se pa kmalu 
pojavi. Pot in karta Sovraž-
nik napovedujeta, da se bo 
bralka v prihodnosti še selila 
in zamenjala okolje, seve-
da povezano z novo osebo. 
Božje oko kot najboljša karta 
pove, da bo na koncu najbo-
ljše, kot je sploh lahko, in ne 
glede, kako se bo premišlje-
valo, sama usoda naredi po 
svoje. Na naslov tanja.70@
hotmail.com s pripisom šola 
vedeževanja in z vašo šifro 
lahko pišete tudi na Gorenj-
ski Glas, pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
za druge sisteme, ki ste jih že 
do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Jesen«

Lepo vas prosim, če mi odgo-
vorite. Ali naj grem na opera-
cijo in če bo sploh uspela, in za 
splošno zdravje. Najbolj me 
tudi zanima za sina: njegova 
družba, zakaj me sovraži in 
če lahko pričakujem, da bo 
šlo na boljše.

Operacijo vam svetujem, in 
kot je videti, se vam kmalu 
obeta. Poseg bo uspešen in 
veliko lažje boste na splošno 
aktivni in gibljivi. Naj vas ne 
bo strah, vse bo v redu. Gle-
de zdravja: vse težave, ki jih 
imate, izvirajo iz vaše psihe, 
ki je večinoma na tleh, saj se 
vam življenje nikakor noče 
premakniti na pozitivne 
tirnice. Vse to pa se kmalu 
konča, saj imate že na jesen 
videti zelo lepe in dobre spre-
membe. V glavnem se vse te 
spremembe vrtijo okoli sina, 

ki vam tudi povzroča največ 
težav. Končno bo našel pra-
vo pot. Med drugim bo tudi 
zamenjal družbo, saj bo sam 
od sebe spoznal, da to ni 
zanj. Nikoli vas ni sovražil, le 
sam sebe nikoli ni imel rad. 
Ljubezen, ki se mu kmalu 
obeta, bo to vse spremeni-
la. Najprej njemu in seve-
da posledično tudi vam, ki 
boste srečni zanj. Tudi vam 
bo posijalo sonce, brez skrbi, 
vse gre v pravo smer. Želim 
vam vse dobro.

»Obupana«

Vsega preveč se mi je nabralo 
… Od moža, brata, dveh sinov 
in hčere. Bom zmogla, kako 
naprej? Hvala.

Vaše pismo sem večkrat 
prebrala in spomnim se tudi 
prejšnjega. Draga moja, tako 
ne more več iti naprej. Čisto 

nič ne naredite zase. Cel dan 
premišljujete le, kako boste 
vsem ustregli, da bodo ja 
zadovoljni in srečni. Mož je 
seveda v redu, saj vse voga-
le hiše in kmetije podpirate 
vi. Če vas ne bi bilo, nič od 
tega ne bi bilo. On to dobro 
ve, a živ vam tega nikoli ne 
bo priznal. Tako je vajen in 
ne bo se spremenil. Vsem 
dajete potuho, ker enostav-
no vse zmorete in nikoli za 
nobeno stvar ne rečete ne. 
Novo sinovo dekle je dobro-
srčno in ima lepe vrednote 
od doma, tako da bodite kar 
prijazni z njo. Povejte ji dolo-
čene stvari in jo usmerjajte. 
Dobro se bosta razumeli. 
Starejši sin bo prišel do spre-
memb in se začel na splošno 
drugače, boljše obnašati. Na 
brata in njegove zahteve se 
ne ozirajte. Pri odločitvah, ki 
ste jih že sprejeli, ne smete 

popustiti. Vse boste zmogli, 
vse in še več. Potrebujete le 
ramo in kakšno lepo bese-
do. Odpočijte se in zadihajte 
življenje. Vse lahko počaka, 
vsako delo; ni treba, da nare-
dite vse v istem dnevu. Naj-
bolj pomembni ste vi sami 
in vaše potrebe. Kdaj ste 
bili zadnjič na sprehodu, na 
takem, ko duša zadiha? Ne 
na polju ali njivi, kjer puščate 
žulje in nihče ni hvaležen za 
to delo. Pozabili ste, kaj vse 
vas je veselilo in vam znalo 
polepšati dan. Dela, ki ga 
opravljate, nihče ne bo nare-
dil namesto vas, zato je vse-
eno, če kdaj počaka. Vem in 
vas razumem, da določene 
stvari ne čakajo in jih je tre-
ba v roku narediti, a vseeno, 
draga moja. Čas beži in ne 
vpraša, koliko časa še potre-
bujete, da se zaveste, da se 
morate imeti radi. Srečno.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_11. 09. 2018

Abonma izbranih umetniških vsebin za najmlajše poslušalce
Vpis abonmajev:  za nove abonente: od 18. do 30. septembra 2018  
za dosedanje abonente, ki želijo obdržati sedež: od 11. do 16. septembra 2018 

PROGRAM 2018/2019

ABONMA (7 prireditev): 
25 € za otroke, 30 € za odrasle
OB NAKUPU DVEH ABONMAJEV: 45 €
POSAMEZNA VSTOPNICA: 6 €Predstave so ob sobotah ob 10. uri. 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

20. 10. 2018
RIBJE FANTAZIJE
Glasbeno-baletna pravljica
Glasbena šola Kranj

17. 11. 2018
MAČEK MURI
Glasbena pravljica
Društvo Oddih Gorajte

15. 12. 2018
SKRIVNOSTNA 
NOČ
Glasbena pravljica
Vrtec Sončni žarek

19. 1. 2019
TRIJE SNEŽAKI
Glasbena pravljica
Društvo Glasba drama

16. 2. 2019
AFRIŠKO SONCE
Glasbeno-lutkovna predstava
Gledališče Malih Velikih

16. 3. 2019
MARTIN KRPAN
Opera
Kulturno umetniško  
društvo Cona 8

6. 4. 2019
MEDVEDEK MIKEC
Glasbeno-dramska predstava
Vrtec Škofja Loka in  
Glasbena šola Škofja Loka

2018/2019

v Sokolskem domu Škofja Loka

POVABILO K NAKUPU 
10. KRISTALNEGA ABONMAJA
v SOKOLSKEM DOMU ŠKOFJA LOKA

17. OKTOBER 2018

SPREHOD
VITA MAVRIČ

28. NOVEMBER 2018

OD VIVALDIJA  
DO PIAZZOLLE
ANSAMBEL CELLOART Z 
MILOŠEM MLEJNIKOM

12. DECEMBER 2018

ČEZŽANRSKO 
ZVOČNO POTOVANJE 
MARKO BRDNIK, UROŠ 
RAKOVEC, MARKO LASIČ

16. JANUAR 2019

KO MAK ZARDI
KOMORNI ZBOR DEKOR

20. FEBRUAR 2019

EXULTATE JUBILATE!
KOMORNI GODALNI 
ORKESTER SLOVENSKE 
FILHARMONIJE IN NIKA 
GORIČ, SOPRAN

27. MAREC 2019

LASTOVKA 
TANJA VOGRIN, HARFA, 
VOKAL IN GIOVANNA 
BAVIERA, VIOLA DA GAMBA, 
VOKAL

17. APRIL 2019

MLADI LOČANI
ANA JULIJA MLEJNIK, 
VIOLINA IN TOMAŽ 
HOSTNIK, KLAVIR

VPIS ABONMAJA
Dosedanji abonenti: od 11. do 16. septembra 2018
Novi abonenti: od 18. do 30. septembra 2018 
 
Pri blagajni Sokolskega doma Škofja Loka od torka do petka 
od 10.00 do 12.00 ter od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 9.30 do 
12.30 in ob nedeljah ob 9.30 do 12.30 ure ter od 17.00 do 19.00.

INFORMACIJE
tel.: 04 511 23 35, 
e-pošta: info@sokolskidom.si
spletna stran: www.sokolskidom.si

ABONMA (7 PRIREDITEV)
Jubilejna cena abonmaja: 50 €
Upokojenci: 45 €, Dijaki in študentje: 40 €
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Nagrade: 3 x po ena vstopnica za koncert ali  
predstavo po izbiri (priimek in izbor je potrebno 
javiti do 28. 9. 2018)
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 petka, 21. septembra 2018, na Go renj ski glas, Ble
i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te 
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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DUŽABNA KRONIKA

TOREK_11. 09. 2018

Zaradi zastoja srca je umrl igralec Burt 
Reynolds (82), brkati seks simbol iz 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Igralec je bil najbolj prepoznaven po vlo-
gah v filmih Odrešitev, Smokey in bandit 
in Zaporniško dvorišče. Leta 1997 je za 

stransko vlogo v filmu Vroče noči prejel zlati globus in 
bil nominiran za oskarja. V dolgoletni karieri je nastopil 
v številnih serijah in posnel več kot sto filmov. Bil je dva-
krat poročen, zakon z Judy Carne je trajal dve leti, z Loni 
Anderson pa pet let.

