
GORENJSKA

Naravni prirast  
spet negativen
Po enajstih letih s pozitivnim na-
ravnim prirastom je bilo lani spet 
več smrti kot rojstev. Na širšem 
gorenjskem območju je bil prirast 
negativen v dvanajstih občinah, 
najbolj izrazito v občinah Predd-
vor in Kranjska Gora. 5

KULTURA

Od pesmi in glasbe  
s kora do plesa
V soboto se bo s koncertom nem-
škega ansambla renesančnih pihal 
in trobil Capella de la Torre začel 
letošnji Festival Radovljica. Do 21. 
avgusta se bo na desetih koncer-
tnih večerih zvrstilo 47 glasbeni-
kov iz različnih delov Evrope.

8

REKREACIJA

Na Grintovec več  
kot dvesto tekačev
Kralj in kraljica nedeljskega teka 
na najvišji vrh Kamniško-Savinj-
skih Alp sta postala Nejc Kuhar in 
Mojca Koligar. Na zaključni pode-
litvi medalj najboljšim tekačem je 
tekmovalce in obiskovalce močno 
namočil dež.
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KRONIKA

Lažno spletno  
naročilo direktorja
Tarča tako imenovane direktorske 
prevare je bila pred dnevi tudi ena 
od izobraževalnih institucij na Go-
renjskem. Zaradi previdne računo-
vodkinje goljufija spletnim preva-
rantom tokrat ni uspela.

12

VREME

Večinoma bo sončno, po-
poldan so možne vročin-
ske nevihte. V četrtek bo 
deloma sončno s spremen-
ljivo oblačnostjo. 

18/30 °C
jutri: večinoma sončno
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Urša Peternel

Kranjska Gora – Pod Vrši-
čem je v soboto potekala slo-
vesnost ob 102. obletnici po-
stavitve Ruske kapelice. Ka-
pelico so leta 1916 zgradi-
li preživeli ruski vojni uje-
tniki v spomin na umrle to-
variše, ki jih je med gradnjo 
ceste čez Vršič zasul snežni 
plaz. Slavnostni govornik je 
bil predsednik države Borut 
Pahor, ki je poudaril nujnost 
prizadevanj za trajen mir; to 
je dolg, ki ga vračamo žr-
tvam vseh vojn, in to je odgo-
vornost, ki jo imamo do nji-
hovega spomina in do priho-
dnosti novih rodov, je dejal. 

Kraj, ki gane vsakega Rusa
»Ali smo se iz tragedije prve in druge svetovne vojne naučili dovolj, da ne bo tretje?« se je vprašal 
slavnostni govornik na sobotni slovesnosti pri Ruski kapelici Borut Pahor.

Visoke delegacije Slovenije in Rusije v sklopu slovesnosti položijo vence k spomeniku 
ruskim vojakom. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije bo danes, v to-
rek, skupaj z julijskimi po-
kojninami izplačal upra-
vičencem tudi letni doda-
tek, skupno 116,6 milijona 
evrov. Tudi letos je pri izra-
čunu dodatka upošteval se-
števek zneskov osebne po-
kojnine in dela vdovske po-
kojnine oziroma seštevkov 
zneskov družinske pokojni-
ne po prvem in po drugem 
roditelju in tudi znesek po-
kojnine, prejete od tujega 

nosilca pokojninskega oz. 
invalidskega zavarovanja. 
Višina dodatka bo odvisna 
od višine pokojnine. Upo-
kojenci, ki prejemajo do 450 
evrov pokojnine, bodo pre-
jeli 410 evrov dodatka, ti-
sti s pokojnino v znesku od 
450,01 evra do 550 evrov po-
kojnine dodatek v višini 270 
evrov, upokojenci s pokoj-
nino od 550,01 evra do 650 
evrov dodatek v znesku 210 
evrov, tisti s pokojnino od 
650,01 evra do 780 evrov do-
datek v višini 160 evrov.  

Danes izplačilo 
letnega dodatka
Upokojenci bodo danes, v torek, skupaj z julijskimi 
pokojninami prejeli tudi letni dodatek, ki bo, odvisno 
od višine pokojnine, znašal od sto do 410 evrov.

42. stran

Vilma Stanovnik

Kranj – »Kadar pridem na 
dirko v Kranj, je vedno vroče, 
prireditev pa je odlično orga-
nizirana. Tudi letos je bilo 
tako. Počutil sem se res do-
bro in vesel sem, da sem zma-
gal,« je bil nasmejan član av-
strijskega moštva WSA Pu-
shbikers Daniel Auer, ki se 
bo v zgodovino najstarejše 
slovenske kolesarske dirke, 
ki poteka pod okriljem UCI, 
zapisal kot zmagovalec jubi-
lejne preizkušnje. 

Na drugo mesto se je 
uvrstil Italijan Alessandro 

Pessot, tretji je bil Argenti-
nec German Nicolas Tivani, 
vsem najboljšim pa sta če-
stitala trikratni zmagovalec 
kranjske dirke in sedaj ča-
stni predsednik Kolesarske-
ga kluba Kranj Franc Hvasti 
ter Nada Majcen, vdova Fili-
pa Majcna, v čigar spomin 
zadnja leta poteka Velika na-
grada Kranja.

Najboljši od slovenskih 
tekmovalcev je bil v nede-
ljo mladi član Kolesarskega 
kluba Kranj Jaka Primožič, 
ki se je med 113 kolesarji uvr-
stil na 15. mesto. Odlične re-
zultate domačih kolesarjev, 

ki so se v soboto pomerili 
na kriterijskih dirkah, pa je 
oba dneva zaznamoval pred-
vsem Luka Čotar, ki je naj-
večkrat stal na stopničkah, v 
nedeljo kot zmagovalec lete-
čih ciljev. 

»Kar nekaj težav sem imel 
na današnji dirki. Bila je tež-
ka, probleme sem imel s krči 
in bilo je res vroče. Najbrž 
sem plačeval tudi davek od 
včeraj,« je povedal simpatič-
ni Primorec Luka Čotar, ki 
zadnja leta kolesari pri Kole-
sarskem klubu Kranj.

Vroč kolesarski konec tedna
Letošnji kranjski kolesarski praznik se je v nedeljo popoldne končal z 
jubilejno, petdeseto dirko Velika nagrada Kranja, ki je potekala v spomin 
Filipa Majcna, zmagal pa je Avstrijec Daniel Auer. Za domače slavje je na 
sobotnem nočnem kriteriju poskrbel Luka Čotar.

Tudi na petdeseti Veliki nagradi Kranja je bil odločilen vzpon na Jelenov klanec, kjer se je 
po tradiciji zbralo največ navijačev. / Foto: Tina Dokl49. stran
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Knjigo prejme ANA MEDVEŠČEK iz Šenčurja.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V učinkovitost medicinskih gob so 
naši predniki verjeli stoletja, kar do-
kazuje njihova dolgoletna uporaba 
v tradicionalni medicini, danes pa 
znanstvene raziskave potrjujejo šte-
vilne pozitivne učinke in širok spek-
ter njihovega delovanja na zdravje ter 
jih uvrščajo med popolnoma naravne 
izdelke, ki deluje brez stranskih učin-
kov. Medicinske gobe, ki jih vsebuje 
mešanica Reishi mix active, je bilo v 
kliničnih študijah dokazano, da obnav-
ljajo in vračajo energijo, pomagajo pri 
mentalnih in fizičnih naporih, uravnovesijo telesne funkcije 
in krepijo imunski sistem. Več informacij na www.in-life.si. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo ekološke medicinske 
gobe In life. Nagradno vprašanje: Kako imenujemo izdelek z 
medicinskimi gobami, ki obnovi energijo, pomaga pri men-
talnih in fizičnih naporih, uravnoveša telesne funkcije in krepi 
imunski sistem? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 
8. avgusta 2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Ekološke medicinske gobe Reishi mix active –  
In life

A kot je poudaril, se človeštvo 
iz prve svetovne vojne ni na-
učilo dovolj, da bi preprečilo 
drugo. »To nas upravičeno 
skrbi in vznemirja. Zastav-
ljamo si najbolj enostavno 
vprašanje: ali smo se iz tra-
gedije prve in druge svetov-
ne vojne naučili dovolj, da ne 
bo tretje,« je dejal.

Govornik z ruske stra-
ni je bil minister za digital-
ni razvoj, zveze in množič-
ne komunikacije Konstantin 
Noskov. Ruska kapelica je po 
njegovih besedah edinstven 
kraj, ki globoko gane vsake-
ga Rusa. Zahvalil se je prebi-
valcem Kranjske Gore in ce-
lotne Slovenije, ki že toliko let 
skrbijo za kapelico in ohranja-
jo spomin na zgodovinske do-
godke. Slovesnosti so se ude-
ležile tudi delegacije ruske 
pravoslavne cerkve in mesta 
Sankt Peterburg.

Župan Občine Kranjska 
Gora Janez Hrovat je pouda-
ril, da so v času prve svetov-
ne vojne prav pomanjkanje, 
stiske in negotovost napisa-
li veliko čudovitih zgodb. Do-
mačini Kranjske Gore so pred 
več kot sto leti tudi ruske voj-
ne ujetnike, ki so gradili ces-
to na Vršič, sprejeli z odprtimi 
srci in jim pomagali, kasneje 
pa desetletja skrbeli za Ru-
sko kapelico, ki stoji kot opo-
min, ki opozarja na nesmisel-
nost vojne in poudarja pomen 
strpnosti.

Slovesnosti pod Vršičem se 
vsako leto udeleži tudi nekda-
nji predsednik države Milan 
Kučan, med udeleženci so bili 
predsednik državnega sveta 
Alojz Kovšca, varuhinja člove-
kovih pravic Vlasta Nussdor-
fer, ministri, poslanci, cerkve-
ni dostojanstveniki ... 

»Slovesnosti se udele-
žim vsako leto, če se je le 
lahko. To je lepa prilož-
nost za sodelovanje, ohra-
njanje zgodovine in dobrih 

odnosov. Vedno pripravi-
jo tudi lep, kvaliteten pro-
gram, govorci pa spodbujajo 

k združevanju, ne razdruže-
vanju. Če bi bilo več takšnih 
dogodkov, ne bi bilo vojn!« 

je dejal eden od udeležen-
cev, Miha Ješe, sicer župan 
Občine Škofja Loka.

Kraj, ki gane vsakega Rusa
31. stran

Ruski slikar in kipar Nikolaj Mašukov, ki živi in ustvarja v Ljubnem, pod Vršič pride vsako 
leto (ob stoletnici kapelice je izšla tudi njegova knjiga Pravljice izpod Vršiča). »To je zelo 
prijeten dogodek, ki združuje duh obeh sorodnih, bratskih narodov. Zame kot Rusa to 
pomeni srečanje in druženje s prijatelji, sam dogodek pa je globoko povezan z zgodovino 
Rusije, ki ni enostavna ... Ponuja razmislek o tem, kaj se je zgodilo.«

Kulturni program so letos obarvali glasovi Nuške Drašček in koncertnega zbora solistov 
najboljših opernih hiš Sankt Peterburga. Ženski pevski zbor Sanktpeterburške duhovne 
akademije pa je spremljal spominsko molitev, ki jo je v imenu Ruske pravoslavne cerkve 
vodil namestnik predstojnika samostana Aleksandra Nevskega škof Kronštadtski Nazarij.

Upokojenci s pokojni-
no, višjo od 780 evrov, pa 
bodo prejeli letni dodatek 
v znesku sto evrov. Doda-
tek bo prejelo 589.292 upo-
kojencev, med njimi je tudi 
74.001 upokojenec, ki pre-
jema pokojnino v sorazmer-
nem delu in bo glede na to 
dobil tudi sorazmerni del 
dodatka. 

Poleg upokojencev bo le-
tni dodatek danes prejelo 
tudi 15.683 invalidov, preje-
mnikov nadomestila iz inva-
lidskega zavarovanja, skup-
no jim ga bo zavod izplačal 
3,2 milijona evrov. Tisti, ki 
prejemajo do 650 evrov na-
domestila, bodo prejeli 210 
evrov letnega dodatka (teh je 
največ – 15.507), tisti z nado-
mestilom od 650,01 evra do 
780 evrov dodatek v višini 
160 evrov in tisti z nadome-
stilom, višjim od 780 evrov, 
dodatek v znesku sto evrov. 

Zavod je 125.901 užival-
ca pokojnine in nadomestila 
iz invalidskega zavarovanja 

pozval, naj mu pošlje dokazi-
lo o višini tuje pokojnine. Do 
junija mu je podatke poslalo 
100.421 prejemnikov, med 
njimi jih je 13.715 izjavilo, da 
ne prejemajo tuje pokojni-
ne. Večina, ki je posredovala 
podatke o višini tuje pokoj-
nine, bo letni dodatek preje-
la že z julijskim izplačilom 
pokojnin. Če bo zavod prejel 
podatke do 30. septembra, 
jim bo letni dodatek izpla-
čal septembra ali decembra, 
v primeru, da jih ne bo prejel 
niti do 30. septembra, pa jim 
bo izplačal dodatek v znesku 
sto evrov oziroma pripadajo-
či sorazmerni del v mesecu 
decembru. 

Danes izplačilo 
letnega dodatka
31. stran Tisti, ki bodo pravico 

do pokojnine ali 
do nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja 
pridobili po juliju letos, 
bodo letni dodatek prejeli 
skupaj z izplačilom prve 
pokojnine ali prvega 
nadomestila.

Kranj – Davčni zavezanci, ki so prejeli informativni izračun 
dohodnine v prvih dneh junija in morajo doplačati dohodnino, 
imajo za to le še malo časa. Rok za doplačilo namreč poteče 
jutri, v sredo, 1. avgusta. Ta rok ne velja za tiste, ki so pravo-
časno, do 2. julija, zoper izračun vložili ugovor, saj ugovor 
zadrži »izvršitev« oziroma doplačilo razlike.

Rok za doplačilo dohodnine poteče 1. avgusta

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Stranke LMŠ, SD, 
SMC, SAB in DeSUS so se 
tokrat o koalicijski pogod-
bi pogajale z Levico, ki so jo 
povabili zraven, ko je stran-
ka NSi že drugič zavrnila so-
delovanje. Z njimi so že v 
veliki meri uskladili pogod-
bo, a se je NSi kljub temu 
umaknila iz igre. Prvak Levi-
ce Luka Mesec je pred začet-
kom pogajanj dejal, da priča-
kuje, da jim bodo pogajalski 

partnerji v njihovih zahte-
vah ugodili prav toliko, kot 
so NSi. Pogovore z Levico je 
Marjan Šarec začel že minu-
li četrtek, pozneje so se prid-
ružili še preostali potenci-
alni partnerji. Ugotovili so, 
da je razhajanj z Levico pre-
cej, dogovor pa je kljub temu 
mogoč.

Vsebinska razhajanja za-
devajo zlasti odnos do priva-
tizacije, davkov in obramb-
nih izdatkov. Po nedeljskem 
usklajevanju, ko so detajlno 

prečesali koalicijsko pogod-
bo, je Levica včeraj preverja-
la možnost vstopa v koalicijo 
na izvršilnem odboru. Če se 
za koalicijo ne odloči, dopuš-
ča možnost projektnega so-
delovanja po portugalskem 
scenariju, kar pomeni, da 
mandatarju prispeva zgolj 
svoje glasove za izvolitev. 
Marjan Šarec, ki ima sedaj 
s preostalimi štirimi partne-
ricami zagotovljenih 43 gla-
sov, torej tri premalo, bi se-
veda raje popoln koalicijski 

odnos z Levico. Kakšna je 
odločitev Levice, ali naj s po-
gajanji s peterico nadaljuje 
ali ne, do zaključka redakci-
je še ni bilo znano. 

Drugi krog iskanja kan-
didata za mandatarja se bo 
končal 10. avgusta, držav-
ni zbor bo o njem glasoval 
v tednu med 13. in 17. avgu-
stom. Trenutno se o sesta-
vljanju vlade dogovarja edi-
no Marjan Šarec, medtem 
ko o Janezu Janši in SDS ta 
čas ni znano nič.

O vstopu v vlado še z Levico
Vso nedeljo se je na sedežu LMŠ v Kamniku pogajala šesterica strank, ki naj bi sestavile koalicijo.  
Šesti potencialni partner tokrat Levica. 
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Že drugič v nekaj letih je z 
ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 

in službe vlade za evropske za-
deve in kohezijsko politiko priš-
la pobuda o spremembi meje 
med občinama Jezersko in Ka-
mnik, ki bi kamniški občini in z 
njo osrednjeslovenski regiji omo-
gočila dostop do avstrijske meje 
in s tem evropskega denarja za 
čezmejne projekte. Šlo naj bi 
za dodatnih dvajset milijonov 
evrov, ki bi jih lahko Slovenija 
črpala iz teh virov. S poprav-
kom meje bi Občina Jezersko 
odstopila Kamniku del nena-
seljenega skalnatega gorskega 
sveta in v zameno dobila prav 
tolikšen kos ozemlja v visoko-
gorju. Kamnik bi tako dobil 
petsto metrov meje z Avstrijo, 
Jezersko pa s popravkom meje 
ne bi ničesar izgubilo.