Poslovil se je Burt Reynolds

Pevka Avril Lavigne (33) po petih letih 
pripravlja nov album, ki bo osebnoizpo-
veden, saj se je zadnja leta borila z limsko 
boreliozo. »Album je napisan iz postelje 
v najbolj strašljivem obdobju v mojem 
življenju. Takrat sem sprejela smrt in 

čutila, kako moje telo počasi ugaša. Utapljala sem se in 
želela sem si le zraka,” je povedala pevka, ki pravi, da se je 
odločila o tem spregovoriti, da ljudi opozori na to, kakšne 
posledice ima lahko ugriz klopa.

Avril Lavigne z novim osebnim albumom

Umrl je šestindvajsetletni raper Mac Mil-
ler. Usoden je bil prevelik odmerek drog. 
Raper, ki se je maja po dveh letih razšel 
z Ariano Grande, je avgusta izdal svoj 
peti album z naslovom Swimming. Sicer 
pa je pevec zaslovel  leta  2011  z  albu-

mom Blue Slide Park, leta 2013 pa sta z Ariano posnela 
pesem The Way. V karieri je izdal pet albumov, njegove 
največje uspešnice pa so Dond Trump, Best Day Every, 
Senior Skip day in druge.

Mac Miller umrl zaradi prevelikega odmerka

Pevec Robbie Williams (44) in Ayda 
Field (39) sta postala tretjič starša. 
Njun tretji otrok je na svet prišel 
s pomočjo nadomestne matere. 
“Zase smo ohranili zelo posebno 
skrivnost. Navdušeni sporočamo, 

da imamo dojenčico. Dobrodošla Colette (Coco) Josep-
hine Williams,” je zapisala Fieldova, ki pravi, da je bila pot 
do nje zelo težka, zato so do sedaj molčali. Par ima skupaj 
še šestletno Teddy in štiriletnega Charlieja.

Robbie Williams tretjič očka

VRTIMO GLOBUS

M. Likosar, A. Sodja

A
materskega tur-
nirja se je tokrat 
udeležilo petin-
sedemdeset gol-
fistov iz vse Slo-

venije. Kot je pojasnil pred-
sednik kluba Slavko Erzar, 
je bila sestava zelo pisana, 
pridružil se jim je tudi pred-
sednik Golf zveze Slovenije 
Marijan Jurenec. »Prvens-
tvo, ki smo ga kot običajno 
igrali na osemnajst lukenj, 
smo morali zaradi slabega 
vremena dvakrat prestaviti, 
v tretje nam je uspelo v pol-
ni meri.«

Po odigranem turnirju na 
smledniškem igrišču so se 

tokrat udeleženci sproščeno 
družili na Šmarjetni gori. 
Župan Občine Kranj Boš-
taj Trilar, ki je pokrovitelj 
prvenstva, se je letos opra-
vičil, tako je nagrade naj-
boljšim podelil predsednik 
Erzar sam. Skupni zmago-
valec je bil ponovno, tokrat 
že petič, Luka Zaplotnik, ki 
je glavno nagrado v vred-
nosti petsto evrov podaril v 
dobrodelne namene Projek-
tu Botrstvo. Mladinska prva-
kinja je postala Petra Balko-
vec, najdaljši udarec je med 
moškimi dosegel Uroš Gun-
čar, med ženskami Nadja 
Petrovčič, Irena Vrtarič pa je 
bila najbližje zastavici. Pose-
ben dosežek je uspel tudi 
Ani Tacer, ki je prvič zadela 

'hole in one', in kot pravi, pri 
tem ne gre za znanje, tem-
več čisto srečo.

Jesenice pa so bile po zas-
lugi FeSteelVala prava pre-
stolnica urbane kulture. 
Začetek dogajanja je bil že v 
petek zvečer, ko so v sodelo-
vanju s Trainstation subar-
tom, DJ Kpowom in Motoric 
Movementom pripravili hip 
hop delavnice in šov, vrhu-
nec petkovega večera pa je 
bil rimarski spopad MC-jev, 
v katerem so se v stihoklepu 
pomerili nadobudni raperji 
in MC-ji, spremljala pa jih je 
komisija v sestavi: Klemen 
Klemen, Doša in Chorchyp. 
S svojimi rimami je naj-
bolj prepričal ptujski MC 
Šešo. Sobotni dopoldan je 

bil namenjen otroškemu 
programu s Piko Nogavič-
ko, čarodejem in ustvarjal-
nimi delavnicami iz reci-
kliranih materialov, zvečer 
pa so oder zasedli doma-
ča zasedba za glasbene sla-
dokusce Glasbena mineš-
tra, enkratni bluzovski vir-
tuoz Samuel Blues in zvez-
de večera primorski Zmel-
koow, ki so povsem napol-
nili dvorano Kolpern na Sta-
ri Savi. Za zaključek festi-
valskega dogajanja pa so v 
nedeljo poskrbeli še mla-
dinski projekt Celofan, pro-
jekt razvijanja gibalnih veš-
čin ob avtorski poeziji v Gle-
dališču Toneta Čufarja in že 
tradicionalni Drive-in kino s 
Casablanco.

ZMELKOOW V KOLPERNU
Na Jesenicah se je konec tedna odvijal že peti mladinski festival FeSteelVal, ki je postregel s pestro 
paleto glasbenih in kulturnih dogodkov. Na igrišču Diners CUBO golf Smlednik pa je potekalo že 
dvanajsto tradicionalno odprto prvenstvo Kranja v golfu, ki ga organizira Golf & country klub Kranj.

Mlada golfistka Ana Tacer je prvič zadela 'hole in one', kar 
je poseben dosežek. Pravi pa, da gre pri tem dosežku bolj 
za srečo kot pa znanje. / Foto: Primož Pičulin

Predsednik Golf & country kluba Kranj Slavko Erzar, 
njegova partnerka Emidija ter podpredsednik kluba Iztok 
Kraševec / Foto: Primož Pičulin

Skupni zmagovalec Luka Zaplotnik z mamo Mojco 
Zaplotnik Jamnik in partnerko Mojco Jarc / Foto: Primož Pičulin

Glasbena mineštra z Mašo Cilenšek je ogrela občinstvo in 
poskrbela za zabavo do jutranjih ur. / Foto: Andraž Sodja

Primorski »odštekani« rokerji Zmelkow so publiko dvignili 
na noge s starimi in novimi hiti. / Foto: Andraž Sodja

Ireno Grilc (32) smo srečali na predstavitvi nove knjige 
Guinnessova knjiga rekordov 2019. Prihaja iz Cerkelj na 
Gorenjskem in je vodja knjigarn Felix. / Foto: A. B.

Nadja Petrovčič in Uroš Gunčar sta dosega najdaljša 
udarca, Irena Vrtarič pa je bila najbližje zastavici.
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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

Češpljeve dobrote

»Hruške, jabuke, slive, mene voli Ive, a ja Iva neču …« je 
spomin na enega prvih kol, tistega, ki sem ga slišala peti med 
odmorom na stražiški osnovni šoli, kmalu po vojni, ko so 
bili razredi še v stari vojaški baraki. Besedilo za kolo je lahko 
prišlo že iz Bele krajine, lahko pa tudi iz južne Srbije, kjer so 
bile doma slive. Na tone suhih sliv je bilo na kupu na eni od 
železniških postaj blizu Lazarevca, da smo vsi Slovenci na 
vlaku bratstva mislili, da gledamo v ogromne kupe premoga. 
So bile pa le slive, ki so čakale, da jih odpeljejo v žganjarno za 
prepečenico, za »mekanu« …   Slivovka z juga naše nekdanje 
skupne države je bila cenjena nad vse. Ne premočna, mehka, 
okusna, skratka odlična, nepozabna. In kadar slive modro 
obarvajo sadovnjake, gospodinje kar tekmujejo, katera bo 
spekla boljši slivov kolač. 

Slivov kolač po bolgarsko

Potrebujemo: 700 g sliv, 125 g surovega masla, 125 g sladkorja, 
1 zavitek vanilin sladkorja, 2 jajci, 175 g moke, 1 žličko pecilnega 
praška, 100 g zmletih mandljev, surovo maslo za pekač, 50 g 
praženih sesekljanih mandljev za posip.

Slive operemo, odcedimo, povaljamo po kuhinjski krpi, da 
se povsem osušijo, razkoščičimo in jih prepolovimo. Maslo, 
sladkor in vanilin penasto razmešamo in drugo za drugim 
dodamo jajca. Moko in pecilni prašek skupaj presejemo, 
vmešamo v razmešano maslo, dodamo zmlete mandlje in 
premešamo. Tortni model, širok približno 24 cm, namažemo 
z maslom in vanj stresemo pripravljeno testo, po tem pa 
zložimo polovičke sliv s prerezanimi stranmi obrnjenimi v 
testo in razporejene v kak zanimiv vzorec. Model položimo 
v pečico, segreto na 180 stopinj C, kjer naj se sladica peče 
približno 60 minut. Pečen kolač potresemo s sesekljanimi 
mandlji, po okusu pa tudi z grobo mletim sladkorjem. Kolač 
režemo ohlajen.
 