Takšna je razlaga ministrstev 
in drugih državnih organov, ki 
so na junijsko sejo občinskega 
sveta na Jezersko poslala svo-
je odposlance, da bi sedmerici 
svetnikov pojasnili smisel zame-
njave ozemlja ob meji. Svetni-
ška ekipa, ne dosti drugačna od 
tiste pred nekaj leti, ki je tedanji 
predlog ostro zavrnila, mu je 
bila tudi tokrat nenaklonjena. 
Toda že čez dva tedna ob po-
novnem sklicu so si nekateri 
svetniki premislili in spremembi 
meje prižgali zeleno luč. Žu-
pan Jurij Rebolj temu dejanju 
pripisuje državotvorni pomen 
in ga razume kot izraz dobrih 
sosedskih odnosov, poleg tega pa 
država v zameno ponuja pospe-
šeno reševanje odprtih vprašanj.

Pa Jezersko s spremembo 
meje res ne bo ničesar izgu-
bilo? Veliko Jezerjanov temu 
ne verjame, kar 147 se jih je 
namreč podpisalo pod pobu-
do prvopodpisanega Primoža 
Murija, občinskega svetnika, 
ki je bil glede pobude na občin-
skem svetu preglasovan. Zah-
tevajo razpis referenduma o 
tem vprašanju. Občina Jezer-
sko ob spremembi meje izgubi 
mejo s Solčavo in jo ohranja 
v eni sami točki, izgubi tako 
tudi stik s savinjsko in tudi 
vzhodno kohezijsko regijo, stik 
z njima izgubi tudi celotna 
gorenjska regija. Bo zgolj točka 
na tromeji med Jezerskim, Ka-
mnikom in Solčavo dovolj za 
morebitno sodelovanje na raz-
pisih? Podpisnikom se tudi ne 
zdi prav, da bi status obmejne 
regije dobila osrednjesloven-
ska regija, ki je zaradi svoje 
osrednje lege že sicer v boljšem 
položaju v primerjavi z manj 
razvitimi obmejnimi občina-
mi. Tudi se jim ne zdi prav, 
da se o mejah odloča s tako 
lahkoto, zato tudi zahteva 
po referendumu, češ naj svoje 
pove vse prebivalstvo, ne zgolj 
sedem ljudi, ki pri tem še niso 
popolnoma enotni. In slednjič: 
ne verjamejo v dobre namene 
države, da bo pospešila reševa-
nje odprtih vprašanj na Jezer-
skem. Že z menjavo oblasti te 
obljube lahko hitro zvodenijo. 
Tako pa naj se izkaže volja 
ljudstva: v referendumskem 
postopku bo tudi priložnost za 
širše soočenje različnih pogle-
dov na spremembo meje. 

Jezersko in meja

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

U. P., M. R., V. S., D. Ž.,  
A. So., A. Se.

Bled – Občinam je novi za-
kon omogočil zvišanje tu-
ristične takse, pri čemer so 
najvišjo možno turistično 
takso omejili na 2,50 evra. 
Na ta način naj bi si občine 
v proračunu zagotovile do-
datni denar za promocijo in 
razvoj turizma. Nove zneske 
turistične takse so v občinah 
lahko določili do sredine ju-
nija.

Zakon obenem uvaja tudi 
tako imenovano promocij-
sko takso, ki bo znašala 25 
odstotkov zneska turistične 
takse in bo neposreden pri-
hodek Slovenske turistične 
organizacije za promocijo 
slovenskega turizma na tu-
jih trgih. Ob najvišjem zne-
sku turistične takse, 2,50 
evra bi torej promocijska ta-
ksa znašala 0,625 evra. Nova 
promocijska taksa se bo ob-
računavala šele s prvim ja-
nuarjem prihodnje leto. 
Spremembe je zakon prine-
sel tudi pri naboru oprosti-
tev plačila turistične takse. 
Po novem bodo morali na-
mreč polno turistično takso 
plačati tudi turisti v kampih, 
ki so prej plačevali polovič-
no turistično takso, in člani 
Planinske zveze Slovenije v 
planinskih postojankah, ki 
so bili prej v celoti oprošče-
ni plačila. So pa lahko obči-
ne z lastnimi predpisi glede 
na svoje cilje dodatno dolo-
čile posamezne skupine, ki 
so v celoti ali delno oprošče-
ne plačila turistične takse. 
Turistično takso v polovični 
višini pa bodo po novem po-
leg otrok in mladine med 7. 
in 18. letom starosti plačeva-
le tudi osebe med 18. in 30. 
letom starosti, ki bodo pre-
nočevale v nastanitvenih ob-
ratih, vključenih v mednaro-
dno mrežo mladinskih pre-
nočišč.

Na Bledu dodaten milijon 
iz naslova takse

Občinski svet Občine Bled 
je na junijski seji sprejel od-
lok o turistični taksi, ki je s 
1. julijem uvedel prehodno 
obdobje, v katerem turistič-
na taksa znaša 1,50 evra. S 
prvim januarjem prihodnje 
leto se bo taksa povečala na 
2,50 evra in bo skupaj s 25-od-
stotno promocijsko takso za 
potrebe financiranja progra-
ma Slovenske turistične or-
ganizacije znašala 3,13 evra. 
Na občini računajo, da bodo 

na ta račun letos zbrali doda-
tnih dvesto tisoč evrov v ob-
činskem proračunu, v pri-
hodnjem letu pa več kot do-
daten milijon evrov. Lani je 
Občina Bled iz naslova turi-
stične takse zbrala 1,1 milijo-
na evrov.

V kranjskogorski občini 
turistična taksa za posame-
zno nočitev znaša 1,27 evra 
za odrasle in 0,63 evra za ot-
roke. Koliko bo taksa znaša-
la po novem letu, še ni zna-
no, odlok o tem naj bi spre-
jeli septembra. Iz naslova 
pavšalne letne turistične ta-
kse pa se vsako leto v občin-
ski proračun nateče okrog 
130 tisoč evrov.

V jeseniški občini bo tu-
ristična taksa od 1. januar-
ja 2019 naprej znašala 1,20 
evra (ta čas znaša en evro). 
Vsak gost bo v skladu z no-
vim zakonom o spodbuja-
nju razvoja turizma mo-
ral plačati še 0,30 evra pro-
mocijske takse, skupaj torej 
1,50 evra na dan. 

V Bohinju bo taksa 
skupno dva evra

V Bohinju se niso odločili 
za maksimalno povišanje tu-
ristične takse kot na Bledu, 
temveč so ceno takse zvišali s 
sedanjega 1,27 na 1,60 evra, 
s promocijsko takso, ki znaša 
25 odstotkov turistične takse, 
tako skupno znaša dva evra. 
Pavšalna letna turistična ta-
ksa pa znaša 45 evrov na po-
samezno ležišče. Nove cene 
bodo začele veljati 1. januar-
ja prihodnje leto. Povišanje 

takse naj bi v proračun v pri-
hodnjem letu prineslo doda-
tnih okoli sto tisoč evrov, si-
cer Občina Bohinj letno iz 

naslova turistične takse bele-
ži več kot šeststo tisoč evrov, 
lani 661 tisoč.

V občini Radovljica bo tu-
ristična taksa za posame-
zno nočitev s 1. januarjem 
prihodnje leto znašala 1,60 
evra, promocijska taksa pa 
0,40 evra, skupaj torej dva 
evra. Gostje sedaj plačuje-
jo le turistično takso v višini 
1,27 evra. 

Turistična taksa v občini 
Cerklje znaša 1,27 evra na 
nočitev. Podatka o tem, ko-
liko bo znašala taksa prihod-
nje leto, na občinski upravi še 
nimajo. V lanskem letu so iz 
naslova turistične takse zbra-
li 83.336 evrov prihodkov v 
proračun.

V Kamniku višina turistič-
ne takse znaša 1,265 evra na 
osebo na dan, prihodnje leto 
pa se bo zvišala na dva evra. 
Višina promocijske takse 

bo od 1. januarja znašala pol 
evra na osebo na dan. Lani so 
z vplačanimi taksami zbrali 
86.746 evrov.

V Škofji Loki pripravljajo 
nov odlok

V mestni občini Kranj je 
trenutno višina turistične ta-
kse 1,15 evra. Od novega leta 
naprej bo 1,40 evra, od tega bo 
turistična taksa 1,12 evra, kar 
je celo nekaj manj kot zdaj, 
bo pa 0,28 evra promocijske 
takse. Lani je bilo v kranjski 
občini zbrane 118.770 evrov 
turistične takse.

Višina turistične takse za 
letos v občini Preddvor os-
taja nespremenjena, in si-
cer 1,15 evra za odraslega, za 
otroke od 7. do 18. leta je tu-
ristična taksa polovico tega 
zneska, medtem ko so mlaj-
ši od sedmih let takse opro-
ščeni. V občini Jezersko no-
vega odloka še niso sprejeli. 
Bil pa je na občinskem sve-
tu v prvem branju soglasno 
potrjen predlog, naj turistič-
na taksa znaša 1,60 evra in 
še 25 odstotkov promocijske 
takse, torej skupno dva evra. 
Drugo branje bo predvido-
ma v avgustu.

Na Občini Škofja Loka pa 
odgovarjajo, da pripravlja-
jo nov odlok o turistični ta-
ksi, vendar ga bo sprejel šele 
občinski svet v novi sestavi, 
saj je predvideno, da bi se po 
novem odloku veljavna turi-
stična taksa obračunavala od 
aprila 2019 dalje. V letu 2017 
so iz naslova turistične takse 
skupaj zbrali 17.854 evrov.

V nekaterih občinah je 
turistična taksa že višja
Novi zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati sredi marca, je prinesel nekatere novosti 
na področju turistične takse, ki se plačuje za prenočevanje v nastanitvenih objektih.

Občinam je novi zakon o spodbujanju razvoja turizma omogočil zvišanje turistične takse 
ter tako pridobivanje dodatnih sredstev za promocijo in razvoj turizma. / Foto: Gorazd Kavčič

Po novem bodo morali 
polno turistično 
takso plačati tudi 
turisti v kampih, 
ki so prej plačevali 
polovičen znesek, in 
člani Planinske zveze 
Slovenije v planinskih 
postojankah, ki so bili 
prej v celoti oproščeni 
plačila.
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Urša Peternel

Kranj – Park v Ljubljani bo 
odslej nosil ime Mihe Potoč-
nika (1907–1995), na Belci 
rojenega planinca, alpinista, 
gorskega reševalca, legende 
slovenskega planinstva – kot 
ga imenuje nekdanji predse-
dnik Planinske zveze Slove-
nije Franci Ekar. Prva pobu-
da, da bi mu postavili spomin-
sko obeležje oziroma po njem 
poimenovali park ali ulico v 
Ljubljani, je bila podana že 
leta 2007 na spominskem 
večeru ob stoletnici njegove-
ga rojstva. A kot je dejal Ekar, 
se več kot deset let ni zgodilo 
nič, zato so pobudo lani vložili 
ponovno. Tokrat je bila spre-
jeta in ljubljanski mestni sve-
tniki so na junijski seji spreje-
li sklep o poimenovanju Par-
ka Mihe Potočnika.

»Mihe Potočnika se spo-
minjam kot odločne in po-
končne osebnosti, ki je bila 
predana goram in sloven-
skemu domoljubju. Bil je 
predvojni skalaš, alpinist, 
preplezal je kar nekaj ime-
nitnih prvenstvenih plezal-
ni smeri v Triglavu, Špiku, 
Jalovcu ... Imel sem srečo, 
da sem bil v prvih sloven-
skih alpinističnih uspešnih 

odpravah v Kavkaz leta 1963 
in Pamir leta 1967, da smo 
se lahko dodobra spozna-
li,« je spomin obudil Franci 
Ekar. Kot je povedal, je imel 
Potočnik izjemne zasluge za 
razvoj gorskega reševanja, 
načelnik Gorske reševalne 

službe je bil med leti 1952 in 
1965. Zatem je kar štirinajst 
let uspešno vodil Planin-
sko zvezo Slovenije. »V času 
njegovega predsednikova-
nja je nastala ekspanzija hi-
malajskih odprav, osvajanj 
gora, vrhov, ostenij na vseh 

celinah, preplezali smo naj-
težje vzpone v evropskih Al-
pah. Slovenski alpinizem se 
je uveljavil in zaslovel v sve-
tu. V tem času se je zgodila 
tudi prva slovenska osvojitev 
Everesta,« je poudaril Ekar. 
Miha Potočnik je bil tudi po-
budnik razglasitve Trigla-
vskega narodnega parka in 
prvi predsednik sveta TNP. 
Bil je pobudnik in koordi-
nator za izgradnjo »nove-
ga« Triglavskega doma, na 
Kredarici, njegova je bila po-
buda za postavitev spome-
nika osvajalcem Triglava v 
Bohinju in Juliusu Kugyju 
v Trenti, je še povedal Ekar. 

Poklicno je bil Potočnik 
doktor prava, med vojno 
partizan in taboriščnik v Da-
chauu. Bil je celo prvi povoj-
ni upravnik Železarne Jese-
nice, zatem pa je poklicno 
pot nadaljeval v Ljubljani, 
kjer je bil nekaj časa tudi po-
močnik ministra in republi-
ški poslanec. Napisal je knji-
go Srečanja z gorami, po 
smrti je izšla še knjiga Posu-
šeni rožmarin, igral je tudi v 
filmih Triglavske strmine in 
V kraljestvu Zlatoroga. Hoja 
v gore ga je do poznih let oh-
ranjala čilega. Umrl je v Lju-
bljani star 88 let.

Park Mihe Potočnika
V Ljubljani so spomin na planinca, alpinista in gorskega reševalca Miho Potočnika, rojenega na Belci, 
počastili s poimenovanjem parka po njem.

Miha Potočnik v Pamirju leta 1967 
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Maša Likosar

Bistrica pri Tržiču – Tri-
indvajset ljubiteljskih sli-
karjev iz različnih krajev 
Gorenjske je 25. junija, ko 
Slovenija praznuje dan dr-
žavnosti, na platna slikalo 
motive iz Bistrice pri Trži-
ču. Predsednica Kulturnega 
društva tržiških likovnikov 
Francka Globočnik pojas-
ni, da je bil letošnji ekstem-
pore po organizaciji, delu in 
predstavitvi precej drugačen 
od dosedanjih. »V občini 
Tržič še nismo odkrili vseh 
koščkov naše lepe narave, 
zato smo tokrat raziskova-
li Bistrico in na platna pre-
nesli njene utrinke.« Nasta-
lo je 21 slik, ki so bile prvič na 
ogled ob prazniku KS Bistri-
ca po izložbah na Deteljici, 
uradno pa so razstavo odprli 
minuli teden v Domu Petra 
Uzarja, kjer si jo bo v njihovi 
galeriji moč ogledati vse do 
konca avgusta. Letos prvič so 
se vsi sodelujoči slikarji od-
ločili, da bodo vse slike po-
darili v dobrodelne namene. 

»Jeseni bo Rotary klub Nak-
lo Tržič organiziral dobro-
delno dražbo in izkupiček 
bomo namenili pomoči pot-
rebnim ljudem.«

V okviru ekstempora so 
nastale tudi tri posebne slike. 
Štirje slikarji, in sicer Franc-
ka Globočnik, Zdravko Pur-
gar, Marjan Burja in Bran-
ko Škofic, so se že na začet-
ku junija lotili poslikave be-
tonskih plošč za pročelje 

Krajevne skupnosti Bistrica 
pri Tržiču in Župnije Marije 
Goretti. »Domačega župnika 
Davida Jenšterla sem vpra-
šala, ali bi lahko poslikali zu-
nanjo stran župnijske kape-
le, in nad zamislijo je bil nav-
dušen,« pravi Francka Glo-
bočnik in nadaljuje: »Te sli-
ke so požele največ zanima-
nja. Ustvarjali smo jih zunaj 
na dvorišču pod balkonom in 
že pri samem nastajanju nas 

je prišlo pogledat več kot sto 
ljudi, med njimi veliko mla-
dih, kar mi je bilo v veselje.« 
Za Krajevno skupnost Bistri-
ca pri Tržiču so naslikali grad 
Gutenberg s cerkvijo sv. Juri-
ja, za župnijsko kapelo pa dve 
sliki na temo zgodbe o svetni-
ci Mariji Goretti. Te slike niso 
običajne velikosti, saj v dolži-
no merijo dva in 2,3 metra, v 
višino pa 1,3 metra. Uradno 
so jih blagoslovili že junija.

Lovili so utrinke v Bistrici pri Tržiču
Člani Kulturnega društva tržiških likovnikov so letos že sedmič organizirali ekstempore, tokrat z 
naslovom Likovni utrip Tržiča. Razstavo slik so odprli minuli teden v Domu Petra Uzarja.