Češpljev zavitek iz krhkega testa

Potrebujemo: 30 dag moke, 15 dag masla ali margarine, 5 dag 
sladkorja, 1 rumenjak, malo kisle smetane, 1 žlico limoninega 
soka ali kisa, drobtine, 1 kg češpelj, 10 dag sladkorja, cimet.

Za krhko testo med moko zdrobimo surovo maslo, dodamo 
sladkor, rumenjak, smetano, limonin sok in hitro zgnetemo 
trše testo. Pol ure naj počiva na hladnem, nato ga zvaljamo v 
pravokotnik in položimo na pekač tako, da oba kraja gledata 
čez rob. Sredino testa po dolžini potrosimo z drobtinami (ker 
so češplje navadno zelo vodene), nato položimo izkoščičene 
češplje, jih potresemo s sladkorjem, zmešanim s cimetom, 
testo upognemo z obeh strani preko češpelj, ga pomažemo 
z beljakom in pri 180 stopinjah C spečemo v pečici.

Rulada in kroglice
Z nekaj pozornosti pri iz-

biri sestavin lahko ustvari-
mo bolj zdrave sladice, ki so 
ravno tako okusne in nam 
potešijo tisto nadležno že-
ljo po sladkem. Primer ta-
kih sladic sta ajdova rulada s 
pehtranom ter ovsene ener-
gijske kroglice, ki ju lahko 
brez problema zaužijemo 
tudi za malico.

Za pripravo ajdove rulade 
s pehtranom potrebujemo: 
100 g ajdove moke, 5 jajc, 
50 g sladkorja, 1 pest sve-
žega pehtrana, 1 žličko pe-
cilnega praška, 100 g kisle 
smetane, 4 žlice borovniče-
ve marmelade.

Pehtran nasekljamo. Ajdo-
vi moki primešamo pecilni 
prašek. Rumenjake in beljake 

ločimo. Rumenjakom doda-
mo sladkor in penasto ste-
pemo. Postopoma dodaja-
mo ajdovo moko s pecilnim 
praškom. Nato dodamo na-
sekljan pehtran. Na zadnje z 
metlico vmešamo še sneg iz 
beljakov. Pekač prekrijemo s 
peki papirjem in nanj vlijemo 
pripravljeno maso. Pečemo v 
pečici, ogreti na 180 °C, 10 do 
15 minut. Testo vzamemo iz 
pečice, jo pokrijemo z vlažno 
kuhinjsko krpo in jo skupaj s 
peki papirjem zvijemo v rula-
do. Ohladimo. Ohlajeno ru-
lado razvijemo in odstrani-
mo peki papir. Premažemo 
jo s kislo smetano in nato z 
marmelado. Zavijemo v rula-
do in jo za dve uri postavimo 
v hladilnik.

Nasvet: Za lahko različico 
namesto kisle smetane upo-
rabimo grški jogurt in manj 
sladko marmelado.

Za pripravo ovsenih 
energijskih kroglic potre-
bujemo: 2 skodelici ovse-
nih kosmičev, pol skodeli-
ce kokosove moke, 1 manj-
še jabolko, pol skodelice 

rozin, pol skodelice suhih 
brusnic, 2 žlici medu, 1 žlič-
ko cimeta.

Jabolko olupimo, nareže-
mo na kocke ter jih stresemo 
v kozico. Prilijemo dve žlici 
vode in dušimo, dokler se ja-
bolka ne razpustijo. Ohladi-
mo. V mešalnik stresemo 
ovsene kosmiče, kokosovo 

moko, rozine, brusnice, oh-
lajeno jabolčno čežano, med 
in cimet. Vse skupaj dobro 
zmeljemo. Iz dobljene mase 
oblikujemo kroglice. Hrani-
mo jih v hladilniku.

Nasvet: Po želji lahko do-
dajamo različno suho sadje, 
kot so npr. suhe fige, mare-
lice, slive, datlji …

Mojca Logar

Slovenci smo tak narod, da 
radi praznujemo pogosto in 
obilno. Ko se vozimo po vaseh, 
lahko štejemo in primerjamo 
velike simbole, ki naznanjajo 
praznovanja. Moškim postav-
ljamo mlaje, ženskam rože, 
mladoporočencem mlaje z 
napisi, bolj modernim posta-
vijo obcestne plakate. Začnejo 
z 18. letom, potem pa to traja 
in traja. Naši dekleti letos pra-
znujeta osemnajsti rojstni dan 
in skoraj ne mine mesec, da ne 
bi postavili kakšnega mlaja. 
Mladina je praktična in zgo-
dilo se je, da so en mlaj podrli 
in istega nesli k drugemu slav-
ljencu. In bilo je ravno v času 
svetovnega nogometnega pr-
venstva, ko je ekipa z mlajem 
prišla do hiše, vse skupaj so 
postavili na tla, pogledali stre-
ljanje enajstmetrovk, potem 
pa nadaljevali proceduro … 

Danes mlaj sporoča tudi 
poklic ali hobi tistega, ki mu je 
namenjen. Tako lahko obču-
dujemo prave mojstrovine, ki 
visijo na smrekovih drogovih. 
V naših krajih je mlaj smreka, 
v Goriških brdih mlaj predsta-
vlja bor. V Prekmurju je celo 
prireditev borovo gostüvanje. 
Povsem normalno, uporabimo 
tisto, kar pač v našem okolju 
raste in česar ni škoda … V ne-
deljo sem v okolici Preddvora 
videla posebno kompozicijo, 
s katero so obeležili obletnico 
slavljenca. Na vozu so uredi-
li mizo s sedeži in vsak sedež 
je imel pedale. Uporabniki so 
tako lahko sedeli, kakšnega 
nagnili ali kaj pojedli ter hkra-
ti gonili in poganjali voz. Če so 
bili vsi usklajeni, se je voz pre-
mikal s hitrostjo treh kilome-
trov na uro. Povprečna hoja 

človeka po mestu je pet kilome-
trov na uro. Kompozicija se je 
torej v usklajenem kolesarjenju 
sicer premikala, vendar zelo 
počasi. Tako je imela prikolica 
tudi možnost priklopa in vse 
skupaj je potem vozil traktor 
oldtajmer. Bučna glasba je že 
od daleč naznanjala, da ne-
kaj prihaja. Ljudje so hodili 
gledat, pijte, jejte, veselite se z 
našim slavljencem. Človek bi 
pomislil, starejši ko so, bolj so 
norčavi. Naj torej vsak pra-
znuje, kakor mu paše. Meni je 
ves ta pomp absolutno odveč in 
ga ne maram, se pa veselim z 
drugimi, če njim to veliko po-
meni. Na naši šoli tretji letniki 
maturantom postavijo mlaj v 
njihovo čast, zadnje slovo in 
svoj ponos. Všeč mi je, kadar 
na mlaj obesijo tudi zastavo. 
Lahko je le slovenska, lahko 
tudi evropska ali stanovska, če 
je namenjena kakšni posebni 
skupini. 

Nacionalni ponos je nekaj, 
kar po mojem mnenju pre-
malo cenimo, negujemo in 
izpostavljamo. Ob državnih 
praznikih je na individualnih 
hišah izobešenih malo zastav, 
čeprav se javnost in politika 
trudita, da bi ljudem dopove-
dala, kako je to pomembno. 
Ob dnevu državnosti na 
Islandiji so imeli zastave pov-
sod, celo na otroških vozičkih, 
avtomobilih, na pokopališčih 
v vazi z rožami. Slovenci pa 
ne bi bili Slovenci, če ne bi 
bili drugačni. Če za državne 
praznike na zastavo pozabi-
mo, jih pogosto obesimo na 
mlaje in druge novotarije, ki 
naznanjajo okroglo obletnico, 
praznik ali kaj drugega …

Praznovanje po slovensko
Janez Logar

Za dober in ljubeč odnos 
med zakoncema velja univer-
zalno pravilo: kar daš, to dobiš. 
Nekako smo se navadili, da je 
bolje prejemati kot pa dajati. 
Kako ironično – več, mnogo 
več bomo imeli zadovoljstva v 
življenju in sreče v zakonu, ko 
bomo obrnili smer. Več dajanja 
pomeni več sreče. Ko nekomu 
nekaj damo iz srca, s čistim 
namenom, to pomeni brez kal-
kulacije, kaj bomo dobili na-
zaj, je bolj srečen tisti, ki daje, 
kot tisti, ki prejme. Napisano 
ne velja le za materialne dob-
rine, velja še bolj za vsebine, 
ki si jih nehote izmenjujemo v 
svojih odnosih. 

Zapišimo bolj jasno. V za-
konskem odnosu sta moški in 
ženska, vsak s svojo različno 
naravo. Njuna sreča bo večja, 
ko bo vsak od njiju investiral 
tisto, za kar ga je obdarila na-
rava. Moške je obdarila z mo-
škostjo, ženske z ženskostjo. 
Logično, kajneda. Le pozabili 
smo na te naravne danosti. 
Ženske so pozabile, kaj vse se 
skriva v ženskosti – nežnost, 
poslušanje, taktnost, ustrež-
ljivost …, moški smo pozabili, 
kaj je naša moškost – za zače-
tek zagotoviti varnost družini 
in svoji »levinji«. Ponorelost 
sodobnega sveta bi nas rada 
prepričala, da bi našo moškost 
in ženskost zreducirali le na ge-
nitalije. Kakšna norost! Zaradi 
naše moškosti in vaše ženskosti 
svet vidimo drugače, iz drugih 
zornih kotov, ustvarimo si svojo 
resnico in moramo priznati, da 
se močno razlikujemo. Moški 
bomo svojim ženskam najbolj 
pomagali, ko jim bomo omogo-
čili, da bodo ob nas lahko posta-
le ženske. Najprej jim moramo 

mi omogočiti varnost v našem 
odnosu. Zaradi naše lastne sre-
če smo jih dolžni spoštovati kot 
boginje, dolžni smo jih popro-
siti, naj se malo ustavijo, sicer 
bodo izgorele. Ne vse, večina pa 
potrebuje nekoga, da jih na lep 
način zaustavi. Da se bodo lah-
ko ob nas spočile, jim mi enkrat 
skuhajmo kavico in jih popro-
simo, naj nam opišejo, kako 
je biti žena, kako je biti mati, 
kako je biti hči. Dolžni smo se 
zanimati zanje, saj zelo veliko 
naredijo za nas. Ni vse samo 
po sebi umevno. Včasih je bilo, 
danes ni več. Svet se je zelo spre-
menil. One hrepenijo po našem 
nežnem moškem pristopu do 
njih. Želijo si našega občudo-
vanja, upravičeno pričakujejo 
kakšno zahvalo za njihov trud. 
Počasi bomo morali priznati, 
da nimamo moči nad njimi. 
Saj se nam bodo priklonile, le 
mi, moški, najprej naredimo 
to, ker imamo večjo moč. Vsaj 
mislimo, da jo imamo. Pozabili 
smo na njihovo lepoto. Kot da je 
nekam odšla. Še vedno je v njih, 
le mi je ne vidimo. 

In presenečenje: Vse te idilič-
ne besede in razmišljanja dela-
mo samo in izključno zaradi 
sebe. Ne zaradi njih. Zaradi 
sebe, zaradi svoje moškosti. Na 
tak način bomo v najin odnos 
začeli vlagati najboljši del sebe 
in zaradi gornjih besed in de-
janj se bo začela povečevati 
naša (moška) sreča. Mi bomo 
srečnejši. Hlastamo za srečo, 
pa jo imamo vsak dan doma. 
Na dosegu rok in oči. Kakšna 
milost in priložnost je biti poro-
čen ali imeti stalnega partnerja!

Poskrbimo za svoje ženske

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Vpišite
abonma

3.–15. 9.
Abonmajski program

Uprizoritve 
Prešernovega gledališča

David Ives
Venera v krznu

Ivan Cankar
Ob zori

Kahlil Gibran
Prerok

Thomas Bernhard
Zabava za Borisa

+ gostujoča predstava
po vaši izbiri

Prešernovo gledališče 
za prešernega duha!

MEDIJSKI
SPONZOR:

WWW.PGK.SI

Aleš Senožetnik

Kamnik – Po tem, ko jo je lani 
organizatorjem zagodel dež, 
so letošnji Dnevi narodnih 
noš in oblačilne dediščine v 
Kamniku zasijali v sončnem 
in toplem vremenu. Kro-
na 48. prireditve je bila ne-
deljska povorka skozi staro 
mestno jedro, ki se je je letos 
udeležilo okoli 1900 konje-
nikov, skupin in posamezni-
kov, odetih v narodne noše. 
Poleg slovenskih so obisko-
valci lahko občudovali tudi 
noše iz Bosne in Hercegovi-
ne, Ukrajine, Črne gore, Ci-
pra in Lužiških Srbov.

Najstarejši etnološki festi-
val pri nas se lahko pohvali 
s priznanjem angleške ča-
sopisne hiše The Guardi-
an, ki ga je letos uvrstila na 
listo dvajsetih najpomemb-
nejših tradicionalnih festi-
valov v Evropi. Da si mes-
to na lestvici zasluži, so or-
ganizatorji dokazovali s šte-
vilnimi spremljajočimi pri-
reditvami v času štiridnev-
nega festivala, ki vsako leto 
v Kamnik privabijo okoli tri-
deset tisoč obiskovalcev, naj-
več prav na nedeljsko povor-
ko, ki se je je tudi letos ude-
ležilo blizu dva tisoč udele-
žencev v narodnih nošah iz 
vse Slovenije in tudi tujine.

Povorko si je ogledal tudi 
predsednik vlade in nekda-
nji kamniški župan Marjan 
Šarec, ki je v ospredje posta-
vil predvsem pomen ohra-
njanja kulturne dediščine 
za obstoj naroda. Kot je po-
vedal, se je slovenski narod 
skozi stoletja ohranil, ker je 
znal ceniti tisto, kar je nje-
govo. »Tudi danes, v 21. sto-
letju, to ne sme biti zastare-
lo, ampak moramo še nap-
rej ohranjati svojo dedišči-
no, kajti to je tisto, česar nam 

nihče ne more vzeti,« je pou-
daril Šarec.

Festivalsko dogajanje sta si-
cer že v petek uradno odprla 
v. d. direktorja Zavoda za turi-
zem, šport in kulturo Kamnik 
dr. Tomaž Simetinger ter po-
džupan, ki je po odhodu Mar-
jana Šarca začasno prevzel 

vodenje občine, Igor Žavbi. 
Sledil je koncert Mestne god-
be Kamnik, ki letos praznuje 
170 let obstoja, ter nastop kam-
niških mažoretk. Na odru, ki 
je bil zaradi del in arheoloških 
izkopavanj na Glavnem trgu 
letos izjemoma prestavljen na 
Trg prijateljstva, so se zvrstili 

nastopi številnih folklornih 
skupin, potekalo je tekmova-
nje harmonikarjev, v večer-
nih urah so obiskovalce zaba-
vali nastopi glasbenih skupin, 
v središču mesta pa jih je pri-
čakala tudi pestra sejemska 
ponudba.

V okviru festivala so na 
ogled tudi štiri strokovne 
razstave. Že od konca avgu-
sta je v prostorih Občine Ka-
mnik na ogled razstava Mar-
kova herbija, ki predstavlja 
oblačilno dediščino dela slo-
venskih Prekmurcev, Ga-
lerija Mihe Maleša pa še do 
20. septembra gosti razsta-
vo Zakladi hrvaške oblačilne 
in nesnovne dediščine. Ga-
leriji Dika je ponudila pros-
tor za razstavo z naslovom 
Spodi n'č, gor pa b'l mau, ki 
predstavlja spodnje perilo 
naših babic in dedkov, v Ga-
leriji nad Kavarno Veroni-
ka pa je na ogled razstava Le 
kam sodi ta obleka?, na kate-
ri so razstavljena oblačila za 
različne priložnosti.

Dediščine se ne da vzeti
Konec tedna je bil Kamnik znova v znamenju narodnih noš in oblačilne dediščine. Pestro dogajanje s 
številnimi dogodki je vrhunec doseglo v nedeljo s tradicionalno povorko narodnih noš.

Letošnja povorka je štela okoli tisoč devetsto narodnih noš.

Poleg konjskih vpreg so povorko sestavljali tudi traktorji in 
druga tovorna vozila.

Maja Bertoncelj

Zbilje – Pretekli konec te-
dna se je začel kulinarični 
september v Medvodah. Na 
smledniškem Starem gra-
du je bila v soboto prireditev 
Grajski lonec (najboljšega 
je skuhala ekipa TD Hraše), 
v nedeljo je na Topolu po-
tekala Jesenska tržnica, ob 
Zbiljskem jezeru pa Okusi 
Bele krajine.

Medtem ko so na prvih 
dveh dogodkih sodelovali 
domačini in sta tradicional-
na, so na tretjega prišli prvič 
v goste Belokranjci. »Bela 
krajina ima veliko pokazati 

v vseh letnih časih. Naši časi 
šele prihajajo. Danes pred-
stavljamo tudi našo kulina-
riko. Značilnost so sestavine 
lokalnega izvora in stare re-
cepture. Na jedilniku imamo 
odojka, šaro, sir na žaru, žit-
no klobaso s krompirjevo so-
lato, testenine z aktivnim čr-
nim ogljem s pestom belo-
kranjskega česna ali s para-
dižnikovo omako z domačo 
salamo,« je povedala Andre-
ja Drakulič Veselič iz Gos-
tišča Veselič iz Podzemlja 
ter dodala, da so se razvese-
lili povabila ob Zbiljsko jeze-
ro. Belo krajino so predsta-
vili z devetimi stojnicami, 

od kulinarike do vina, piva, 
izdelkov domače obrti pa 
tudi dogodkov in nastanitev. 
Predstavila se je celotna turi-
stična destinacija. Kulinarič-
ni september v Medvodah se 

bo nadaljeval z Azijskim ku-
linaričnim dnem (15. sep-
tembra) in vrhuncem – Fe-
stivalom kranjske klobase 
(22. septembra). Oba dogod-
ka bosta ob Zbiljskem jezeru.