Letos bodo prvič slike prodali na dražbi in izkupiček namenili pomoči potrebnim ljudem. 
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Danica Zavrl Žlebir

Bled – V preteklih dneh so se 
v javnih medijih in na dru-
žabnih omrežjih pojavile na-
pačne informacije o prepo-
vedih fotografiranja in sne-
manja v Triglavskem na-
rodnem parku, zato so Jav-
ni zavod Triglavski narodni 
park, Ministrstvo za okolje 
in prostor (MOP), Ministr-
stvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter Slovenska 
turistična agencija javnosti 
sedaj sporočili, da je v Tri-
glavskem narodnem parku 
dovoljeno fotografiranje in 
snemanje ter tudi objavlja-
nje tega materiala na sple-
tnih straneh in družabnih 
omrežjih.

»Narodni parki so poleg 
varovanja narave in kultur-
ne dediščine namreč name-
njeni tudi obiskovanju in do-
življanju, pri čemer pa mo-
rajo obiskovalci spoštova-
ti pravila ravnanja, kot so na 
primer, da vozila puščajo na 
urejenih parkiriščih, da ho-
dijo po označenih poteh, da 
spoštujejo življenjski prostor 
rastlin in živali ter da tabo-
rijo v urejenih kampih. Gle-
de snemanja je z zakonom o 
Triglavskem narodnem par-
ku določeno, da je na njego-
vem območju prepovedano 
snemati filme, videospote in 
druge video produkte za jav-
no predvajanje, katerih vsebi-
na je v nasprotju z nameni in 
s cilji narodnega parka. Skla-
dnost se preverja s soglas-
jem upravljavca narodne-
ga parka. Soglasje narodne-
ga parka nikakor ni potreb-
no za snemanje prispevkov 
za informativne oddaje ali za 

osebno snemanje ali fotogra-
firanje,« so sporočili iz Tri-
glavskega narodnega parka.

Triglavski narodni park je 
edini slovenski narodni park 
in je varovan s posebnim za-
konom zaradi izjemnih na-
ravnih vrednot. Ob velikem 
številu obiskovalcev je zato 
potrebne tudi več podpo-
re tako v informacijskih sre-
diščih Triglavskega narodne-
ga parka kot tudi na terenu s 
sodelovanjem naravovarstve-
nih nadzornikov. Ti pogos-
to pomagajo obiskovalcem 
z nasveti in informacijami, 
ob večjem obisku pa naletijo 
tudi na kršitve. Lani so tako 
izrekli 1273 opozoril in izdali 
387 plačilnih nalogov, od tega 
večino za nedovoljeno parki-
ranje in kampiranje.

V sporočilu še dodajajo, da 
si bosta zavod TNP in mini-
strstvo za okolje prizadeva-
la za proučitev določil zako-
na o TNP in analizo razume-
vanje oziroma načina izvaja-
nja naravovarstvenega nad-
zora v posamičnih prime-
rih. In poudarjajo, da edin-
stveno naravo in doživetja iz 
tega simbola alpske Sloveni-
je radi delijo, še posebej na 
družbenih omrežjih, z do-
mačimi in tujimi obisko-
valci, ki jih vabijo na obisk 
in doživetja delijo s ključni-
kom #ifeelsLOVEnia.

Slikanje in 
snemanje dovoljeno
Iz Triglavskega narodnega parka sporočajo: 
obiskovalcem TNP je fotografiranje in snemanje 
dovoljeno.

Urša Peternel

Radovljica – V Cankarjevi 
ulici v Radovljici so vzposta-
vili enosmerni prometni re-
žim. Smer motornega pro-
meta je od severa proti jugu, 
za kolesarje pa v obeh sme-
reh, v nasprotni smeri po lo-
čenem kolesarskem pasu. 
Na delu Cankarjeve uli-
ce in v Janševi ulici je bilo 
hkrati vzpostavljeno obmo-
čje umirjenega prometa, 
kjer imajo pešci prednost 
pred vozili. Občina je uredi-
la tudi območje ob krožišču 
na južnem delu Cankarje-
ve, kjer je po novem največ-
ja dovoljena hitrost trideset 

kilometrov na uro, enako ve-
lja za Prešernovo ulico.

Kot pojasnjujejo na Obči-
ni Radovljica, uvedba cone 
umirjenega prometa in eno-
smernega režima na Can-
karjevi ulici skladno z uve-
ljavljeno prakso iz tujine 
vzpostavlja novo ravnotež-
je med motornim prome-
tom in ostalimi uporabniki. 
»Po eni strani se z umiritvijo 
motornega prometa poveču-
jeta varnost in prijaznost do 
šibkejših udeležencev v pro-
metu, po drugi pa omogoči 
umestitev 41 novih prepo-
trebnih parkirnih mest brez 
poseganja v zelene površi-
ne,« so povedali.

Enosmerni promet  
v Cankarjevi ulici

Naravovarstveni 
nadzorniki v TNP so 
lani izrekli 1273 opozoril 
in izdali 387 plačilnih 
nalogov, od tega večino za 
nedovoljeno parkiranje in 
kampiranje.
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TRGOVINA NANCY
Cvetlična ulica 3, Naklo
Pon.-pet.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-13.00
Tel.: 04 277 22 23
www.nancy.si

AKCIJA

50% POPUSTA
NA VSE KOPALKE IN DODATKE
OD 1. 8. DO 25. 8. 2018

KOPALKE NANCY SO Z LJUBEZNIJO IZDELANE V SLOVENIJI.

Urša Peternel

Jesenice – »Kaj (ali česa ne) 
delate, da ponovno redno 
smrdi z deponije Mala Me-
žakla?« To vprašanje je ob-
čanka Tina Rajhman s Spo-
dnjega Plavža na Jesenicah, 
ki stanuje tik pod deponijo 
Mala Mežakla in že dalj časa 
opozarja na problem smra-
du, pred dnevi poslala pod-
jetju EKOGOR, ki ima na 
deponiji Center za ravnanje 
z odpadki (CERO). V njem 
kot koncesionar predeluje-
jo mešane komunalne od-
padke. 

Na občankino vprašanje je 
odgovorila Tea Ulaga iz pod-
jetja Publicus, ki ima v lasti 
podjetje EKOGOR. Kot je po-
jasnila, so na lokaciji CERO 
Mala Mežakla uvedli sistem 
baliranja lahke frakcije na 
način ovijanja v folijo. Zato 
so pripeljali balirno napra-
vo, ki so jo sprva namestili 

ob izstopu tako imenovane 
lahke frakcije iz sortirne li-
nije. A ker zmogljivosti ba-
lirne naprave niso dohaja-
le zmogljivosti sortirne li-
nije, je prihajalo do zastojev 
in s tem do kopičenja prev-
zetih mešanih komunalnih 
odpadkov na prevzemnem 
platoju. Zato so pred dne-
vi balirno napravo namesti-
li na drugo mesto, s čimer 
so odpravili zastoje in kopi-
čenje odpadkov. Kot je zatr-
dila Tea Ulaga, tovrsten na-
čin baliranja preprečuje iz-
hajanje kakršnih koli more-
bitnih emisij v okolje, saj je 
v celoti preprečen stik pada-
vinskih voda z odpadki in po-
sledično nastanek izcednih 
voda, izhajanje morebitnih 
emisij vonjav v okolje in ra-
znašanje odpadkov v okolje 
zaradi vetra. Kot je razume-
ti pojasnilo, naj bi se s tem 
tudi smrad vsaj zmanjšal, če 
že ne povsem odpravil.

Bo ovijanje odpadkov v 
folijo preprečilo smrad?
Z ovijanjem lahke frakcije v folijo naj bi preprečili 
vse emisije v okolje, tudi smrad, zatrjujejo v 
podjetju EKOGOR.

Jesenice – Občina Jesenice 1. avgusta obeležuje spominski dan 
v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in Nemci 
na Gorenjskem, ki je leta 1941 na Obranci na Mežakli terjal 
tudi dve smrtni žrtvi Cankarjeve čete. Delegacija z županom 
in predsednikom Zveze borcev za vrednote NOB Jesenice se 
vsako leto s polaganjem venca pri spomeniku pokloni spomi-
nu na dogodek. Osrednja proslava ob spominskem dnevu bo 
jutri, v sredo, ob 17. uri v Kolpernu. Do leta 1998 je bil 1. avgust 
praznik občine Jesenice, zatem pa so za praznik določili 20. 
marec, ko je bil leta 1929 trg Jesenice preimenovan v mesto.

Spominski dan Občine Jesenice

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada se je 
lani v Sloveniji rodilo 20.241 
otrok, od tega 10.483 dečk-
ov in 9758 deklic. Že deseto 
leto zapored se je rodilo več 
kot dvajset tisoč otrok, ven-
dar je bila tudi lanska gene-
racija številčnejše šibkejša v 
primerjavi s prejšnjo, tokrat 
za 104.

Deset očetov starih 
šestdeset let ali več

Največ otrok so rodile 
ženske v starosti od 27 do 32 
let. Ženske, ki so rodile prvič, 
so bile v povprečju stare 29,4 
leta, v dveh statističnih regi-
jah, v osrednjeslovenski in 
obalno-kraški, pa več kot tri-
deset let. Med vsemi ženska-
mi, ki so lani rodile, je bilo 
0,9 odstotka mlajših od dvaj-
set let in 0,2 odstotka starih 
45 let ali več. Očetje otrok, ro-
jenih v posameznem letu, so 
navadno v povprečju tri leta 
starejši od mater teh otrok, 
tako je bilo tudi lani, ko so bili 
povprečno stari 33,6 leta. 59 
očetov je bilo mlajših od dvaj-
set let, deset pa je bilo starih 
šestdeset let ali več. 

Poročene matere rodile 
43 odstotkov otrok

Od nekaj več kot dvajset 
tisoč lani rojenih otrok se 

jih je 8611 rodilo v zakonski 
zvezi, preostalih 11.630, kar 
predstavlja več kot 57 odstot-
kov, pa se je rodilo neporo-
čenim materam. Med vsemi 
statističnimi regijami je bil 
ta delež najvišji v koroški re-
giji, tam je znašal 72 odstot-
kov. V povprečju so vsakega 
desetega otroka rodile tuje 
državljanke, med njimi je 
bilo največ, skoraj dve peti-
ni, državljank Bosne in Her-
cegovine.

Že sedemnajsto leto za-
pored je največ novoroje-
nih dečkov dobilo ime Luka, 
njemu sledijo Jakob, Mark, 
Filip, Nik, Tim, Jaka, Žan 
in Jan, na seznam prvih 

desetih najpogostejših imen 
pa se je prvič uvrstilo ime Lo-
vro. Največ živorojenih de-
klic je dobilo ime Zala, na le-
stvici »top 10« pa so še Eva, 
Ema, Lara, Sara, Maša, Mia, 
Ana, Neža in Zoja.

Starost umrlih se še 
zvišuje

Lani je v Sloveniji umrlo 
20.509 prebivalcev ali 4,2 
odstotka več kot v letu prej. 
Več prebivalcev kot lani 
je po drugi svetovni vojni 
umrlo le še leta 1983. Naj-
več prebivalcev umre pozi-
mi, lani jih je tako januar-
ja umrlo 2425 ali skoraj 12 

odstotkov vseh. Povprečna 
starost umrlih prebivalcev 
se počasi zvišuje, lani je bila 
77,7 leta – za moške je bila 
74 let in za ženske 81,4 leta. 
Med umrlimi je bilo tudi 42 
dojenčkov, Slovenija se po 
številu umrlih na dojenčk-
ov na tisoč živorojenih uvr-
šča v Evropski uniji med dr-
žave z najnižjo vrednostjo 
tega kazalnika. Delež pre-
zgodnje umrljivosti, to je 
ob smrti starih manj kot 65 
let, se za oba spola znižuje, 
v letu 2007 je za moške zna-
šal 33 odstotkov in za ženske 
13,7 odstotka, lani 23,7 ozi-
roma 11 odstotkov. Gorenj-
ska regija je imela lani de-
lež prezgodnje umrljivosti 
pri moških med najnižjimi 
v Sloveniji. 

Izstopata Preddvor in 
Kranjska Gora

Naravni prirast, ki kaže 
razliko med novorojenimi 
in umrlimi, je bil lani po 
enajstih zaporednih letih s 
pozitivnim prirastom spet 
negativen, torej je več lju-
di umrlo, kot se jih je rodi-
lo, razlika je bila 268. Na šir-
šem gorenjskem območju je 
bil naravni prirast negativen 
v polovici od 24 občin. Naj-
bolj negativen je bil v obči-
nah Preddvor in Kranjska 
Gora, najbolj pozitiven pa v 
občinah Komenda, Gorenja 
vas - Poljane in Žirovnica.    

Naravni prirast po enajstih 
letih spet negativen
Po enajstih zaporednih letih s pozitivnim naravnim prirastom je bilo lani spet več smrti kot rojstev. 
Prirast je bil negativen na širšem gorenjskem območju v dvanajstih od skupno štiriindvajset občin.

Naravni prirast je negativen v polovici občin s širšega gorenjskega območja. (Slika je 
simbolična.) / Foto: Tina Dokl

Lani so se 363-krat rodili 
dvojčki, med njimi sta 
bila dva (par), ki sta se 
rodila v različnih dnevih 
in tako nimata rojstnega 
dne na isti dan.

Rojeni, umrli in naravni prirast v občinah na širšem gorenjskem 
območju, 2017

Občina  Živorojeni Umrli Naravni prirast Naravni prirast
    na 1000 preb.
Slovenija 20.241 20.509 -268 -0,1 
Bled 66 97  -31  -3,9 
Bohinj 48 59  -11 -2,1 
Cerklje na Gorenjskem 75 79  -4  -0,5 
Domžale  349  260  89 2,5 
Gorenja vas - Poljane 102 53  49 6,5 
Gorje 25 33  -8  -2,9 
Jesenice 205 215  -10 -0,5 
Jezersko 8 9 -1  -1,6 
Kamnik 330 235 95 3,2 
Komenda 88 33  55 9,0 
Kranj 589  412  177 3,2 
Kranjska Gora 41 89 -48 -9,2 
Medvode 174 164 10 0,6 
Mengeš 81 117 -36 -4,6 
Naklo 46  50  -4 -0,7 
Preddvor 30 68 -38 -10,6 
Radovljica 144  205 -61  -3,2 
Šenčur 99 57 42 4,9 
Škofja Loka 252  209  43 1,9 
Tržič  137 165  -28 -1,9 
Vodice 46  29  17 3,5 
Železniki 90  58 32 4,8 
Žiri 46 36  10 2,1 
Žirovnica 58 31  27 6,1 
Vir: Statistični urad RS
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Lepo število obi-
skovalcev se je zbralo v pe-
tek zvečer pred Jenkovo ka-
sarno, pred petsto leti nas-
talo stavbo, ki je del Jenkove 
kmetije, v njej pa je etnograf-
ski muzej z zbirko predme-
tov iz življenja naših pred-
nikov. V preteklih stoletjih 
je služila kot prenočišče po-
tujočim trgovcem, ki so po-
tovali čez Jezersko. V eni 
od sob so na stenah še lepo 
ohranjeni podpisi in napisi 
tovornikov iz 16. stoletja, ki 
jim ni do živega prišel niti 
požar, ki je pozneje razdejal 
to stavbo. O zgodovini kasar-
ne in Jenkove kmetije obi-
skovalci z zanimanjem pris-
luhnemo Olgi Tičar, gospo-
darici Jenkove kmetije, ki 
v pristni jezerski govorici 
predstavi predmete iz pre-
teklosti in nas popelje skozi 
sobe, kjer domači amaterski 
igralci odigrajo prizore iz Je-
zerske štorije.