Bela krajina v Zbiljah

Ob Zbiljskem jezeru se je predstavila Bela krajina – tudi s 
svojo kulinarično ponudbo.
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sudoku_LAZJI_18_73
NALOGA

2 3 8 6
1 4 7 3

9 6 2 4 5
8 5 6 1

4 8
1 6 3 2

1 9 8 5 2
5 6 9 7

7 2 3 4

sudoku_LAZJI_18_73

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_73
NALOGA

7 6
6 1 3 4

2 1 9
6 7 8

6 9 3 7
8 4 9

8 5 9
7 8 9 2

5

sudoku_TEZJI_18_73

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_18_73
NALOGA

76
6134

219
678

6937
849

859
7892

5

sudoku_TEZJI_18_73

REŠITEV

748925136
956173842
213648597
425367918
169582374
837491625
681234759
374859261
592716483

sudoku_LAZJI_18_73
NALOGA

2386
1473

96245
8561

48
1632

19852
5697

7234

sudoku_LAZJI_18_73

REŠITEV

247395186
581476239
396182457
872954361
934621875
165738942
619847523
453269718
728513694

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 12. 9.
21.45 ČRNI KKKLANOVEC
20.00 NUNA
18.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
16.20 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 12. 9.
21.15 ČRNI KKKLANOVEC
18.00, 20.00 NUNA
18.50 POKVARJENI PLIŠKOTI
20.45 PRAVIČNIK 2
16.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro.
15.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, 3D, 
sinhro.
20.30 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
19.00 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
17.40 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
19.50 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
16.00, 17.50 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, sinhro.

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

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 12. 9.
20.00 IZGUBLJENA MED VALOVI

Četrtek, 13. 9.
20.00 VSI VEJO

Petek, 14. 9.
18.00 MILO ZA DRAGO
20.15 LEGENDA O KONKUBINI

Sobota, 15. 9., 
17.00 MOJA ŽIRAFA, sinhro.
20.00 MILO ZA DRAGO

Nedelja, 16. 9.
16.00 MOJA ŽIRAFA, sinhro.
18.00 IZGUBLJENA MED VALOVI
20.00 VSI VEJO

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
11. 9.

13/27 °C

Nedelja 
16. 9.

11/22 °C

Sreda 
12. 9.

Četrtek
13. 9. 

Petek
14. 9. 

Sobota
15. 9.

12/26 °C 13/27 °C 12/26 °C 12/25 °C

Ponedeljek 
17. 9.

Torek
18. 9.

Sreda
19. 9.

Četrtek
20. 9.

12/23 °C 13/22 °C 11/21 °C 10/20 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

za 
srce

afrike

s poslanim SMS 

s ključno besedo

AFRIKA5
na 1919  

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

www.karitas.s i

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

11. 9.  tor. Milan 6.35 19.22

12. 9. sre. Gvido 6.36 19.20 

13. 9. čet. Filip 6.37 19.18           

14. 9. pet. Rasto 6.38 19.16

15. 9. sob. Nikodem    6.40 19.14

16. 9. ned. Ljudmila 6.41 19.12

17. 9. pon.  Frančiška 6.42 19.10

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Tisoč tristo se-
demdeset metrov visok alp-
ski prelaz Ljubelj s svoji-
mi vzponi, ki na nekaterih 
ovinkih dosežejo tudi 33 od-
stotkov, predstavlja zahte-
ven test za voznika na tradi-
cionalnem mednarodnem 
gorskem preizkusu staro-
dobnikov. Proga je dolga 
2300 metrov, letos je trofe-
jo za najboljši čas, 2:47.20, 
osvojil Jožef Cerar z motor-
jem NSU Max 300, letnik 
1955. Plaketa za najstarejše-
ga voznika je šla Hansu Le-
itnerju, rojenemu leta 1937, 
ki se je po tekmovalni trasi 
iz platoja Ljubelj na vrh Lju-
belja odpeljal z motorjem 
Jawa 356 iz leta 1959. Pokal 
za najstarejše vozilo, motor 
Triumph 3HW, letnik 1938, 
je prejel Leon Bolčina, po-
kal za originalnost vozila pa 
Peter Ribnikar za motocikel 
Matchless G3L, letnik 1940, 
ter Zdeněk Málek za motoci-
kel Jawa 354, letnik 1959. Or-
ganizator tekmovanja, Avto-
moto društvo (AMD) Tržič, 
se je s pokali zahvalil tudi po-
gumnim tekmovalkam Ne-
venki Bečan, Anki Hrast in 
Janji Budič, s posebnim pri-
znanjem za dolgoletno so-
delovanje pa tudi češki ekipi. 

Direktorja dirke Lada 
Srečnika še posebej veseli, 
da so se starejšim tekmoval-
cem pridružili mlajši, kar je 
opazno tudi v članstvu AMD 

Tržič, Sekciji Tomos. Tradi-
cionalno dirko je poimeno-
val kot srečanje prijateljev, 
za naprej pa bi si želel, da 
se jim pridruži tudi kak zbi-
ratelj, ki ima starodobnika 
(samo) v garaži. »Tu smo 
zato, ker imamo Tržič in 
Ljubelj vsi radi. Vsem tek-
movalcem želim srečno in 
varno vožnjo, obiskovalcem 
pa veliko športnih užitkov,« 
je zaželel Srečnik pred star-
tom. Gledalcev je bilo veli-
ko, med navijači smo sre-
čali tudi domačine, družina 
Nemc iz Podljubelja pride 
vsako leto. Domačin Uroš 
pa pravi, da bi bila dirka 
lahko kar dva dni, tako kot 
je že bila. Zakonca Rant sta 

menila, da ima tržiška ob-
čina prireditvi, ki ju ne gre 
zgrešiti; šuštarsko nede-
ljo in gorski preizkus staro-
dobnikov.

Vsi odbori, prostovolj-
ci, člani AMD Tržič, spon-
zorji in tekmovalci so opra-
vili vsak svoje delo. »Samo 
da je vreme v redu; tekmo-
valcev in gledalcev je veli-
ko, vzdušje je letos sploh su-
per,« je povzela tekmoval-
ka Anka Hrast, ki je s sopro-
gom Mirom nepogrešljiva 
na ljubeljski trasi. Tekmu-
jeta v kategoriji motocikli s 
prikolico nad 500 ccm, do 
vključno letnika 1961. Nju-
na startna številka 87 pa je 
spomin na Mirovega očeta, 

Mirka Hrasta, pobudnika 
prvih dirk na Ljubelj po dru-
gi svetovni vojni. Še več je že 
pravih »legend« Hrastove-
ga memoriala, med njimi so 
Matic Zupan, Janja Budič, 
Joža Rendulič, Peter Ribni-
kar, Jože Meglič - Tičov Joža, 
Anton Dežman in drugi. 

Skupaj so na že 22. 
Hrastovem memorialu po-
delili kar 42 pokalov za do-
sežke in udeležbo na tekmo-
vanju in v zahvalo tudi šest 
priznanj za aktivno dolgole-
tno sodelovanje (Pihalnemu 
orkestru Tržič, PGD Tržič, 
Občini Tržič, Veteran klubu 
Pardubice Republike Češke, 
Sekciji starodobnikov in eki-
pi Tomos pri AMD Tržič).

Pogumno po ljubeljski strmini
V nedeljo je bilo na 22. Hrastovem memorialu, mednarodnem gorskem preizkusu starodobnikov, na 
startu 78 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije in Češke, ki so tekmovali v sedmih kategorijah. Tekmujejo 
vozniki na motociklih, motociklih z bočno prikolico in s starodobnimi avtomobili.

Peter Ribnikar (na sliki) na angleškem motorju Matchless G3, letnik 1940, 350 ccm. Ribnikar 
ne samo da vsa leta dirka na ljubeljski trasi, ampak sodeluje tudi pri pripravah na dirko. 

Kranj – Prejšnji teden se je v naši časopisni hiši oglasil Lojze 
Smolej z Luž pri Kranju z dvema velikima bučama. Težo večje 
je na oko ocenil okoli štirideset kilogramov. S soprogo Slavko, 
ki je aprila dopolnila sedemdeset let – Lojze pa jih ima 74 –, sta 
ljudem znana kot ljubitelja vrtičkarstva, gojita različno zelenja-
vo, poznajo pa ju tudi po gladijolah. Buče gojita že nekaj let, bile 
pa so tudi že večje in težje, pove Lojze. Z zelenjadarstvom pa 
sta se začela ukvarjati, ko sta se upokojila. In kaj storita z vsem 
pridelkom? Namreč njuna ljubezen do vrtnarjenja je danes vi-
dna na kar dveh njivah: ena je njuna, eno imata v najemu. Lojze 
razloži, da nekaj porabita zase; nekaj dasta dobrim prijateljem, 
ki jima tudi pomagajo pri delu; kar je pa res viška, pa prodata. 
Nadaljuje, da tako koristno preživljata prosti čas, in hudomušno 
doda, da je to pravzaprav kar rekreacija – rekreacija na njivi. 
Mimogrede pa še pove, da ob njuni njivi že deset let gnezdijo 
štorklje in letos je bilo v gnezdu kar pet mladih.

Buča velikanka

Lojze s svojima bučama / Foto: Gorazd Kavčič

Mošnje – Turistično društvo Mošnje bo tudi letos organiziralo 
Mošenjske dneve, tokratni bodo že enajsti po vrsti. Prireditev 
se bo začela v petek, 14. septembra, ob mraku – s podoknico 
Nedeljskega Dnevnika na domačiji Pr' Kufc (v spodnjem delu 
Mošenj proti Globokem). V soboto, 15. septembra, se dogaja-
nje seli pred Kulturni dom, kjer bodo od 13. ure dalje stojnice 
z domačimi izdelki in tradicionalna ponudba domače kuhi-
nje. Obiskovalci bodo lahko uživali v prikazih starih običajev 
in družabnih igrah, ki jih društvo pripravlja v sodelovanju s 
Podružnično šolo Mošnje, organizirani bodo vodeni ogledi 
muzeja, Mošenjski dnevi pa se bodo zaključili z zabavo z 
ansamblom Strmina Express.

Konec tedna Mošenjski dnevi
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Projektiranje električnih inštalacij (dolgoročna zaposlitev), m/ž  
(Rova pri Radomljah) 
Delovne naloge bodo: branje in načrtovanje električnih shem, risanje električnih in-
štalacij v programu ACAD, delo poteka v pisarni v Rovi pri Radomljah. Prijazno de-
lovno okolje, redno izplačilo plače, dober delovni tim in dobri pogoji dela. ELEKTRO 
- PROJEKTIVA, Damjan Mršić, s. p., Ljubljanska cesta 1b, 1241 Kamnik. Prijave zbira-
mo do 2. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (gorenjska regija)
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 4. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar, m/ž (gorenjska regija)
Podjetje Jurčič&Co., d. o. o., je družinsko transportno podjetje, ki za vzdrževanje naj-
novejših tovornih vozil zaposli AVTOKLEPARJA (m/ž). Jurčič & Co., d. o. o., Poslov-
na cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 4. 10. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Vodilni razvojni inženir za razvoj aplikacijske programske opreme SW, m/ž 
(Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba nara-
voslovne smeri (VI/2), najmanj 5 let delovnih izkušenj pri programiranju uporab-
niških aplikacij (C#, Windows), aktivno znanje angleškega jezika ... Iskraemeco, d. 
d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 9. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Direktor, (m/ž) VSŠ Bled (Bled) 
Svet zavoda Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Prešerno-
va cesta 32, 4260 Bled, na podlagi 53. a in 58. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadalj-
nji) razpisuje delovno mesto DIREKTOR (m/ž) Višje strokovne šole za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled – VSŠ Bled. Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in tu-
rizem Bled, Prešernova 32, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 21. 9. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Poveljnik gasilsko reševalne službe, m/ž (Brnik) 
Želimo si kandidate/ke, ki imajo naslednja znanja: izobrazbo VIII. stopnje po SOK-u 
in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela oziroma VII. ali VI. stopnjo izobrazbe po 
SOK-u in 6 let delovnih izkušenj na podobnih delih, projektno vodenje in upravlja-
nje, področna zakonodaja in standardi, tuji jezik na srednjem nivoju ... Fraport Slo-
venija, d. o. o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom. Prijave zbiramo do 23. 9. 
2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Škofja Loka)
Naloge in odgovornosti obsegajo: transport materialov, polizdelkov in izdelkov, 
dostava osnovnega in pomožnega materiala iz skladišča na delovna mesta v pro-
izvodnji ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 6. 10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v strežbi na Brniku/Servicekraft, m/ž (Brnik) 
GOODMAN & FILIPPO je priljubljeno zbirališče za uživače in ljubitelje dobrega z vse-
ga sveta. Ponujamo raznolik izbor okusnih jedi in pijač s svojim italijansko-ameriškim 
konceptom. Od solat, burgerjev in različnih prigrizkov do sveže stiskanih sadnih so-
kov, smutijev ter izbranih vin. Dobri pogoji dela. CASUALFOOD GMBH, Zg. Brnik 130e, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 26. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje, m/ž (Škofja Loka)
Pričakujemo: zahtevane delovne izkušnje: minimalno 3 leta na primerljivem delov-
nem mestu, dobro poznavanje proizvodnih ter tehnoloških procesov na področju 
obdelave kovin in nekovin, poznavanje standardov kakovosti ISO 9001 ter okolja 
ISO 14001 ... WEBER, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 7. 
10. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik urednika/piarovec medija Računalniške novice, m/ž (Medvode)
Delo obsega: urednikovanje revije Računalniške novice in spletnega portala www.ra-
cunalniske-novice.com, delegiranje pisanja in komunikacija z obstoječo ekipo novi-
narjev, priprava rednih uredniških in marketinških vsebin (PR) s področja računalništva 
/ IKT ... STROMBOLI, marketing, d. o. o., Cesta komandanta Staneta 4a, 1215 Medvode. 
Prijave zbiramo do 20. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik strojnik, m/ž, v Področju vzdrževanja, v ACB Hrušica (ACB Hrušica (ACB 
Hrušica in Izpostava Podtabor)) 
Vsebina delovnega mesta – naloge: opravljanje vzdrževalnih del z vozili, stroji in na-
pravami ter ustreznimi priključki; postavljanje, vzdrževanje in odstranjevanje ce-
stnih zapor; preventivno vzdrževanje vozil in opreme; pregledovanje stanja vozišč 
in pripadajočih objektov na AC in HC ... DARS – Družba za avtoceste RS, Ulica XIV. 
divizije 4, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 17. 9. 2018. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Blagajnik – Radomlje Jarše, m/ž (Radomlje Jarše)
Pričakujemo: dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske oz. druge ustre-
zne smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s področja prodaje, poznavanje 
maloprodajnih procesov ... MERKUR trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Nak-
lo. Prijave zbiramo do 23. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 24. 8. 2018 v 
Gorenjskem glasu  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ D.O.O. 
iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-ROC – Janez Turk, Šenčur;  2. nagrada: 
enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Marija Zevnik, 
Mavčiče; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Dušan Ušenič-
nik, Kranj.  Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 72. kroga – 9. september 2018
1, 2, 4, 7, 9, 21, 38 in 26

Loto PLUS: 1, 9, 13, 27, 30, 36, 38 in 31
Lotko: 9 9 3 6 3 0

Sklad 73. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 73. kroga za PLUS: 400.000 EUR

Sklad 73. kroga za Lotka: 1.030.000 EUR

LOTO

DRUŽINSKA PISMENOST
Naučite se iskati ustrezne informacije za načrtovano 
preživljanje prostega časa. 
Udeležite se sklopa petih delavnic, kjer bomo skupaj z 
otroki iskali različne informacije, ustvarjali, načrtovali 
in obiskali botanični vrt, kmetijo ter Gorenjski muzej.
Program je primeren za družine z otroki, starimi 
od 4 do 8 let. Na delavnice se je treba predhodno 
prijaviti.Prvo srečanje bo v četrtek, 13. 9. 2018, 
od 17.30 do 19.00 na otroškem oddelku Mestne 
knjižnice Kranj. 

Kontakt za prijavo in dodatne informacije:
• T: 04/2013 77 ali 04/2013 78
• E: obiskiskupin@mkk.si    
 
Ker delavnice potekajo v okviru mednarodnega 
projekta Family Literacy Works!, 
se družina s prijavo zaveže, da bo obiskala večino 
delavnic.

delavnice

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Ko po kruhu zadiši
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v četrtek, 
13. septembra, vabi na delavnico Ko po kruhu zadiši …, ki 
bo v starem Kranju od 17. do 19. ure. Pri mestnem vodnjaku 
bo postavljena čisto prava krušna peč, v kateri bodo pekli 
kruh na klasičen način iz domačih, ekoloških mok. Prikazali 
bodo mletje žit, mesenje testa v mentrgi, vzhajanje testa, 
peko v krušni peči … Udeležba je brezplačna. Več o dogod-
ku: FB Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj ali www.
ctrp-kranj.si.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvija-
le naslednje brezplačne aktivnosti: v sredo, 12. septembra, 
ob 18. uri: Tvoja zgodba je večja, kot si ti misliš – predsta-
vitev knjige; v četrtek, 13. septembra, ob 17. uri družinska 
delavnica brainobrain, namenjena otrokom od četrtega do 
štirinajstega leta in njihovim staršem; ob 18. uri delavnica, 
namenjena predstavitvi različnih oblik nasilja, z vami bo 
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Var-
na hiša Gorenjske. Obvezna prijava na tel. 041 724 134 ali 
e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

S kolesom do Zg. Luše
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 13. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Škofja Loka–
Zg. Luša–Trata–Naklo. Odhod ob 9. uri izpred Doma upo-
kojencev Naklo.