Tudi knjiga, iz katere so 
vzete režirane zgodbe, je za-
pisana v jezerskem narečju. 
Knjigo je pred dvema dese-
tletjema izdal domačin An-
drej Karničar, Olga Tičar ga 
predstavi kot legendarnega 
oskrbnika Češke koče in oče-
ta znamenitih jezerskih alpi-
nistov. Bil pa je tudi pozoren 
poslušalec zgodb, poleg tega 
pa izvrsten pripovedova-
lec, se spominja njegov sin 
Drejc Karničar. »Deset let je 
oče zbiral material pri doma-
činih. Najprej je želel spisati 
eno knjigo, ki bi vključevala 
jezersko kroniko in zgodbe 
v narečju, potem pa sta izšli 
dve knjigi, ena je Jezerska 

kronika, druga Jezerske što-
rije. V slednji sta zbrani 102 
štoriji, in ker so v narečju, je 
bilo treba premagati tudi iz-
ziv, kako jih spraviti v pisno 
obliko,« pove Drejc Karni-
čar, prav tako eden od igral-
cev v Jezerski štoriji. »Bil je 
dober poslušalec in je znal 
prisluhniti zgodbam, ki so 
mu jih pripovedovali ljudje 
v domači »šuštariji«. Pa tudi 
sam jih je pripovedoval, tako 
nam doma kot v Češki koči. 
Vesel sem, da so se ohrani-
le v knjigi kot dragoceno pri-
čevanje o naši preteklosti in 
tudi kot zapis jezerske govo-
rice.«

Poleg Drejca so prizore za-
igrali še Suzana Rebolj, Mija 
Murovec (ki mimogrede na 
kolovratu pokaže še prede-
nje ovčje volne), Brane in Fi-
lip Žagar, ob pripovedovalki 

Olgi pa je ves čas njena vnu-
kinja Brina. Olga navije sto 
let star gramofon z njiho-
ve kmetije in zaigra na har-
monij. »Babica so ga kupi-
li za mojo mamico, ki je še 
pri osemdesetih letih igrala 
nanj,« obudi spomine. Po-
jasni tudi, čemu so služili 
posamezni predmeti iz zbir-
ke, kako nekateri delujejo, 
pa bodo lahko obiskovalci 
videli na skorajšnjem Ovčar-
skem balu na Jezerskem.

Igralci odigrajo prizor, kako 
se je po domače Tinčkova Ka-
tra po več letih, ko je služi-
la na tujem, vrnila v doma-
či kraj, potem pa ni več zna-
la slovensko. Druga slika pri-
kazuje Udama in njegovo Jo-
hano, ki ga je iz ljubosumja 
zapustila, pa se je iz doma-
če Kokre kmalu vrnila k nje-
mu. Sklenili pa so z zgodbo 

Rekarjevega Johana, ki je 
vešče rezljal gumbe iz roževi-
ne, hkrati pa veljal za velikega 
»užnivca« (lažnivca).

Tretja uprizoritev Jezer-
ske štorije je privabila ve-
liko obiskovalcev, ki so se 
izvrstno zabavali, na kon-
cu pa sta jih sestri Olga Ti-
čar in Mija Murovec še prija-
zno pogostili. Kot pravi Luci-
ja Muri iz TIC Jezersko, do-
gajanja pod skupnim ime-
nom Jezerska štorija ponu-
jajo gostom, nastanjenim po 
namestitvenih obratih v kra-
ju, pride pa tudi veliko ljudi 
iz doline, ki se namenoma 
odpravijo na katerega od do-
godkov. Poleg igre imajo tudi 
turistične oglede Jezerskega, 
pohod za otroke, prikaz pre-
denja volne in kuhanje ma-
sovnjeka ob Planšarskem je-
zeru. Majda in Tone Krmc iz 
Šentjerneja na Dolenjskem, 
ki sta s sinom, snaho in tre-
mi vnuki na počitnicah na 
bližnji Šenkovi domačiji, sta 
takole ocenila Jezersko što-
rijo: »Všeč sta nam bili tako 
predstavitev muzeja kot igra. 
In vse smo razumeli, čeprav 
je v dialektu.« Jezersko jima 
ni povsem neznano, saj je 
Majda že pred desetletji sem 
hodila na počitnice. Nezna-
no pa ni niti Zofki in Ožbol-
tu Zaplotniku z Visokega. 
Ožbolt je namreč otroštvo 
preživel na Jezerskem: »Je-
zersko štorijo sem bral, prvič 
pa sem si ogledal tudi igrane 
prizore. Zame je še poseb-
no zanimivo, ker sem like iz 
štorij tudi poznal, med njimi 
tudi posebneža Rekarjevega 
Joža. Včasih mu z ženo tudi 
prižgeva svečo na grobu.«

O Pvaninski roži, Udamu, 
Johani in jezerskem »užnivcu«
Več poletij zapored gostom in domačinom na Jezerskem bogatijo dogodki s skupnim imenom Jezerska 
štorija. Pod tem imenom pa vsak petek do konca junija v Jenkovi kasarni tudi uprizarjajo režirane 
zgodbe iz istoimenske knjige Andreja Karničarja.

Občinstvo je z zanimanjem prisluhnilo trem zabavnim štorijam z Jezerskega. / Foto: Tina Dokl

Igralci Jezerske štorije (od leve): Mija Murovec, Suzana Rebolj, Brane Žagar, Drejc Karničar 
in Filip Žagar, v ospredju mala Brina Gorenšek / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Višarje – Nedeljsko roma-
nje na Višarje bo jubilejno, 
že trideseto. Organizirata ga 
Rafaelova družba in Zveza 
slovenskih izseljenskih du-
hovnikov v Evropi ob pomo-
či Urada Vlade RS za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu. 
Letošnje romanje bo poteka-
lo po ustaljenem programu. 
Ob pol enajstih bo na prosto-
ru za višarsko cerkvijo pre-
davanje pravnika in polito-
loga dr. Dejana Valentinči-
ča z naslovom Vsi smo Slo-
venci, več nas združuje, kot 
ločuje. Opoldne bo slovesna 

maša, ki jo bo skupaj z izse-
ljenskimi duhovniki daroval 
murskosoboški škof dr. Pe-
ter Štumpf. Po maši bo za 
cerkvijo kulturni program, 

ki ga bosta z glasbo obogati-
la Vokalna skupina Cantate 
Domino in kvartet klarine-
tov Godbe ljubljanskih vete-
ranov. Vsakoletno romanje 
ni le verski dogodek, ampak 
je njegov namen tudi pove-
zati Slovence iz treh Slove-
nij: slovenske v domovini, 
zamejske in izseljenske. Po-
sebej mi doma pogosto po-
zabimo, da več sto tisoč ro-
jakov živi izven meja Slove-
nije, ki so zavedni in ponos-
ni Slovenci. Tudi letos bodo 
prišli romarji na Višarje z 
gondolsko žičnico, nekate-
ri pa bodo proti vrhu kreni-
li peš, mimo sedmih doslej 

postavljenih postaj Križeve-
ga pota s poslikavami slikar-
ja Toneta Kralja. Njegov ce-
lotni višarski opus pa je na 
ogled v višarski cerkvi. 

Romanje na Višarje
Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in Slovenije 
bodo na Višarje romali v nedeljo, 5. avgusta.

Do malega šmarna, 8. septembra, bo žičnica na 
Višarje vozila med 9. in 16. uro, od šmarna do konca 
septembra pa ob koncu tedna. Maše v višarski baziliki 
so ob 10., 11. in 12. uri, ob nedeljah pa tudi ob treh 
popoldne. Pojasnila daje rektor višarskega svetišča 
pater Peter Lah po telefonu (00386) 40 473 967, 
najdete pa jih tudi na spletu (www.visarje.eu).

Lom pod Storžičem – Občina Tržič, Združenje borcev za 
vrednote NOB Tržič, Krajevna skupnost in PGD Lom pod 
Storžičem, Občinsko združenje slovenskih častnikov Tržič, 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Tržič, Po-
licijsko veteransko društvo Sever Gorenjska in Planinsko dru-
štvo Tržič vabijo na Dan spomina na prve žrtve pod Storžičem 
v nedeljo, 5. avgusta. Za pohodnike bo ob 8. uri tradicionalni 
pohod s parkirišča v Grahovšah, podali se boste po severnih 
pobočjih Kriške gore do Doma pod Storžičem. Ob 11. uri bo 
spominska slovesnost pri spomeniku, osrednja govornica bo 
Lara Jankovič, dramska igralka in aktivistka, kulturni program 
bo v izvedbi Pihalnega orkestra Tržič in pevk ter pevcev Kul-
turnega društva Folklorna skupina Karavanke. Od 12. ure dalje 
bo druženje pred planinskim domom.

Dan spomina na prve žrtve pod Storžičem

Aleš Senožetnik

Vodice – Dotrajana cesta v 
Skaručni bo, kot kaže, v pri-
hodnjih letih dobila novo po-
dobo. Občina Vodice je na-
mreč po uspešnem sodelo-
vanju z državnimi instituci-
jami pri ureditvi Kamniške 
ceste skozi naselje Vodice z 
Direkcijo RS za infrastruk-
turo pred kratkim podpisala 
sporazum o sofinanciranju 
ureditve ceste skozi vas Ska-
ručna. Za projekt je že izde-
lana tudi projektna in uprav-
na dokumentacija.

Gre za rekonstrukcijo na 
1,3-kilometrskem odseku in 
treh stranskih cestnih od-
cepih proti potoku Poljša-
ku. Kot pravijo na Občini 

Vodice, bodo sočasno pos-
krbeli tudi za ureditev pot-
rebne infrastrukture. Ure-
dili bodo fekalno in meteor-
no kanalizacijo, vodovod s 
hidrantnim omrežjem, jav-
no razsvetljavo ter pločnik. 
Hkrati bo potekala tudi grad-
nja kabelske kanalizacije za 
telekomunikacije in elek-
tro vode, plinovodno omrež-
je pa bodo gradili v primeru 
zadostnega interesa kraja-
nov vasi. Ocenjena vrednost 
projekta znaša 4,2 milijona 
evrov, od tega bo skoraj 2,3 
milijona evrov prispevala dr-
žava, preostanek pa bo zago-
tovila občina.

Gradnja se bo začela leta 
2020, zaključena pa naj bi 
bila v letu 2021.

Obnova ceste čez dve leti
Država bo sofinancirala obnovo državne ceste  
v Skaručni.
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Maša Likosar

Žirovski Vrh – Tridnevni pra-
znik, posvečen žetvi, ponu-
di celovito izkušnjo obdela-
ve žita. Žanjice so v prepri-
čljivih kostumih in z rekvi-
ziti iz časov začetka dvajsete-
ga stoletja obiskovalcem pri-
čarale utrip tistega časa, ko 
je bilo treba žito še ročno po-
žeti s srpi, napraviti snope, 
ga posušiti in mlatiti s cep-
ci, da se je izločil iz klasov, a 

še preden je šel v mlin, so ga 
morali očistiti z »rejto«, »ne-
ško« ali »vevnikom«.

Direktorica Zavoda za turi-
zem Poljanska dolina in čla-
nica Turističnega društva Ži-
rovski Vrh Lucija Kavčič pra-
vi, da je bil Žirovski vrh ne-
koč dežela žita, ki je s časom 
izgubilo svoj pomen, danes 
pa so njegovo pridelavo za-
radi industrializacije popol-
noma opustili. »Pomembno 
je, da ohranimo tradicijo in 

poskrbimo, da naše korenine 
ne potonejo v pozabo, hkrati 
moramo mlade ozavestiti, da 
življenje nekoč ni bilo tako la-
godno, kot je danes, da pred-
nike spoštujejo in da so nanje 
ponosni.« 

Prireditev v celoti orga-
nizirajo člani Turističnega 
društva Žirovski Vrh, ki vsa-
ko leto ponudijo nekaj no-
vega. Bogat program so tok-
rat popestrili s stojnicami 
domače obrti, razstavami, 

domačimi dobrotami, etno-
loškim in kulturnim progra-
mom, vsako leto se srečajo 
tudi ljudski godci, letos pa so 
nastopili še ansambli Gadi, 
Jurčki in Biseri. »Rdeča nit 
prireditve ostaja, vedno pa 
želimo ponuditi še nekaj več. 
Letos nas je obiskala Folklor-
na skupina Mladost Vranje 
iz Srbije, ki se je predstavi-
la s svojimi plesi, kulturo in 
običaji,« pove Lucija in doda: 
»Za polnoletne mlade smo 

usposobili bunker Rupniko-
ve linije in ga preuredili v po-
seben ''šank''.« 

Kot običajno je tudi letos 
največ zanimanja pritegnila 
dramska igra. »Tokrat so čla-
ni dramske skupine TD Ži-
rovski Vrh prikazali življe-
nje kmetov bajtarjev v igri z 
naslovom Pri sosedovih ima-
jo, ki jo je napisala Tonč-
ka Oblak. Nekoč so bile raz-
like med bogatimi in revni-
mi še bolj očitne. Revni so 

morali delati na velikih grun-
tih bogatih kmetov, da so lah-
ko preživeli, mnogokrat so 
bili že zadovoljni, če so dobili 
vsaj hrano.« V sklopu Prazni-
ka žetve so organizirali tudi 
pohod po hrbtu Žirovskega 
vrha vse do Golega vrha, kjer 
je sledil enourni ogled pod-
zemne utrdbe Rupnikove li-
nije, ob vračanju so se nauži-
li svežine gozda Zale, obiska-
li mahovito medvedko Štefko 
in kmetijo Bukovc.

Če je bilo dovolj žita, niso bili lačni
Če je bilo dovolj žita, je bilo dovolj kruha; če je bil kruh, družina ni bila lačna … Žetev je bila zato nekoč dar in tega se močno zavedajo na Žirovskem Vrhu, 
kjer že enaindvajset let prirejajo Praznik žetve. 

Prikaz »mleče«, kot so nekoč rekli mlatenju žita s cepci / Foto: Tina Dokl Žanjice so ročno požele žito in nato iz njega napravile snope. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Škofja Loka – Voden ogled, ki 
poteka uro in pol, se začne z 
ogledom glavnih znamenito-
sti mesta, konča pa z letošnjo 
novostjo ogleda – ustvarjal-
no rokodelsko delavnico v 
novem centru Kreativnica. 
Jana Kuhar iz Turizma Ško-
fja Loka pojasni, da je bilo na 
prvem ogledu sedem, na dru-
gem dvanajst in na tretjem 
petnajst obiskovalcev. »Števi-
lo se povečuje, kar pomeni, da 
goste Škofja Loka privlači, naš 
glavni cilj pa jih je navdušiti, 
da bi nas večkrat obiskali.« 

Turisti so prišli iz Srbije, Slo-
vaške, Anglije, Avstrije, Če-
ške in Španije, domači gosti 
pa vse od Dolenjske do Šta-
jerske in Notranjske. »Ogle-
da se vedno udeležijo tudi do-
mačini, ki ga popestrijo s svo-
jimi zgodbami in anekdota-
mi, povezanimi z mestom,« 
pravi Kuharjeva in nadaljuje: 
»Tujcem sta najbolj zanimiva 
zgodovina in splošen oris ško-
fjeloškega mesta, medtem ko 
domačine bolj zanimajo po-
drobnosti in točni zgodo-
vinski podatki.« Največ pov-
praševanja in pozornosti pri-
tegne tematska Romualdova 

pot, ki povezuje trinajst točk 
oziroma podob, kolikor jih 
vsebuje rokopis Škofjeloške-
ga pasijona, najstarejšega 
dramskega besedila v sloven-
skem jeziku. Pot žal ni vklju-
čena v voden ogled, a obisko-
valce vseeno z njo seznani-
jo in jim priporočijo ogled v 
lastni režiji, hkrati jih pova-
bijo na naslednjo uprizori-
tev Škofjeloškega pasijona, ki 
bo leta 2021, ob praznovanju 
tristote obletnice nastanka. 

Udeleženca ogleda Suza-
na in Jurij Moder iz Dola pri 
Ljubljani sta se letos odloči-
la, da dopust namenita spo-
znavanju Slovenije. »Na 
spletu sva našla, da ponuja-
jo brezplačen ogled Škofje 
Loke, in se zanj nemudoma 
odločila. Najbolj zanimivo je 
staro mestno jedro, njegova 
zgodovina in seveda grad.« 
V spremstvu vodičke se je po 
starem mestnem jedru spre-
hodila tudi štiričlanska dru-
žina Marinković iz Beogra-
da. »Škofja Loka nas je očara-
la, predvsem nam je všeč loka-
cija, ker ponuja takojšen skok 
v naravo, gore in vodo. Še se 
bomo vrnili.« 

Zanima jih zgodovina
Brezplačnega vodenega ogleda starega mestnega jedra Škofje Loke  
se je letos udeležilo že štiriintrideset obiskovalcev.

Za tuje goste poteka voden ogled Škofje Loke v angleškem 
jeziku. / Foto: Tina Dokl
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JEZERSKA PROMENADA 
 31.7. | LOS MIRLOS | PERu

 1.8. | DAKH DAuGHTERS | uKRAJINA 
 2.8. | RICHARD THOMPSON | VB

 3.8. | YIP´S CHILDREN´S CHOIR | HONG KONG 
 3.8. | FANFARE CIOCARLIA | ROMuNIJA

 4.8. | GuILLAuME PERRET | FRANCIJA

 5.8. | NATACHA ATLAS | EGIPT / VB

www.festival-okarina.si

Vsi koncerti ob 20.30 uri.
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Igor Kavčič

Radovljica – V središču Go-
renjske bo tudi letos avgu-
stovski koncertni utrip bo-
gatil Festival Radovljica, ka-
terega neprekinjena tradici-
ja traja že 36 let. Festival je 
vsekakor dogodek, pred ka-
terim velja sneti klobuk, še 
preden pogledamo, kaj nam 
prinaša letošnja izvedba. 
Spored festivala dvanajsto 
leto zapored oblikuje ume-
tniški vodja festivala Domen 
Marinčič, organizator pa 
je Društvo ljubiteljev stare 
glasbe Radovljica z neumor-
no predsednico Marijo Ko-
lar. V vseh teh letih si je fe-
stival izboril mesto med pos-
lušalci, znan pa je predvsem 
po poudarku na starejši glas-
bi, a že vrsto let v svoje spore-
de vključuje tudi redko izva-
jano glasbo 19. in 20. stole-
tja, največkrat na ustreznih 
zgodovinskih glasbilih.

Deset koncertnih večerov 
na treh prizoriščih

Letos bo 36. Festival Rado-
vljica potekal med 4. in 21. 
avgustom, nastopile pa bodo 
skupine in posamezniki iz 
Armenije, Avstrije, Belgije, 
Danske, Italije, Madžarske, 

Nemčije, Švedske, Velike 
Britanije in Slovenije. Med 
njimi so svetovno znani an-
sambli in solisti, tudi vokal-
ni sekstet Singer Pur, teno-
rist Gerd Türk in orglavec 
James Johnstone. Repertoar 
sega od novih rekonstrukcij 
glasbe desetega stoletja do 
Maxa Regerja. Kar pet spo-
redov ali ansamblov je nas-
talo posebej za festival – in 
trije bodo posvečeni sloven-
ski glasbeni dediščini rene-
sanse, baroka in klasicizma. 
Osrednje koncertno prizo-
rišče bo tudi letos Radovlji-
ška graščina, v bližnji sose-
ščini v cerkvi sv. Petra bos-
ta na sporedu dva koncer-
ta, enega pa že tradicionalno 
pripravijo v cerkvi Marijine-
ga oznanjenja v Velesovem. 
V sklopu festivala bodo po-
tekali tudi delavnica za pev-
ce ter tečaji za kljunasto flav-
to, orgle in čembalo. Na vse 
koncerte vozi brezplačen av-
tobus iz Ljubljane in Kranja.

Tudi slavni vokalni 
sekstet Singer Pur

Kot zapisano, bo tudi le-
tos program festivala zelo 
bogat. V soboto zvečer ga 
bo v Radovljiški graščini 
odprl ansambel Capella de 

la Torre. Duhovit naslov ve-
čera Mestni piskači v rene-
sančni Evropi napoveduje 
vodilni nemški ansambel 
renesančnih pihal in trobil. 
V ponedeljek bosta pesmi in 
plese Vikingov izvajala Miri-
am Andersén in Poul Høxb-
ro. Znana skandinavska spe-
cialista za srednjeveško glas-
bo rekonstruirata njihov 
zvočni svet na podlagi ohra-
njene skaldske poezije, tra-
dicionalnih melodij Islan-
dije, Švedske, Norveške in 
Danske, pa tudi glasbil, ki 

so jih našli arheologi ali jih 
poznamo iz opisov in z upo-
dobitev. 

Sledi nastop desetčlan-
skega angleškega vokalne-
ga ansambla The Brabant 
Ensemble, s katerim na fe-
stivalu nadaljujejo tradici-
jo rekonstrukcij zelo stare 
glasbe. Po prvih sodobnih 
izvedbah poznorenesančne 
glasbe iz kornih knjig lju-
bljanskega knezoškofa To-
maža Hrena na lanskem fe-
stivalu je letos na vrsti maša 
cesarskega kapelnika Jeana 

Guyota de Châteleta, ki se 
je ohranila samo v Ljublja-
ni. Recital Mikayela Balya-
na na zgodovinskem kla-
virju bo povezal Mozartovo 
in Hummlovo glasbo z deli 
njunih sodobnikov Pollini-
ja in Dusíka, ki sta dolgo ži-
vela v Ljubljani.

Koncert orglavca Jame-
sa Johnstona bo na spore-
du v Velesovem. Nadaljeval 
bo cikel Bachovih objavlje-
nih, a pri nas redko izvaja-
nih zbirk, ki so ga na festi-
valu sicer začeli pred štirimi 

leti. Trio Candens Lilium bo 
predstavil srednjeveške pe-
smi Carmina Burana v novi 
luči, daleč od slavne uglasbi-
tve Carla Orffa. Noč in sanje 
– Schubert in Boccherini pa 
je naslov koncerta, na kate-
rem bodo zazveneli kvinte-
ti obeh skladateljev, in sicer 
na zgodovinskih godalih s 
črevnatimi strunami. Sledil 
bo koncert znanega nem-
škega tenorista Gerda Tür-
ka, izvajal pa bo angleške 
pesmi, ki jih je navdihni-
la poezija starogrškega pe-
snika Anakreona. V cerkvi 
sv. Petra bo nastopil vokal-
ni sekstet Singer Pur, ned-
vomno najbolj znano ime 
letošnjega festivala, ki se bo 
predstavil z duhovno glasbo 
nemške romantike. 

Sklepni večer festivala v 
torek, 21. avgusta, bo nekaj 
posebnega. Pod naslovom 
Veselo glasbeno slavje bos-
ta s petimi glasbeniki in tre-
mi plesalci v ospredju zbirki, 
ki ju je Isaac Posch pred šti-
risto leti posvetil koroškim 
in kranjskim deželnim sta-
novom. Namenil ju je igra-
nju med slavnostnimi obedi 
in ob drugih družabnih pri-
ložnostih ter poudaril, da so 
nekateri stavki primerni za 
ples.

Od pesmi in glasbe s kora do plesa
V soboto se bo s koncertom nemškega ansambla renesančnih pihal in trobil Capella de la Torre začel letošnji, že 36. Festival Radovljica. Do 21. avgusta  
se bo na desetih koncertnih večerih zvrstilo 47 glasbenikov iz različnih delov Evrope. 

Že tradicionalni, tokrat 36. Festival Radovljica bo v soboto z renesančno glasbo odprl 
nemški ansambel Capella de la Torre. / Foto: arhiv Festivala Radovljica

Kranj – V Mali galeriji Likov-
nega društva Kranj bo jutri, 
v sredo, 1. avgusta, ob 19. uri 
odprtje razstave z naslovom 
Odmevi prostora, doktorja 
arhitekturnih znanosti Petra 
Marolta. Vsestranskega ume-
tnika, tudi člana društva, bo 
predstavila umetnostna zgo-
dovinarka Melita Ažman. V 
krajšem kulturnem progra-
mu pa bo na violino igrala 
Lorina Marolt. Razstava bo 
na ogled do 21. avgusta.

Odmevi prostora Petra 
Marolta

Kranj – V Galeriji Pungert na 
koncu starega dela mesta 
Kranj bo jutri, v sredo, 1. av-
gusta, ob 20. uri odprtje raz-
stave z naslovom Linija, na 
kateri bo svoja likovna dela 
predstavil mladi ustvarjalec 
Luka Gruden Berger. Avtor 
na razstavi z enim zamahom, 
z enostavno, neprekinjeno, 
gladko tekočo linijo na ogled 
postavlja dela, s katerimi si 
prizadeva ustvariti likovno 
čiste podobe, ki na prvi pog-
led spominjajo na ilustracijo. 
Razstava bo na ogled do 13. 
avgusta.

Luka Gruden Berger v 
Liniji

Igor Kavčič

Bled – To, da Okarina festi-
val Bled letos »obratuje« že 
28. poletje, je vsekakor us-
peh – osebni idejnega pobu-
dnika in programskega vod-
je Lea Ličofa in lokalne skup-
nosti, Občine Bled, ki vsa ta 
leta z Zavodom za kulturo 
kot organizatorjem festivalu 
»drži štango«. Da ne gre os-
tati zgolj pri zapisani besedi, 
ponovno dokazujejo letošnji 
koncertni dogodki. Tudi ne-
deljski koncert večnacional-
ne zasedbe Bokanté, ki je z 
odra na jezerski promenadi 
imela čudovit pogled na šte-
vilno poslušalstvo, ki je na-
polnilo avditorij vse tja do 
gozdiča. Med njimi so tako 
strastni ljubitelji muzike z 
vsega sveta, ki jo vsako leto 

ponuja Okarina, kot doma-
či in tuji turisti in naključni 
obiskovalci Bleda.

Prisluhnili smo devetčlan-
ski zasedbi Bokanté, ki je v 
kreolščini, jeziku mlados-
ti vokalistke Malike Tiro-
lien, ta je namreč odrašča-
la na karibskem otoku Gu-
adalupe, izraz za izmenja-
vo, spremembo. Pevka zdaj 
živi v Montrealu, obdana 
z osmimi glasbeniki iz šti-
rih držav. Če močna kitar-
ska sekcija prihaja iz ZDA, 
tolkalski trio dopolnjuje-
ta Šved in Japonec. Sku-
paj sestavljajo zelo raznoli-
ko združbo, ki ustvarja glas-
bo, bogato z ritmi, melodijo, 
in nas v besedilih nagovarja 
k spoštovanju drugačnosti, 
priseganju za enakost med 
ljudmi, enakopravnost med 

spoloma, k skrbi za okolje, 
dostopnost do vode za vse … 
skratka k bolj humani druž-
bi. V prvo vrsto seveda sto-
pa izvrstna vokalistka, tako z 
atraktivnostjo kot odličnim 
glasom, svojo glasbeno vir-
tuoznost pa dokazujejo tako 
kitaristi, še posebej Roose-
velt Collier na steel kitari, 
kot vsi trije tolkalci. Poslu-
šali smo tako energijo Latin-
ske Amerike kot izrazito ro-
kovske ritme. Bokanté igra-
jo glasbo, pisano na kožo ro-
kerjem srednjih let, ki želi-
jo slišati kaj več od enostav-
nih kitarskih rifov, hkrati pa 

s svojo energičnostjo priteg-
nejo vse generacije. Na pro-
menado se je širila muzika 
enotnosti in ljubezni.

Danes zvečer in v prihod-
njih dneh na Okarini pri-
čakujemo še zasedbo Los 
Mirlos iz Peruja in sedem 
glasbenic, aktivistk iz Ukra-
jine, ki delujejo pot imenom 
Dakh Daughters. V četrtek 
bo s svojo skupino sledil Ri-
chard Thompson, izvrsten 
kitarist, ki bo zagotovo ena 
izmed poslastic letošnjega 
festivala. V petek sledi dvoj-
ni koncert – najprej se bo 
predstavil Yip's Children's 

Choir iz Hongkonga, sledi-
la pa bo skupina dvanajstih 
glasbenikov Fanfare Ci-
ocarlia z romunsko-mol-
davske meje. Pravi Balkan, 
ki bo všeč metalcem in ro-
kerjem, džezistom in etno 
frikom. Prvo avgustovsko 
soboto bo sledil saksofonist, 
raziskovalec zvoka Guillau-
me Perret iz Francije, festi-
val pa se bo zaključil v ne-
deljo, 5. avgusta, s koncer-
tom znane glasbenice egip-
tovsko-izraelskega porekla 
Natache Atlas, ki bo poskr-
bela za fuzijo arabske in za-
hodne glasbe.

Enakost za vse  
z Bokanté
Z nedeljskim nastopom nacionalno pisane 
skupine Bokanté se je festival Okarina prevesil v 
drugo polovico. V prihodnjih dneh nas na Bledu 
čaka nekaj novih vrhuncev odlične glasbe.

Skupina Bokanté je v nedeljo navdušila tako rokerje kot ljubitelje etno glasbe. / Foto: Igor Kavčič

KRATKE NOVICE
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Bled – Naša moška izbrana hokejska vrsta do dvajsetega leta 
starosti je v nedeljo zaključila prvi reprezentančni zbor v novi 
sezoni, že včeraj pa sta se v Ledeni dvorani na Bledu zbrali 
selekcija do 15. in do 16. leta starosti, ki bosta sodelovali na 
mednarodnem turnirju CCM Invite Bled 2018. Prva tekma naše 
ekipe do 15 let je nas sporedu jutri, ko se bo ob 15.20 pomerila 
z ekipo PRO Select. Ekipa do 16 let bo prvo tekmo odigrala 
jutri ob 7.40, nasproti pa ji bo stala ekipa CCM Selection USA. 
Slovesno odprtje turnirja bo jutri, v sredo, ob 17. uri.

Mednarodni hokejski turnir na Bledu

Kranj – Minuli konec tedna je v italijanskem Arcu potekala 
letošnja četrta tekma svetovnega pokala v težavnostnem 
plezanju. Na njej se je z zmago znova izkazala naša športna 
plezalka Janja Garnbret (Šaleški AO). V polfinalu so nastopile 
še tri Slovenke: Tjaši Kalan (AO PD Kranj) na devetem mestu 
se je že tretjič v sezoni finale za las izmuznil, Mina Markovič 
(PK Plus) se je z isto polfinalno višino kot Kalanova uvrstila na 
deseto mesto, Katja Kadić (PK Škofja Loka) pa je tekmovanje 
sklenila na 26. mestu. Drugič zapored v letošnji sezoni se je 
na zmagovalni oder povzpel Domen Škofic (ŠPO PD Rado-
vljica), ki je bron iz Briancona pred tednom dni oplemenitil še 
z bronom v Arcu. »S finalnim plezanjem sicer nisem zadovo-
ljen, ker mi je spodrsnilo, a biti z napako spet na stopničkah 
je samo potrditev, da je forma res dobra in se mi bo enkrat 
res odprlo. Kaže, da bo treba na zmago še malo počakati, a 
počutim se zelo dobro,« je povedal Škofic. Športnoplezalno 
karavano po napornem juliju čaka krajši tekmovalni premor, 
naslednja tekma svetovnega pokala bo v balvanskem plezanju, 
in sicer 17. in 18. avgusta v Münchnu.

Nove stopničke za Garnbretovo in Škofica

Bled – Pretekli teden je v Poznanu na Poljskem potekalo sve-
tovno prvenstvo v veslanju za tekmovalce do 23. leta starosti, 
na njem pa je uspešno nastopil tudi naš dvojni dvojec, ki si je 
priboril nastop v velikem finalu. Naslov prvakov je pripadel Gr-
koma Ioannisu Kalandaridisu in Christosu Stergiakasu, naša 
Nik Krebs in Miha Aljančič pa sta bila do polovice proge blizu 
boja za odličja, v cilj pa sta priveslala kot peta z ne prevelikim 
zaostankom. S tem sta izboljšala lansko sedmo mesto – ob 
tem, da Krebs v konkurenci do 23 let nastopa šele drugo leto, 
Aljančič pa tretje. »Plan od začetka je bil, da se drživa Grkov 
in ju poizkušava prehiteti. Morda sva malo precenila Italijana, 
ker sta na koncu ostala brez medalje, Grka pa sta presenetila 
s končno zmago. Morda sva malce preveč taktizirala, ampak 
rezultat je za naju še vedno vrhunski. Tekma je bila odlična 
in sva jo izvedla optimalno, saj nisva ostala izven tekme. Na 
koncu nisva razočarana, naslednje leto pa gremo zagotovo 
na medaljo,« je povedal Miha Aljančič. 

Peto mesto za naš dvojni dvojec

Vilma Stanovnik

Celje – Minulo nedeljo se je 
v nabito polni Dvorani Zla-
torog v Celju zaključilo le-
tošnje mladinsko evropsko 
prvenstvo v rokometu. Naši 
mladi rokometaši so se po iz-
jemnih predstavah in po pet-
kovi polfinalni tekmi, ko so s 
27 : 25 premagali reprezen-
tanco Portugalske, zasluže-
no uvrstili v boj za zlato me-
daljo. Tako so se v velikem 
finalu pomerili z reprezen-
tanco Francije. Po tekmi, 
polni preobratov, so se na 
koncu veselili naši mladi ro-
kometaši, ki so slavili z 31 : 
30 ter osvojili zlato medaljo. 
To je tudi prva zlata kolajna 
za slovenski rokomet. Pred 
tem so bili leta 2002 mladin-
ci srebrni, s srebrno kolajno 
iz leta 2004 in bronasto iz 

lanskega leta pa se lahko po-
hvali članska reprezentanca.

Grega Ocvirk in Domen No-
vak sta bila izbrana tudi v naj-
boljšo postavo prvenstva, Oc-
virk kot najboljši levi zunanji 
igralec, Novak pa kot najboljše 
desno krilo. Ocvirk je bil tudi 
najboljši strelec prvenstva. V 
ekipi novih evropskih prvakov 
je tudi Škofjeločan Matic Pipp.

»Finala ne moreš odigrati 
sproščeno, pokazali pa smo 
veliko borbenosti. Ob koncu 
je pomembno, da bodo fan-
tje v naslednji sezoni igrali v 
članskih ekipah in da smo z 
zmago spodbudili mlade, da 
začnejo igrati rokomet,« je ob 
koncu prvenstva povedal tre-
ner naše reprezentance Saša 
Prapotnik.

Po mladincih evropsko pr-
venstvo med 9. in 19. avgu-
stom čaka še kadete.