Mateja Rant

Kranj – Na Prevaljah je mi-
nulo soboto potekal izbor 
mlade kmetice in mlade-
ga gospodarja leta, ki ga je 
organizirala Časopisno-
založniška družba Kmeč-
ki glas v sodelovanju z Ob-
čino Prevalje in Društvom 
kmetic Mežiške doline. Za 

omenjena naziva so se po-
tegovali tudi trije kandida-
ti z Gorenjskega, naziv pa 
je na koncu pripadel Mate-
ju Ržku z Gorenjega Brda. 
Na kmetiji, s katere priha-
ja, se med drugim ukvarja-
jo tudi z dopolnilno dejav-
nostjo peke drobnega peci-
va, potic in kruha ter izdela-
ve testenin.

Mladi kmečki gospodar 
leta Matej Ržek

Kranj – Zavod za gozdove Slovenije vsako leto priredi na 
kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni sekaško 
tekmovanje lastnikov gozdov. Letošnje je bilo jubilejno, že 
dvajseto po vrsti. Lastniki gozdov so se pomerili v menjavi 
verige na motorni žagi, v kombiniranem in preciznem rezu, 
v zaseku in podžagovanju debla, kleščenju vej ter podiranju 
debla na balon. Ekipno je zmagala ekipa območne enote (OE) 
Maribor, ekipi kranjske in blejske območne enote zavoda pa 
sta se uvrstili bolj na začelje. Med moškimi je zmagal Janko 
Mazelj iz OE Nazarje, od gorenjskih sekačev je bil najboljši 
Mihael Brlec mlajši iz Zgornjih Palovč, ki se je med štiridese-
timi sekači uvrstil na enajsto mesto. Nastopilo je tudi sedem 
lastnic, najboljša med njimi je bila Lučka Jelšnik iz OE Nazarje. 

Od Gorenjcev najboljši Mihael Brlec mlajši
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42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

NOVO V 

KRANJU

 
Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema

TE
R

M
O

TE
H

N
IK

A 
D

.O
.O

.,
 P

O
D

 T
R

Š
K

O
 G

O
R

O
 8

3
, N

O
VO

 M
E

S
TO

                        + poštnina

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

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

www.gorenjskiglas.si
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Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

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

18 90
EURPriročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

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

www.gorenjskiglas.si

Cena posameznega priročnika je

JOGA MAMI IN DOJENČEK
Priročnik za varno  

in učinkovito okrevanje  
po porodu

JOGA ZA NOSEČNICE
Jogijski priročnik za varno  
in aktivno nosečnost

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NEPREMIČNINO v Kokrškem logu, 
tel.: 031/314-235 18002744

2.5-SOBNO stanovanje v Podlubniku. 
Stanovanje je obnovljeno, svetlo, z le-
pim razgledom, tel.: 031/365-611  
 18002697

V Groharjeven nas. v Šk. Loki prodam 
2 sobno stanovanje, 68 m2, cena 
146.000 EUR, tel.: 031/888-689, 
zvečer  
 18002731

HIŠE
PRODAM

SAMOSTOJNO hišo v Prelesjah pri Lu-
činah v Poljanski dolini. Zgrajena je bila 
leta 1975. Je prenovljena. V spodnjem 
delu je garaža, zgoraj so bivalni prosto-
ri. Cena po dogovoru, tel.: 030/750-
925 18002672

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

KVALITETNA suha bukova drva, pove-
zana v bale po 1 m3, okolica Preddvo-
ra, tel.: 030/931-658 18002741

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 18002734

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Be, Es, As, 
stara 3 leta, cena po dogovoru, tel.: 
031/302-411 18002683

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ.vred-
nosti, tel.: 040/567-544 18002612

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002742

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

HIDRAVLIČNO prešo za sadje in plati-
šča za Kia forenza, tel.: 031/202-639  
 18002732

KUPIM

TRAKTOR, mini bager in kiper prikoli-
co, tel.: 031/500-933 18002726

PRIDELKI
PRODAM

BIOLOŠKO pridelano varaždinsko ze-
lje v glavah, v Kranju, zelo ugodno, tel.: 
040/389-518 18002729

DOMAČE češplje za marmelado in 
viljamovke, ugodno prodajamo. Kme-
tija Princ, Hudo 1 pri Kovorju, tel.: 
041/747-623 18002724

KRMNI krompir in korenje ter silažno 
koruzo, tel.: 041/571-403, 031/210-
014 18002716

KUPIM

HRUŠKE tepke, tel.: 041/538-583  
 18002737

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

9 MESECEV brejo telico, silokom-
bajn Mengele in krmni krompir, tel.: 
031/585-345 18002727

BIKCA simentalca, pašen, cca 250 kg 
in mlin za sadje, tel.: 04/57-69-220, 
040/345-275 18002736

BIKCA simentalca, starega 12 dni, tel.: 
031/250-114 18002738

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.: 
040/728-264 18002739

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo in kg piščanci, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002666

MESO, od bika simentalca, tel.: 
041/271-294 18002735

MLADEGA sanskega kozla in koze za 
rejo ali zakol, tel.: 041/953-811  
 18002740

ZAJCE orjaške lisce, tel.: 030/268-
162 18002700

KUPIM

BIKCE ali teličke, do 300 kg, mesne 
pasme in pašno kravo, tel.: 051/372-
468 18002733

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO natakarja in picope-
ka, delo je izmenično, picerija To-
nač, Cerklje. Kalera d.o.o., Grda 15, 
Cerklje, tel.: 069/670-516 18002675
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STORITVE
NUDIM

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 
 18002651

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 
 18002668

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909  
 18002601

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002667

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 18002743

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378  
 18002669

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
STAREJŠE moško, gorsko kolo, na 21 
prestav, med Cerkljami in Zg. Brnikom, 
tel.: 041/735-991  
 18002728

RAZNO
KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18002694

RABLJEN, ohranjen disel motor ACME 
BCS Lombardini, tel.: 041/758-958  
 18002730

Pohod okrog Parka Brdo
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v petek, 14. septembra, na pohod okrog Par-
ka Brdo. Zbor ob 9. uri bo pred Humano na Oldhamski 
14, Kranj (pri Vodovodnem stolpu). Pohod bo vodila Nada 
Meze.

Čreta nad Vranskim
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
na Čreto nad Vranskim, ki bo v četrtek, 13. septembra. Od-
hod s posebnim avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa; dve 
uri bo vzpona, višinska razlika 400 metrov, sestopa bo za 
eno uro in pol. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva.

Pohod na Limbarsko goro
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča pohodnike, 
da je zaradi trgatve v Vitovljah pohod na Limbarsko goro, 
ki je bil načrtovan za torek, 4. septembra, prestavljen na 
četrtek, 13. septembra. Trgatev bo spet organizirana v nas-
lednjem tednu. Točne informacije in čimprejšnje prijave pri 
poverjenikih ali na telefon 040 831 198.

Najvišji vrh Olševe
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v nedeljo, 23. sep-
tembra, na izlet za vodnike, UO in člane društva na najvišji 
vrh Olševe, Govco (1929 m). Odhod s posebnim avtobusom 
izpred Mercator centra Primskovo bo ob 5.30. Rok prijav: 
do zapolnitve avtobusa, najkasneje do 20. septembra. Za 
prestop meje je potreben osebni dokument! Prijave in infor-
macije: Sašo Košnik, tel. 041 757 009, saso.kosnik@infonet.
si; Miha Mrak, tel. 064 126 877, mihael.mrak@gmail.com.

RAZSTAVE

Tatiju v spomin
Kranj – V sredo, 12. septembra, bo ob 19. uri v foto ateljeju 
Boštjana Gunčarja na Savski loki 21 (bivša tovarna Planika, 
2. nadstropje) odprtje samostojne slikarske razstave Saške 
Omejec z naslovom Tatiju v spomin.

Razstava grafik
Medvode – V Knjižnici Medvode bo v sredo, 12. septembra, 
ob 19.30 odprtje razstave Predstavitev grafik iz zbirke likov-
nih del Knjižnice Medvode.