Mladinci so evropski 
rokometni prvaki
Naša mlada moška rokometna reprezentanca 
je na evropskem prvenstvu v Celju v finalu 
premagala Francoze in osvojila zlato medaljo.

Jože Marinček

Kranj, Domžale – Začetek 
tekme v Kranju je bil eksplo-
ziven. Že v drugi minuti so 
gostje iz Kidričevega ob prvi 
nevarni akciji domačih sla-
bo posredovali in v kazen-
skem prostoru zrušili prodi-
rajočega Toma Žurgo. Strel 
z bele točke je nato hladno-
krvno izvedel Luka Majcen. 
Domačini se po vodstvu z 
1 : 0 niso dolgo veselili. Tri 
minute zatem so imeli go-
stje kot, v kazenskem pro-
storu pa so nogometaši Tri-
glava pustili samega Da-
mirja Grgića, ki je nato z 
natančnim strelom z glavo 
premagal Darjana Curano-
vića. V nadaljevanju je bilo 
nato le bolj mirno, prilož-
nosti pa vseeno ni manjka-
lo. Začetek drugega polča-
sa je pripadel Kranjčanom, 
bolj učinkoviti pa so bili go-
stje. Počasi so prevzemali 
pobudo, v 64. minuti pa si 
je vztrajni Rok Kidrič pribo-
ril žogo med neodločenimi 
branilci Triglava pred vrati 
domačih. Žoga je prišla do 
Alena Kranjca, ki jo je nato 
zanesljivo poslal v mrežo. 
Do konca tekme so se gostje 
dobro branili, domači pa na 

vsak način skušali priti do 
izenačenja. Najnevarnejši 
je bil Tilen Mlakar v 88. mi-
nuti, vratar Janžeković pa je 
žogo odbil v kot. Ko so Kidri-
čani že imeli zmago v rokah, 
pa so v sodnikovem dodatku 
izkoristili še napako doma-
čih, izgubljeno žogo pa je 
nato v zadnji akciji na tekmi 
za končnih 3 : 1 v mrežo pos-
lal Tadej Trdina. »Pri golu 
za izenačenje sem nekoliko 
slabo ocenil žogo in igralec 
mi je prišel za hrbet in me 

matiral. Sledile so naše mi-
nute, ki pa jih žal nismo naj-
bolje izkoristili in sledila je 
kazen. Gremo naprej, sledi-
jo priprave na novo tekmo, 
ko igramo proti Gorici,« je 
po tekmi povedal vratar Dar-
jan Curanović.

Na nedeljski tekmi v 
Domžalah so domačini že 
na začetku nakazali, da si 
želijo čim prej zadeti. V dru-
gi minuti je prvi proti velenj-
skemu golu udaril Adam 
Gnezda Čerin, njegov po-
skus je bil šibak, zletel pa je 
mimo leve vratnice gola Ru-
darja. Kasneje je napadalno 
usmerjenim domačinom le 
uspelo streti obrambo go-
stov. Matija Širok je lepo 
preigraval na desni strani, 
potegnil v kazenski prostor 

in na drugo stran podal do 
Mujana, ki je zadel. Tudi 
uvod drugega polčasa je pri-
padel domači ekipi, po štirih 
minutah je prednost podvo-
jila. Rezervist Lovro Bizjak 
se je izkazal s prodorom po 
levi strani in podajo pred 
Rudarjev gol, tam pa je žogo 
pričakal Ibričić in jo spra-
vil v gol. V 57. minuti je za 
novo veselje domačih navi-
jačev poskrbel Ibričić. Ko se 
je zdelo, da je tekma odloče-
na, so gosti le sestavili akci-
jo, iz katere so prvič v sezo-
ni zadeli ter postavili konč-
ni izid 3 : 1. 

V naslednjem krogu bodo 
Domžale v nedeljo gostova-
le v Murski Soboti, Triglav 
pa v ponedeljek v Novi Go-
rici.

Poraz Triglava, zmaga Domžal
V drugem krogu Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Triglava na domači zelenici izgubili, od njih 
je bila boljša ekipa Aluminija. Domžalski nogometaši so premagali velenjski Rudar.

Nogometaši Triglava so na prvi tekmi na domači zelenici ostali brez točke. / Foto: Gorazd Kavčič

Ta četrtek se bodo domžalski nogometaši na povratni 
tekmi drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo 
pomerili z Ufo, proti kateri so na četrtkovem obračunu 
v Rusiji iztržili remi 0 : 0. Dvoboj v Športnem parku 
Domžale se bo začel ob 20.30.

Luka se je v soboto zvečer 
veselil naslova državnega pr-
vaka v kriterijski vožnji tako 
med mlajšimi člani kot v ka-
tegoriji elite. Pred njim je bil 
v skupni razvrstitvi le Avstra-
lec Benjamin Hill, sicer ko-
lesar ekipe Ljubljana Gusto 
Xaurium. 

Že v soboto je bila namreč 
gorenjska prestolnica pov-
sem kolesarsko mesto, saj 
so se na kriterijih najprej po-
merili najmlajši, od mlajših 
mladink naprej pa so kriterij-
ske dirke štele tudi za naslo-
ve državnih prvakov. Doma-
či kolesarji so imeli med vse-
mi tekmovalci, ki jih je bilo 
nekaj več kot tristo, izred-
no uspešen dan, saj osvojili 
največ zmag. Zmagam Eraz-
ma Valjavca, Jana Lešnika, 
Ane Ahačič, Tajde Moho-
rič in Davida Čadeža je sle-
dila še najpomembnejša, saj 

je državni prvak na nočnem 
kriteriju postal na Luka Čo-
tar. V elitni kategoriji se je 
na drugo mesto uvrstil še 
en član Kolesarskega klu-
ba Kranj Matej Drinovec, 
tretji pa je bil Marko Pavlič 
(Meblojogi Pro-concrete), v 

kategoriji do 23 let pa sta bila 
ob Luki Čotarju na zmago-
valnem odru še Tilen Finkšt 
(Ljubljana Gusto Xaurum) 
in Martin Lavrič (KK Kranj).

»Z letošnjo prireditvi-
jo moram biti zadovo-
ljen prav v vseh pogledih. 

Organizacija je potekala 
brez težav, posebej pa sem 
vesel, da je v mesto, zlasti v 
soboto zvečer, prišlo res og-
romno ljudi. Tudi danes se 
je nabralo veliko navijačev, 
ki so lahko uživali v zanimi-
vih obračunih. Rezultati na-
ših kolesarjev so bili na vče-
rajšnjem kriteriju res zelo 
dobri, na današnji dirki pa 
smo imeli dobro začrtano 
taktiko, na koncu pa mora-
mo biti zadovoljni s 15. mes-
tom Jake Primožiča in pr-
vim mestom Luke Čotarja 
na letečih ciljih, kar sta lepa 
rezultata,« je povedal di-
rektor Kolesarskega kluba 
Kranj in dirke Matjaž Zev-
nik ter pojasnil, da dva nji-
hova kolesarja, Jaka Primo-
žič in Nik Čemažar, takoj po 
dirki odhajata na priprave v 
Livigno, saj jih nato čaka 
nastop na največji dirki za 
kolesarje do 23 let Tour de 
l'Avenir.

Vroč kolesarski konec tedna
31. stran

Luka Čotar je v soboto osvojil naslov državnega prvaka 
v kriterijski vožnji, v nedeljo pa je bil zmagovalec letečih 
ciljev. / Foto: Tina Dokl
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Jelena Justin

Saj znajo govoriti, le bra-
nje njihovih zapisov je mal-
ce težje. Tokrat bomo obi-
skali del krnskega pogor-
ja, ki je navdušujoče čudo-
vit, obenem pa se na vsakem 
koraku zazremo v ostaline 
krvave preteklosti, ki je tod 
divjala pred več kot sto leti. 

Zapeljemo se v dolino Le-
pena in se po udobni vo-
jaški mulatjeri povzpne-
mo do Planinskega doma 
pri Krnskih jezerih. Zakaj 
množina? Zato, ker pod to 
ime spada veliko Krnsko je-
zero skupaj z Dupeljskim je-
zerom in Jezerom v Lužnici. 
Od  ega doma nadaljujemo 
po mulatjeri proti Prehod-
cem, 1639 m. Hodimo po 
vojaških poteh; edina dobra 
stvar, ki jo je prva svetovna 

vojna prinesla. Obhodimo 
Konte in se precej strmo 
povzpnemo do avstro-ogr-
skega spomenika piramidal-
ne oblike. Tukaj bomo za-
pustili markirano pot. Pro-
ti jugu je pred nami razpo-
tegnjen greben Škofiča in 
globoko pod seboj zagleda-
mo uhojeno stezico. Zavije-
mo ostro levo navzdol pro-
ti meliščem pod Škofičem. 
Spust je strm, a stezica lah-
ko sledljiva. Ko dosežemo 
pot čez melišče, ki poteka po 
izohipsi, ji sledimo do kon-
ca grebena, ko zavijemo str-
mo desno navzgor. Tukaj 
naj bi bila zaraščena mulat-
jera, a roko na srce – nisem 
je videla. Občasno imaš ob-
čutek, da pot je, potem pa iz-
gine. Vemo le to, da moramo 
navzgor, do sedla med Ško-
fičem in Rdečim robom. Ko 

smo na sedlu, predlagam, 
da se najprej povzpnemo na 
Škofič, desno. Tudi ta pot 
ni markirana. Pelje nas po 
grebenu, najprej po severni 
strani, nato se povzpne prek 
travnatega predvrha, kjer je 
čudovito okno, zadnji del pa 
je skalnat, in tu je potrebne 
nekaj previdnosti. Z vrha 
Škofiča se nam odpre pog-
led na Vrh nad Peski in goro 
brez vrha, Batognico, ki ga je 
leta 1917 razstrelilo štiri tone 
nitroglicerinske želatine. Z 
vrha Škofiča sestopimo na-
zaj do sedla in nadaljuje-
mo naprej na travnat Rdeči 
rob, ki je dobil ime po zna-
čilni rdeči kamnini. Z vrha 
sestopimo do sedla, kjer str-
mo sestopimo po neoznače-
ni stezi do markirane poti, ki 
pelje proti Jezeru v Lužnici. 
Markirana pot proti Batogni-
škemu sedlu pelje po dolini 
Lužnice, mi pa lahko izbere-
mo zgornjo pot, ki je ozna-
čena z modrimi pikami. Str-
mo se povzpnemo do škrbi-
ne na severozahodni strani 
Škofiča, nato pa po prečni 
poti pridemo nazaj do spo-
menika padlim. Od tam lah-
ko po markirani poti pod Vr-
hom nad Peski nadaljuje-
mo do Batogniškega sedla, 
s katerega začnemo sestop 
nazaj proti Krnskemu jeze-
ru. Po izohipsi sestopamo 
do markirane poti, ki pripe-
lje s Krna. Ko se priključimo 
markirani poti, precej hitro 
dosežemo Planino na Polju, 

1530 m. Nadaljujemo s ses-
topom proti Krnskemu jeze-
ru. Zgornja pot po pobočju 
Šmohorja je trenutno zapr-
ta, zato sestopimo povsem 
do jezera, ki ga prehodimo 
po dolžini, nato pa nas čaka 
še približno 15 minut hoje 
do Planinskega doma pri 
Krnskih jezerih. 

Če ta isti dan sestopimo še 
nazaj v Lepeno, bomo opravi-
li res dolgo turo, saj nam bo 
vzela okrog 13 ur. Zato mi do-
volite, da raje nekaj predla-
gam. Glede na to, da je z Go-
renjskega že vožnje do Le-
pene kar nekaj, raje razmis-
lite, da se na petek popol-
dan povzpnete do doma, v 

soboto opravite opisano turo, 
ponovno prespite ter še eno 
lepo turo opravite v nedeljo. 
Prepričana sem, da boste pre-
živeli čudovit konec tedna.
Nadmorska višina: 2013 m
Višinska razlika: 2000 m
Trajanje: 13 ur (9 ur, če zač-
nemo in zaključimo pri koči)
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Škofič (2013 n. m.) in Rdeči rob (1913 n. m.)

Območje srditih bojev
Letos mineva sto let od konca prve svetovne vojne. V čudovitem krnskem 
pogorju so se bile srdite bitke med italijansko in avstro-ogrsko vojsko. Če bi 
skale znale govoriti …

Pot proti Škofiču, piramidi levo / Foto: Jelena Justin

Rdeči rob z izrazito rdečkasto skalo / Foto: Jelena Justin

Jezero v Lužnici je eno izmed Krnskih jezer. / Foto: Jelena Justin

Pozabljene, a zelo pomembne mišice
Krepitev mišic je zelo po-

membna, saj s tem ohranja-
mo mišično maso in moč 
mišic, lepo držo, lepšo obli-
ko telesa, smo bolj zdravi in 
v boljši kondiciji. Mišice so 
tudi velik porabnik energi-
je in povečujejo naš bazalni 
metabolizem ter s tem pre-
prečujejo nalaganje odveč-
ne maščobe na našem te-
lesu. Ponavadi se posveča-
mo samo večjim in bolj opa-
znim mišicam, pozabljamo 
pa na manjše in manj vi-
dne, med njimi so zelo po-
membne mišice medenič-
nega dna.

Mišice medeničnega dna 
ležijo na dnu medenice in 
dvigujejo ter držijo naše or-
gane v pravilni legi. Poteka-
jo od sramnice spredaj do 
trtice zadaj. Ves čas so ra-
hlo napete in tako ohranjajo 

nadzor nad uhajanjem uri-
na in blata, prispevajo k sta-
bilnosti hrbtenice in mede-
ničnega obroča in so zato 
tudi zelo pomembne pri bo-
lečinah v hrbtenici.

Pomembno je, da te miši-
ce delujejo optimalno, saj s 
tem v veliki meri pripomo-
rejo h kakovostnejšemu živ-
ljenju, saj se lahko normal-
no gibamo in živimo. Posle-
dice nepravilnega delova-
nja so lahko zelo neprijetne: 
lahko pride do uhajanja uri-
na, vetrov ali celo blata, pri 
ženskah pa tudi do spušča-
nja rodil in spremenjene 
lege medeničnih organov. 
Pogoste so tudi nepravil-
nosti polnjenja in praznje-
nja sečnega mehurja, zapr-
tje in/ali oteženo odvajanje 
blata, motnje spolnosti in 
kronične bolečine v predelu 

medenice. Nepravilno de-
lovanje mišic medenične-
ga dna se lahko pojavi med 
nosečnostjo in po porodu, 
po operacijah, v povezavi z 
nevrološkimi obolenji, zara-
di slabe zmogljivosti mišic, 
slabega procesa treniranja, 
staranja, lahko pa je vzrok 
disfunkcije nepojasnjen. 

Težave z nehotenim uha-
janjem urina ima velik od-
stotek žensk, sploh po 
šestdesetem letu starosti, 
vse več mladih žensk (tudi 
najstnic) in tudi moških. 
Uhajanje urina se pogosto 
pojavlja med telesno aktiv-
nostjo – pri večjih obreme-
nitvah, teku, poskokih, pri 
nekaterih pa celo pri vsak-
danjih opravilih, kašljanju, 
smejanju … Žal je to tema, 
o kateri je ženskam, še zlas-
ti pa moškim, nerodno 

spregovoriti in velikokrat 
ostane nezdravljena, kar pa 
vpliva tudi na kakovost živ-
ljenja. Ker je to pogost po-
jav, naj vam ne bo nerodno. 
Povejte svojemu zdravni-
ku, ginekologu, trenerju ... 
in težavo boste lahko reši-
li! V veliki večini že s pravil-
no vadbo mišic medenične-
ga dna. 

Vaje vključujejo stiskanje 
teh mišic, kar omogoča vrni-
tev njihovega tonusa. Najpo-
membnejše je, da se najprej 
naučimo krčiti pravilne mi-
šice. Predstavljajte si, kot da 
poskušate istočasno zausta-
viti uhajanje vetrov iz čre-
vesja in curek urina, kot da 
bi hoteli »stisniti in dvigni-
ti«, občutiti morate stisk mi-
šic z rahlim dvigovanjem 
pod medenico proti notran-
josti telesa. Pri tem ne smete 

stiskati drugih mišic. Dovolj 
je že deset ponovitev tri- do 
štirikrat na dan. Priporo-
čljivo je, da stiske izvajate v 
različnih položajih (leže, na 
boku, na vseh štirih, sede, 
stoje), da jim z gravitacijo 
delo otežite. Postopno lah-
ko vajo otežite tako, da stisk 
zadržite od pet do deset se-
kund, med ponovitvami 
mora biti nekaj sekund pre-
mora. Ko to obvladate, lahko 
dodate še »hitre stiske«, kjer 
mišice stisnete, kolikor hit-
ro zmorete. 

Vaje so primerne za oba 
spola in vse starosti, niso pri-
poročljive samo za zdravlje-
nje, ampak so priporočljive 
tudi kot preprečevanje na-
stanka nepravilnega delova-
nja mišic medeničnega dna. 
Kar poskusite, te vaje bi mo-
ral izvajati vsak!
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Grega Flajnik

Tretji dan smo se podali 
okoli jezera Attersee. Najprej 
nas je pot vodila po seve-
rovzhodni strani jezera Mon-
dsee, v naselju Au pa smo se 
ob manjšem potoku spus-
tili do jezera Attersee, ki ga 

imenujejo tudi Kammersee. 
Z nekaj več kot 25 kilometrov 
dolžine je to največje jezero 
na Solnograškem. Ta dan 
smo vozili tudi po cestah, po 
katerih se vozijo avtomobi-
li. Lahko rečem, da smo se v 
dveh dneh kar malo razvadi-
li in so nas avtomobili motili. 

Avstrijski vozniki so sicer v 
povprečju precej bolj obzirni 
do kolesarjev kot slovesnki, 
pa tudi kolesarji so precej bolj 
previdni in strpni. Po malici 
in juhi, ki nam jo je pripravil 
Janez pri cerkvi v mestu Se-
ewalchen, smo si ogledali še 
mesto Schörfling, kjer se radi 
pohvalijo, da je v njem živel 
Gustav Klimt. Mož je bil sli-
kar, vodilni predstavnik du-
najske secesije. Ni bil nikoli 
poročen, imel pa je kar nekaj 
erotičnih odnosov s številni-
mi ženskami, med drugimi 
z Almo Mahler-Werfel, ki 
je bila sicer žena skladatelja 
Gustava Mahlerja in potem 
poročena še dvakrat. Poleg 
slik je zapustil tudi 14 otrok. 
Njegova dela danes dosegajo 
astronomske cene. Znan je 
primer, da je Američanka s 
tožbo dosegla, da ji bodo vrni-
li šest Klimtovih slik, ki so jih 

njenemu stricu zaplenili na-
cisti po priključitvi Avstrije 
Nemčiji leta 1938. Vrednost 
slik je danes 150 tisoč dolar-
jev. Leta 2003 pa so Klim-
tovo hišo v ob jezeru Atter-
see prodali za trideset mili-
jonov evrov. Skratka, Klimt 
je bil res vrhiunski umetnik. 
Po drugi strani jezera smo se 

vračali nazaj in se mimo na-
selij Steinbach in Unterach 
vrnili v Mondsee. 

Zadnji dan kolesarjenja 
smo kolesarili štirideset ki-
lometrov in se po najbližji 
poti vrnili v izhodišče, mes-
to Hallein. Pot nas je vodi-
la mimo mesta Thalgau čez 
manjši prelaz do naselja Hof 

bei Salzburg ter nato mimo 
umetnega jezera Wiestal-
stausee in vasice Hinterwi-
estal do Halleina. S tem 
smo zaključili našo pent-
ljo. Vse lepo se enkrat kon-
ča, smo si rekli, in obljubi-
li, da se drugo leto zopet po-
damo na kakšno kolesarsko 
potovanje.

Kolesarsko potepanje po 
Solnograškem (3. del)

Na poti smo se pogosto ustavili, se prešteli, pili vodo in se fotografirali.

Na ladjici na jezeru Wolgangsee

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Vsaka 
odlična športna prireditev se 
zaključi z dežjem, je bilo sli-
šati v nedeljo v Kamniški Bi-
strici, ko je dež namočil obi-
skovalce in tekmovalce na 
zaključni podelitvi medalj 
najboljšim tekačem, ki so 
se pomerili v ekstremnem 
gorskem teku na Grinto-
vec. Besede so seveda meri-
le na primerjavo s sklepnim 
delom nedavno končanega 
svetovnega prvenstva v no-
gometu, ko je najboljše no-
gometaše na podelitvi me-
dalj pral hud naliv.

Primerjava z mundialom 
nikakor ni neumestna. Tek 
na Grintovec, ki ga že sko-
raj dve desetletji organizira 
Klub gorskih tekačev Papež, 

namreč velja za eno najtež-
jih gorskih tekaških preizku-
šenj nasploh. Na skoraj de-
setkilometrski progi s star-
tom v Kamniški Bistrici in 
ciljem na Grintovcu morajo 
tekači premagati kar 1959 vi-
šinskih metrov. Težak izziv 
je tudi letos privabil več kot 
dvesto tekačev iz 12 držav. 
Zmagovalec Nejc Kuhar je s 
progo opravil v dobri uri in 
25 minutah, v ženski konku-
renci pa se je z nazivom kra-
ljice Grintovca okitila Mojca 

Koligar, ki je za izziv potre-
bovala dobrih 14 minut več. 
Za primerjavo: planinci za 
nekoliko krajšo pot lahko 
porabijo tudi pet ur in več.

Drugi in tretji med moški-
mi sta bila Luka Mihelič in 
Timotej Bečan, v ženski kon-
kurenci pa sta na stopničke 
stopili še Barbara Trunkelj 
in Barbara Belušič. Vsi naj-
boljši v moški konkurenci in 
zmagovalka v ženski, zasto-
pajo barve domačega kluba, 
zato je bilo veselje po koncu 
tekme še toliko večje, še po-
sebno ob uspehih ostalih do-
mačih tekmovalcev, ki so se 
prav tako odlično odrezali.

Rezultati najboljših bi 
se utegnili še nekoliko bolj 
približati rekordu proge, 
ki znaša skoraj deset mi-
nut manj od časa, ki ga je 

postavil Kuhar, če dežev-
je v noči pred tekmo v vro-
čem dnevu ne bi povzročilo 
prevelike vlage v gozdnatem 
delu proge, kar je tekmoval-
cem pobralo še nekaj doda-
tne moči na že tako težki tra-
si. Kljub temu je bil vodja 
tekmovanja Dušan Papež z 
razpletom izjemno zadovo-
ljen. 

»Ob dolgoletnih izkuš-
njah in z ekipo, na katero se 
lahko stoodstotno zanese-
mo, je rezultat pričakovano 
dober,« je povedal Papež, ki 
je skupaj z družino in ob po-
moči sponzorjev ter približ-
no dvestotih prostovoljcev 

že 19. organiziral tekmova-
nje, ki tudi zaradi odlične or-
ganizacije odmeva v tujini. 
A kot je razkril Papež, motor 
tekmovanja, se klub poča-
si poslavlja od organizacije 
teka. »Naslednje leto bomo 
pripravili že dvajseti Tek na 
Grintovec in ob tem mejni-
ku tudi zaključili organizi-
ranje tega teka. Mislim, da 
smo v teh letih pokazali, kaj 
se da narediti, zato prilož-
nost dajemo še komu druge-
mu. Komurkoli, ki se bo lo-
til organizacije, pa bomo se-
veda pomagali z vsem srcem 
in znanjem,« je sklenil Du-
šan Papež.

Na Grintovec več kot dvesto tekačev
Kralj in kraljica nedeljskega teka na najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp sta postala Nejc Kuhar in Mojca Koligar.

Več kot dvesto tekačev in tekačic se je minulo nedeljo podalo na pot s Kamniške  
Bistrice proti Grintovcu.

S 1959 metri višinske razlike Tek na Grintovec spada med 
najtežje gorske tekaške preizkušnje. 

Zmagovalec Nejc Kuhar je na Grintovec pritekel v uri  
in 25 minutah.

S skoraj dva tisoč metri 
višinske razlike na 
desetkilometrski poti 
tek na Grintovec velja 
za eno najtežjih gorskih 
tekaških preizkušenj.
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Škofja Loka – V petek, 20. julija, smo objavili vest o tatvini dveh 
gorskih koles višjega cenovnega razreda izpred okrepčevalnice 
Nace v Breznici pod Lubnikom. Najemniki znane kolesarske 
postojanke so nas pred dnevi opozorili, da je bila objavljena 
informacija napačna, saj se tatvina ni zgodila pred okrepčeval-
nico, ampak približno trideset metrov pod planinsko kočo na 
Lubniku. Na Policijski upravi Kranj so razložili, da je do napake 
prišlo, ker sta oškodovanca podala le okvirno lokacijo tatvine 
koles. Kolesi so sicer kasneje našli poškodovani na grebenu 
od koče na vrhu proti dolini, o čemer pa policija tudi ni bila 
pravočasno obveščena. 

Kolesi ukradeni na drugi lokaciji

Jesenice – V petek zvečer je zaradi udara strele zagorelo v 
bližini oddajnika na Mežakli. Zaradi strmega, nedostopnega 
in nevarnega terena klasično gašenje ni bilo možno, nam je 
povedal poveljnik operativne gasilske enote GARS Jesenice 
Robert Kejžar. Zato so na pomoč poklicali helikopter Sloven-
ske vojske, a ta je bil zaradi požara v Ajdovščini zaseden. Ker 
na Mežakli ni bilo pričakovati hitrega širjenja ognja, gorela je 
namreč podrast, so sklenili, da bodo akcijo nadaljevali takoj 
v soboto zjutraj. V njej so poleg helikopterja sodelovali tudi 
gasilci PGD Jesenice in GARS Jesenice. Helikopter je vodo 
zajemal v Savi Dolinki pri Hrušici in naredil 15 naletov, zatem 
odšel po dodatne zaloge goriva in nato napravil še štiri na-
lete, dokler ob 11.17 posadka ni ocenila, da je požar v celoti 
pogašen. Pogorelo je okoli dvesto kvadratnih metrov podrasti 
v gozdu. »Le s pomočjo helikopterja je mogoče varno gasiti 
požare v naravi na nedostopnih terenih,« je ob tem poudaril 
Robert Kejžar.

Helikopter gasil požar na Mežakli

Helikopter z vrečo za gašenje je vodo zajemal v Savi Dolinki 
pri Hrušici in z njo pogasil požar na Mežakli. V enem 
preletu lahko odvrže od petsto do osemsto litrov vode.
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Kranj – »Dobro jutro, ali lah-
ko danes plačamo 45 tisoč 
evrov?« je pisalo v elektron-
ski pošti, podpisani z ime-
nom in priimkom nadre-
jenega, ki jo je pred dnevi 
prejela računovodkinja ene 
od gorenjskih izobraževal-
nih institucij. Računovodki-
nja je na sporočilo odgovo-
rila, da je preverila evidenč-
ne knjižbe in da se »mate-
matika« ne izide, ter poši-
ljatelja vprašala, ali to res 
želi. Kmalu je prejela odgo-
vor: »Da. Obravnavaj jo kot 
nujno. Prosim, plačaj zdaj. 
Poslal bom dokumentaci-
jo kasneje.« Drugemu spo-
ročilu, znova podpisane-
mu s polnim imenom nad-
rejenega, so bili dodani tudi 
vsi podrobni podatki o pod-
jetju/prejemniku, naslov, 
IBAN, swift, banka, sklic, 
znesek in komentar: »Pro-
sim, pošljite plačila potrdi-
tev slip.« A računovodkinja 
je bila previdna in je transak-
cijo pred plačilom preverila 
še neposredno pri odgovor-
ni osebi. Izkazalo se je, da sta 
bili sporočili (obe napisani v 
slovenskem jeziku) lažni, da 

je torej šlo za poskus goljufi-
je. Spletni goljufi so najprej 
ustvarili lažen elektronski 
naslov s pravimi podatki od-
govorne osebe, potem pa po-
skusili v zanko ujeti računo-
vodkinjo.

Zgoraj opisana elektron-
ska komunikacija je prvi pri-
mer t. i. direktorske goljufi-
je, ki ga je v zadnjem času 
obravnavala Policijska upra-
va Kranj, že več takih posku-
sov goljufije pa so zazna-
li drugod po Sloveniji. Gre 
za že dolgo znano obliko 

spletne goljufije, katere 
tarče so predvsem finanč-
ne družbe in organizacije. 
»Goljufi jih izvršijo tako, da 
v imenu direktorja ali dru-
ge odgovorne osebe pošlje-
jo elektronska sporočila oz. 
navodila o nakazilu med de-
set in štirideset tisoč evri na 
transakcijski račun v tujini. 
Sporočila običajno prejme-
jo v računovodstvu družb. 
Gre za lažna sporočila, zato 
ne nasedajte goljufom,« so 
pojasnili na Policijski upra-
vi Kranj. 

Policisti opozarjajo vse 
družbe in organizacije, naj 
bodo pozorne na tovrstna 
elektronska sporočila, pred-
vsem kadar gre za sumlji-
va naročila za izvedbo ta-
kojšnjih plačil v tujino in ose-
bam, s katerimi družba do 
sedaj ni poslovala. Ob preje-
tju sumljivega elektronskega 
sporočila o nakazilu denarja 
svetujejo, da najprej preveri-
te elektronski naslov pošilja-
telja, ki je običajno podoben 
direktorjevemu. Preverite IP-
-naslov pošiljatelja, saj je pri 
ogledu zaglavja (header) ele-
ktronske pošte običajno raz-
vidno, da IP prihaja iz tujine. 
Prav tako preverite pristnost 
vsebine elektronske pošte pri 
odgovornih osebah in tako 
ugotovite, ali sploh obstaja 
podlaga za tovrstno nakazilo.

Če vseeno pride do goljufi-
ve transakcije, policija pred-
laga, da o tem takoj obvestite 
banko, s katero poslujete, in 
zadevo prijavite na najbližji 
policijski postaji. »Krimina-
listična preiskava v tovrstnih 
primerih poteka v smeri pre-
iskovanja sumov storitve ka-
znivega dejanja goljufije in 
zlorabe osebnih podatkov,« 
so še pojasnili. 

Lažno naročilo direktorja
Tarča tako imenovane direktorske prevare je bila pred dnevi tudi ena od izobraževalnih institucij na 
Gorenjskem. Zaradi previdne računovodkinje goljufija spletnim prevarantom ni uspela.

Policija opozarja pred spletno goljufijo, katere tarče so 
predvsem finančne družbe in organizacije. / Foto: Tina Dokl
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Kranj – Smo na vrhuncu po-
letne sezone in mnogi se v 
teh dneh na dopust odprav-
ljajo tudi z avtomobilom in 
za tranzit do oddaljene cilj-
ne destinacije najpogosteje 
uporabijo avtocesto. Na dol-
gi poti lahko kaj hitro pride 
tudi do nepričakovane okva-
re vozila, ne dovolj pozor-
nim voznikom lahko sredi 
avtoceste zmanjka tudi gori-
va. Kako torej ravnati v pri-
meru, ko nam na avtocesti 
zataji vozilo?

Policisti svetujejo, da se 
v primeru okvare vozila na 
avtocesti poskušate ustaviti 
na avtocestnem počivališču, 
SOS-odstavni niši ali odstav-
nem pasu oziroma zapusti-
te avtocesto na prvem izvo-
zu. V primeru ustavitve na 
SOS-niši ali vozišču avtoce-
ste iz vozila ne izstopajte bre-
zglavo, takoj prižgite vse šti-
ri smernike, si nadenite od-
sevni telovnik in postavite 
varnostni trikotnik, ki mora 
biti od vozila postavljen naj-
manj sto metrov. Daljša je ta 

razdalja, prej bodo lahko vo-
zniki reagirali in se pripravi-
li na nevarnost. Pri postavlja-
nju trikotnika se ne gibajte 
po odstavnem pasu (hoja in 
kolesarjenje po avtocesti sta 
prepovedana), ampak hodite 
le za varnostno ograjo in ves 
čas spremljajte promet. »Če 
veste, kje je trikotnik, ga lah-
ko zelo hitro najdete. V kupu 
prtljage ga boste težko, zato 
ga dajte na tako mesto, da 
bo hitro dosegljiv,« ob tem 

svetuje Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. 

Avto vas lahko pusti na 
cedilu tudi v predoru ali na 
avtocesti brez odstavnega 
pasu. V daljših predorih, ki 
imajo odstavne niše, rav-
najte enako kot na avtoce-
sti. Ob uporabi utripalk ter 
sklopke se pomikajte desno 
in s tem opozarjajte druge, 
da se nekaj dogaja. Če je le 
mogoče, ustavite v odstavni 
niši, kjer je nameščen tudi 

telefon SOS. Če vam to ne 
uspe, skušajte zapeljati vo-
zilo k najbližjemu robu vo-
zišča. Enak nasvet velja tudi 
za cesto brez odstavnega 
pasu, ki ima odstavne niše 
ravno tako na primerni od-
daljenosti. 

Čeprav ima dandanes že 
vsak pri sebi mobilni tele-
fon, s katerim lahko pokliče 
pomoč, vseeno dodajmo, da 
je uporaba obcestnega tele-
fona SOS brezplačna. 

Ko se na avtocesti pokvari avto
Ste na poti na morje, ko vam sredi avtoceste začne sumljivo pokašljevati avtomobil. Kaj tedaj storiti,  
kje in kako se varno ustaviti? 