PREDSTAVE

Realizem je rezerviran za klovne
Kranj – V petek, 14. septembra, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši 
poetična monodrama, osnovana na avtorski poeziji, Reali-
zem je rezerviran za klovne v izvedbi Toma Vebra.
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Anketa

Jože Perger, Lesce:

»Sem ga videl že tudi na 
vrhu Triglava, a je takšna 
znamenitost, da sem prišel 
tudi sem. Lepo je, da ga bodo 
obnovili, potem pa naj ga čim 
prej vrnejo nazaj na vrh, ka-
mor sodi.«

Julijana Smolej, Mojstrana:

»Velikokrat sem ga že vide-
la na vrhu Triglava, tu se mi 
zdi pa kar manj mogočen ... 
Kljub temu – imeti Aljažev 
stolp v dolini je zgodovinski 
dogodek, prav tako kot vrh 
brez njega.«

Janez Brojan, Mojstrana:

»Upam, da bo šel čim prej 
nazaj, stolp sodi na vrh Tri-
glava, kot si je zamislil Aljaž. 
Prav je, da ga pokrpajo, po-
tem pa naj vsaj naslednjih 
sto let spet stoji na svojem 
mestu.«

Miha Oblak, Jesenice:

»Aljaževega stolpa še nisem 
videl v živo, zato sem vesel, 
da smo se s sošolci in uči-
teljico odpravili pogledat, 
kako so ga pripeljali v dolino. 
Predstavljal sem si večjega in 
drugačne barve.«

Marjana Ahačič

Aljažev stolp, ki so ga v petek 
odpeljali na obnovo v Lju-
bljano, je tudi v dolini vzbudil 
veliko zanimanja; tako med 
planinci, ki so ga že obiskali 
na vrhu Triglava, verjetno še 
več pa med vsemi tistimi, ki 
slavnega stolpa doslej še niso 
imeli priložnosti videti v živo.
Foto: Gorazd Kavčič

Dogodek za 
zgodovino

Marija Kerin; Krško:

»Ker se zelo bojim višine, 
Aljaževega stolpa nikoli ne 
bi mogla videti v živo. Zato 
sem zdaj, ko sem tu na poči-
tnicah, seveda izkoristila pri-
ložnost in ga prišla pogledat. 
To je poseben trenutek.«

info@g-glas.si

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

Danes, jutri in v četrtek bo sončno in čez dan za sredino sep-
tembra zelo toplo. V četrtek bo občasno na nebu precej visoke, 
koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Marjana Ahačič

Rateče – Kot da bi se nara-
va želela oddolžiti za lanski 
dež, ki je odplaknil tradici-
onalno septembrsko Sreča-
nje na Tromeji, je letošnje 
idilično zgodnjejesensko 
vreme poskrbelo, da so se na 
1500 metrov visoko Peč nad 
Ratečami že vse od zgodnjih 
jutranjih ur vile kolone po-
hodnikov z vseh treh strani: 
italijanske, avstrijske in slo-
venske, rateške.

»Ta kraj je vedno predsta-
vljal stičišče narodov na tem 
območju. Dobro se še spom-
nim časov, ko so na avstrijski 
strani prodajali kavo, na ita-
lijanski riž, mi pa smo vse to 
kupovali in prek meje nosi-
li v Slovenijo. Takrat so bila 
srečanja na Tromeji poseb-
na na drugačen način; zdaj 
pa je bistvo tega območja 
združevanje in povezova-
nje združenega turistično 
in kulturno. Sožitje med tre-
mi narodi, posebej med tre-
mi občinami, pa je seveda 
kot vedno odlično. Upam, 
da nam v prihodnje uspe še 
kakšen večji skupni medna-
rodni projekt, morda na po-
dročju infrastrukture.«

Organizatorji, Turistično 
društvo Rateče, so bili letos 

upravičeno zelo zadovoljni z 
obiskom; ocenjujejo, da se je 
na Srečanju na Tromeji zbra-
lo kar okoli pet tisoč pohodni-
kov. »Gre za edinstven pros-
tor v Evropi, kjer se stikajo 
tri narodnosti, tri jezikovne 
skupine: slovanska, roman-
ska in germanska. Fizičnih 
meja med nami ni več, tudi 
organizatorji smo zelo po-
vezani med seboj. Občutek, 
da si lahko v nekaj sekun-
dah v treh državah, pa je izje-
men,« je povedal predsednik 

turističnega društva Rateče 
Primož Oman.

In obiskovalci? Mladi Da-
vor Mrvič iz Mojstrane je 
za pot iz Rateč do vrha Peči 
potreboval borih 47 mi-
nut. Prišel je zato, ker mu je 
všeč razgled, občutek, da je 
v treh državah naenkrat, in 
ljudje, ki so prijazni in dob-
re volje. Matjaž Podlipnik je 
bil na srečanju že mnogo-
krat. Vleče ga druženje, pa 
tudi sam 1508 metrov visoki 
hrib, ki mu, kot pravi, sicer 

pravimo Tromeja, a to v res-
nici ni. »Tudi na drugi strani 
živijo Slovenci, čeprav jih ni 
več veliko: v Rožu, Podjuni 
in Ziljski dolini. Zelo vesel 
sem, da se je naredil takšen 
čudovit dan. Pripeljal sem 
tudi sina Aljaža, da mu poka-
žem čudovit razgled na kra-
je, kjer so živeli naši predni-
ki.« Aljaž je dodal: »Pot se 
mi je zdela kratka, šel sem 
prostovoljno, najbolj so mi 
všeč italijanski makroni. Ni-
sem prvič in bom še prišel.«

Številni pohodniki na tromeji
Tradicionalnega Srečanja na Tromeji so se udeležili pohodniki s slovenske, italijanske in avstrijske 
strani. Med obiskovalci tako domačini kot tudi številni pohodniki in turisti.

S soncem obsijana Peč nad Ratečami, kjer so v nedeljo pripravili že 38. Srečanje na Tromeji

Ana Šubic

Železniki – Nasprotniki 
gradnje doma starejših na 
predvideni lokaciji Na Kre-
su v Železnikih so v soboto 
v dobrih treh urah zbrali več 
kot 250 podpisov občanov, 
je povedal pobudnik civilne 
iniciative Boštjan Demšar. 
»Ugotovili smo, da občani 
sploh ne vedo, kaj se doga-
ja, ne vedo, kje točno je lo-
kacija, ki ji nasprotujemo, 
in si je v živo sploh ne pred-
stavljajo. Ko vidijo dejansko 
stanje, se velika večina stri-
nja, da bi se morala najti pri-
mernejša lokacija,« je dejal 
Demšar in dodal, da jih ob-
čani tudi kličejo, zato bodo 

zbiranje podpisov ponovili. 
Za razliko od vodstva obči-
ne je Demšar prepričan, da 
je sprememba lokacije tudi 
sedaj, po podelitvi koncesi-
je, še vedno možna. »V svetu 
Krajevne skupnosti Železni-
ki bomo zahtevali zbor kra-
janov z zahtevo po natančni 
predstavitvi projekta. Od ob-
čine bomo pa zahtevali, da 
nam poda odločbo o konce-
siji, da jo lahko preučimo, 
in da nam predstavi pogod-
bo med njimi in investitor-
jem. Po naših informacijah 
so to podatki javnega zna-
čaja, zato jih lahko zahteva-
mo,« je Demšar povedal o 
njihovih nadaljnjih korakih.

Podpisi proti lokaciji doma

Simon Šubic

Kranj – Do konca oktobra 
bodo na parkirišču Huje ob 
vstopu v mestno jedro Kra-
nja uredili dodatnih 22 par-
kirišč, ki bodo od začetka 
novembra na voljo tamkaj-
šnjim prebivalcem in obi-
skovalcem mesta, so sporo-
čili z Mestne občine Kranj. 
Na njih bodo zgradili tudi 
dve parkirni postaji za ele-
ktrične avtomobile. Dela iz-
vaja ljubljansko podjetje 
Inka ing, vrednost investici-
je pa je ocenjena na 350 ti-
soč evrov.  

Z deli pa so te dni zače-
li tudi pri »Čebelici«. Ure-
ditev zajema zamenjavo as-
falta na celotnem križišču, 

ureditev pasu med Cesto 1. 
maja in parkiriščem pri Če-
belici s postavitvijo stebrič-
kov, zasaditev dreves in po-
stavitev klopi ter ograj ob ka-
njonu Kokre. Ureditev pla-
toja na desni strani vhoda 
predvideva tudi izdelavo sil-
huete čebele v tlaku iz gra-
nitnih kock. »Tako bo če-
bela ob vstopu v mestno je-
dro Pri Čebelici, kot ga poi-
menujejo domačini po nek-
danji slaščičarni Čebelica, 
tudi dejansko dobila odtis v 
delu pohodnih površin,« so 
razložili na občini. Dela, ki 
bodo prav tako končana do 
konca oktobra, izvaja Grad-
beništvo Prestor, njihova 
vrednost pa je ocenjena na 
160 tisoč evrov. 

Na Hujah bo lažje parkirati

Podbrezje, Strasbourg – Danes popoldne bodo na uradnem 
sedežu Evropskega parlamenta v Strasbourgu podžupan Ob-
čine Naklo Jure Renko, predsednica KD Tabor Podbrezje Daca 
Perne in vodja projekta Jernej Jeglič evropskim parlamentar-
cem predstavili Podbreško potico. Na posebnem srečanju 
jih bodo sprejeli tudi slovenski poslanci Romana Tomc, Loj-
ze Peterle, Franc Bogovič, Patricija Šulin in Igor Šoltes. Po 
končani predstavitvi, ki jo bosta spremljali tudi dve mojstrici 
peke Podbreške potice – Barbara Pogačnik in Veronika Aljan-
čič, bodo evropski parlamentarci in drugi prisotni potico tudi 
pokusili.

Podbreška potica v evropskem parlamentu