Preden se odpeljete na dopust, preverite brezhibnost svojega vozila, da vas ne bo pustilo 
na cedilu ravno sredi avtoceste. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Kokrškem logu so reševalci minulo nedeljo nudili 
pomoč več osebam, ki so s posebnim električnim prevoznim 
sredstvom zapeljale v strugo reke. Uporabljala ga je odrasla 
oseba, na njem pa je bilo poleg njega tudi pet otrok. Pri po-
škodovanih osebah gre po podatkih policije pretežno za lažje 
telesne poškodbe. Policisti o dogodku še vodijo postopek.

Zapeljal v strugo 

Kranj – V naselju Zagorica pri Kamniku je 68-letni voznik oseb-
nega avtomobila pri vključevanju v promet iz neprednostne 
na prednostno cesto izsili prednost 33-letnem kolesarju, ki je 
začel zavirati in padel po vozišču. Do trčenja med njima ni 
prišlo. Kolesarja so odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih 
policije je utrpel hude telesne poškodbe. V petek so policisti 
na območju Gorij obravnavali oplazenje med avtodomom in 
kolesarko, ki se je v nesreči lažje poškodovala. V soboto je 
v Škofji Loki zaradi neprilagojene hitrosti in velikega vpliva 
alkohola (1,12 mg/l) sam padel kolesar. V nedeljo je v Gozdu 
- Martuljku kolesar padel pri prehajanju z asfaltirane ceste na 
makadamsko površino. Kolesar je sam padel tudi v Stražišču. 
Oba sta utrpela lažje poškodbe.

Številne nesreče kolesarjev

Škofja Loka, Kranj – V petek dopoldan je neznana storilka 
starejši stanovalki Groharjevega naselja v Škofji Loki na domu 
prodajala sesalec. Vsiljiva prodajalka je sesalec občanki po 
pregovarjanju prodala, vmes pa je izkoristila njeno nepazlji-
vosti in ji odtujila nekaj denarja. Dejanja je osumljena ženska z 
močnejšo postavo, visoka je bila okoli 160 centimetrov, imela 
je kratke temne lase, oblečena pa je bila v svileno bluzo. Prav 
tako še neznani storilec je v petek ponoči na Brniku odtujil 
za nekaj tisoč evrov instalacijskega materiala. V soboto med 
13. in 14. uro je storilec v Retečah skozi klet vstopil v stano-
vanjsko hišo, jo pregledal ter odtujil zlatnino in denar manjše 
vrednosti.

Tatovi ne počivajo
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M
iladinović je 
tokrat podpi-
san kot avtor 
knjige Lju-
bljana Well 

Done, »insajderskega« vod-
nika po ljubljanskih najbolj-
ših restavracijah – kot piše na 
naslovnici – ki sta jih izbrala 
skupaj s prijateljem Borutom 
Kremžarjem. Boruta je v živ-
ljenju najprej prevzela kulina-
rika, potem ga je navdušilo še 
vino. V prihodnosti lahko pri-
čakujemo tudi slovensko raz-

ličico »dveh lokalnih snobov, 
ki vesta, kje se dobro pije in je« 
v slovenski prestolnici, trenu-
tno pa vodnik lahko prebira-
mo v angleščini. Za fotografi-
je je v ediciji 2018, ki na prvi 
pogled spominja na žepno 
knjigo, a zelo luksuzno raz-
ličico, poskrbel odlični Matej 
Družnik. Knjiga – projekt, 
kot avtorja imenujeta malce 
drugačen vodnik, ima malo 
manj kot 150 strani, na kate-
rih turist ali pa naključni obi-
skovalec mesta, morda celo 
njegov prebivalec (ki razume 
angleško) lahko odkrije 19 in 
še osem izbranih restavracij, 
lokalov, zanimivih kotičkov s 
hrano. Med izbranimi najde-
mo znana, a tudi manj zna-
na imena. Če želite zgodbo – 
Miladinović je pripovedova-
lec, in to odličen – vam jo da; 
če ste vizualen tip, vas prite-
gnejo fotozgodba in zanimi-
vi miselni vzorci – nekatere 
v razmišljanju sproži že pre-
biranje Markovega doživljaj-
skega teksta oziroma njego-
vih vtisov. 

Zabava ob lansiranju mal-
ce drugačnega vodnika je 

bila verjetno ena najbolj obi-
skanih v zadnjem času v Lju-
bljani in od pet tisoč natis-
njenih knjig so jih v enem 
tednu prodali tisoč.

»Izbrala sva lokale, res-
tavracije, ki so po najinem 
mnenju tisti, za katere lahko 
rečem, da če pride na obisk 
John iz Londona, ga brez pro-
blemov pošljem tja,« razlaga 
Borut in doda, da na začetku 
nista načrtovala takšne obli-
ke vodnika, a nekje vmes sta 
vseeno ugotovila, da bi bila to 
odlična ideja, ki pa je zahteva-
la več časa. Seveda tudi brez 
zapletov ni šlo. »Imena, pre-

vodi, naslov ... Najprej naj bi 
objavila slovensko, a jo je pre-
hitela angleška verzija,« nada-
ljuje. Marko je v tem času sne-
mal serijo v Beogradu, kar je 
še oddaljilo izid knjige.

Ker je vodnik nastal zgolj 
in samo po njunem izbo-
ru, me je zanimalo, ali ju je 
kdo zavrnil. Eden se je men-
da našel, veliko je bilo pa seve-
da takih, ki so želeli biti v knji-
gi. A Borut še enkrat poudari, 
da gre za samostojen projekt, 
brez sponzorjev. »Sama sva 
se odločila, koga bova izbrala. 
Bistvo je, da je zgodba druga-
čna od tiste na internetu, neo-
dvisna.«

»Normalno je, da bo ''loka-
lec'' povedal, kje se dobro je,« 
meni Miladinović, ki ne mara 
pretirano razmišljanja, da če 
večina tako misli, bo že drža-
lo. »Že vse življenje v mestu 
hodiva v te gostilne in lokale.« 
Borut doda: »Ne vem, kdo bi 
bolje napisal zgodbo, kot jo 
napiše Mile; in ne vem, kdo v 
Sloveniji bi šel lahko v vsako 
gostilno in si v kuhinji kaj sku-
hal – zato sva idealna kombi-
nacija.«

KAKŠEN NAJ BO 
NASLOV?
O tem sta razmišljala kreativca Borut Kremžar 
in Marko Miladinović, ki ga poznamo tudi kot 
Mojmirja Pliberška iz televizijske serije Dragi 
sosedje. Njun skupni projekt nosi naslov Ljubljana 
Well Done. 

Marko Miladinović in Borut Kremžar

Alenka Brun

K
erlci so: Matej 
Zupan, ki je tudi 
vodja ansambla 
in ga lahko sliši-
mo na harmoniki, 

Matija Škrlep igra troben-
to, njegov brat Tomaž bari-
ton in bas kitaro, David Rav-
nikar kitaro, Grega Čepon 
pa klarinet. Slednjega lah-
ko srečamo tudi na odru 
Poletnega gledališča Stude-
nec, kjer so mu v igri s pet-
jem Lepo je biti muzikant 
zaupali vlogo enega od čla-
nov ansambla Fantov pet, 
ki predstavljajo srž celotne 
igre. Jani je njegova vloga – 
in seveda igra klarinet. Pri 
Kerlcih sodelujeta še pevec 
in tudi pevka: Marko Jenko 
in Manca Kavčič.

Povprečna starost v ansam-
blu je 25 let, njegovi člani pa 
prihajajo iz različnih gorenj-
skih krajev, tudi Kranja, 
Reteč pri Škofji Loki in Žele-
znikov. Za svoj sedež Kerlci 
navajajo Mengeš, ker imajo 
tam največkrat vaje. Igranje 
v ansamblu je že zdavnaj pre-
raslo okvire hobija, imajo pa 
vsi člani ansambla tudi glas-
beno znanje.

Dobra tri leta so na glas-
beni sceni, razloži Čepon, 
ki je k ansamblu prišel med 
zadnjimi, pred dobrega pol 
leta. Spoznali so se na poro-
ki, kjer je čisto slučajno igral, 
saj je bil prvotno v vlogi sva-
ta. »Na klarinet je na poro-
ki igrala harmonikarjeva 
sestra Urška, ki sedaj štu-
dira klasično smer v Salz-
burgu. Ker ji oboje časovno 
ne bi uspelo, so me povabi-
li zraven. V tistem času pa je 

odhajal tudi kitarist, tako da 
so zamenjali še kitarista.«

Grega je že igral pri raz-
ličnih ansamblih, v orke-
strih, pri Kerlcih pa mu je 
najbolj všeč njihov raznolik 
program. Na njihovih nas-
topih lahko slišimo vse od 
klasične do narodno-zabav-
ne, moderne, zabavne glas-
be. Od džeza in zimzelenih 
melodij do slovenske pope-
vke, modernih napevov, kot 
so pesmi priljubljenih slo-
venskih skupin Siddharta in 
Big Foot Mama, na primer. 
»Gledamo na to, da vključi-
mo čim več različnih žanrov 
in da so nastopi čim bolj raz-
noliki, da ni prisotne mono-
tonosti.« Morda hrvaških 
napevov igrajo še najmanj. 
V nastope poskušajo vnes-
ti humor, prisluhnili pa ste 
jim lahko tudi v projektu, 
ki je lani doživel premiero 
na materinski dan: v Mami-
ni zgodbi, kjer so kombini-
rali igro s petjem in igran-
jem, v celoti pa jo je obliko-
val pevec Marko. Publika je 
povezavo humorne igre in 

koncerta dobro sprejela. S 
predstavo so se oglasili letos 
tudi v Bohinju, naslednje 
leto pa bodo gostovali v Cel-
ju in Železnikih.

Kerlci stremijo k temu, da 
bi bil njihov program čim 
bolj kakovosten, da bi ga čim 
bolj izpopolnili, zato so do 
sedaj nastopali bolj zaseb-
no, igrali na zasebnih odrih 
in porokah. Ampak tudi na 
kakšni veselici ste jih lahko 
slišali. Zadnje čase pa inten-
zivneje razmišljajo o svoji, 
avtorski glasbi. Prijavili so se 
na letošnji festival Večer slo-
venskih viž v narečju v Škof-
ji Loki in bili sprejeti. »To je 
bil naš prvi festival, kjer smo 
predstavili svojo pesem, do 
konca leta pa razmišljamo še 
o dveh,« razlaga Čepon, ki je 
prispeval tudi glasbo za pol-
ko N’kol n’bom dost dobr, s 
katero so nastopili v Škofji 
Loki. Avtor besedila omenje-
ne pesmi v gorenjskem nare-
čju je Milan Mandeljc, ki je 
sodeloval tudi pri oblikova-
nju scenarija za videospot in 
njegovi režiji. Pred kratkim 

je pesem namreč dobila še 
vizualno podobo, ki bo vsem 
na ogled od jutri, torej od 1. 
avgusta dalje. Videospot so 
posneli v Retečah pri Škofji 
Loki, in sicer v gostilni Dani-
lo in na njenem vrtu. Kerlci 
pa tudi že razmišljajo, da bi 
se drugo leto udeležili festi-
vala v Števerjanu.

Grega nam še razloži, da 
je sestav ansambla zasnovan 
tako, da lahko nastopajo tudi 
v zasedbi, kjer ni klarineta in 
ne trobente. Tudi same vlo-
ge znotraj ansambla niso 
strogo razdeljene, tako da 
ne pojeta recimo samo Man-
ca in Marko, lahko tudi kdo 
drug prevzame njuno vlo-
go. »Pri zabavni glasbi na 
primer igram klarinet, tam-
burin, pojem, igram klavia-
ture – zelo različno. Marko 
in Matej pa na primer lah-
ko igrata bobne in klaviatu-
re. Malo se prilagodimo pes-
mi, žanru, ki ga igramo. Gle-
damo na to, da je zvok razno-
lik, ker mislim, da če ljudem 
znaš ponuditi široko paleto 
zvoka, to znajo ceniti.«

SAMI »FEJST« FANTJE
Tudi tako bi jih lahko poimenovali. A ker pri ansamblih odtehta izvirnost, muzikantov pa je že kar 
nekaj, so si nadeli ime Kerlci. Fantje pa imajo v svojih vrstah tudi pevko. Pred kratkim so Kerlci posneli 
videospot za svojo prvo polko N’kol n’bom dost dobr.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Vilma Stanovnik

P
o ogledu otoka Mont 
Saint Michel smo 
se iz Normandije 
odpeljali proti Bre-
tanji. Čeprav o Bre-

tanji zagotovo nisem zapisa-
la prav vsega, kar nas je nav-
dušilo, pa ne smem pozabiti 
vsaj omeniti njihove kulina-
rike. Ker pridelajo ogromno 
jabolk, imajo tudi veliko jedi 
in pijač, narejenih iz njih. 
Pri zajtrku tako strežejo jed, 
podobno naši čežani, veliko je 

izvedb jabolčnih sokov in piva 
z jabolki, nekaj prav posebne-
ga in svetovno znanega pa je 
calvados. To je jabolčno žga-
nje, ki izvira iz Spodnje Nor-
mandije. Tudi tisti, ki nismo 
poznavalci žganja, smo hitro 
opazili, da calvados ni podo-
ben našemu sadjevcu, saj je 
jantarjevo rjave barve. Tudi 
vonj in okus sta nekaj pose-
bnega. Calvados se namreč 
destilira iz jabolčnika, nare-
jenega iz posebej vzgojenih 
in izbranih jabolk, iz več kot 
dvesto različnih sort. Po des-
tilaciji in vsaj dveh letih stara-
nja v hrastovih sodih se lahko 
prodaja kot calvados. Bolj je 
star, mehkejša (in seveda tudi 
dražja) postane pijača. Nava-
dno ga strežejo v kozarčkih 
za konjak, lahko kot aperitiv, 
nekateri ga pijejo med obroki. 
Cena v restavraciji je med pet 
in deset evrov ... Mi smo pla-
čali sedem.

Prav posebne razlike med 
Normandijo in sosednjo Bre-
tanjo nismo opazili, saj smo 
se večino časa vozili v bliži-
ni morja. Ustavili smo se v z 

obzidjem obdanim pomor-
skim mestom Saint Malo, 
ki je bil nekoč samostojna 
pomorska republika. Mesto 
je sicer najpomembnejše pri-
stanišče severne Bretanje in 
priljubljeno letovišče v pole-
tnem času. Zelo zanimiv je 
velik razpon plimovanja, saj 
je spomladansko plimovan-
je včasih visoko tudi več kot 
15 metrov.

Tudi preostala bretan-
ska obala je zanimiva, zara-
di upornih keltskih Breton-
cev pa je ob njej tudi kar 
nekaj trdnjav. Seveda so ob 
obali tudi številni počitniš-
ki kraji in cvetoča mesteca. 

Zapeljali smo se tudi v not-
ranjost Bretanje in prečka-
li 384 metrov visoki vrh Roc 
Trevezel. Ta del pokrajine je 
spominjal tudi na naše kra-
je. Ustavili smo se v kraju 
Playben ter si ogledali njiho-
vo značilno sakralno arhite-
kturo ter zavili v Rumengol, 
najbolj sveto vas Bretoncev s 
cerkvijo prvega kralja in veli-
kega svetnika Gradlona.

In če sem tokrat začela s 
pijačo, naj zaključim s hrano. 
Iti v Bretanjo ob morje in ne 
pokušati morske hrane bi bilo 
res škoda. Tudi mi smo jo. 
Cene so zelo normalne celo 
za naše žepe, okusi pa odlični.

Normandija in Bretanja (3)

CALVADOS IN OKUSI MORJA

Cerkev Notre-Dame-de-Rumengol, ki jo obiskujejo mnogi 
romarji

Calvados je značilno 
jabolčno žganje iz 
Normandije. V Bretanji je morska hrana res okusno pripravljena.

Ladja,
počakaj me.
Tudi jaz bi rada 
odplula s teboj
na otok smeha.

Če ni več prostora,
bom na palubi.
Ker nimam denarja,
ne bom jedla in pila.
Hranila se bom
z mislijo,
da bom srečna.

Ladja,
ki kmalu boš priplula,
dovoli, 
da tudi jaz grem s teboj.
Da spoznam smeh
in njegov svet,
ki ga ne poznam.

Barbara 

Vzemi me s seboj

PESMI MLADIH

Žalostna in vesela pesem. Tako kot življenje, vsega po 
malem. Želim ti, da ujameš svojo ladjo in spoznaš tisto, 
kar si želiš. Smeha in sreče je za vse dovolj. Metka

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

Maša Likosar

M
entor Otro-
ške skupi-
ne Folklor-
nega druš-
tva Preddvor 

Blaž Logonder je pojasnil, da 
je bila to njihova prva turne-
ja: »Naši otroci so zelo vese-
li, da lahko pokažejo svoje 
folklorne veščine v tujini, in 
povabilo na to turnejo je bilo 
zanje res nagrada za trdo 
delo in redne vaje.« Logon-
der je povedal, da je značil-
no, da folklorne skupine 

sodelujejo med seboj, in ker 
se avstrijska skupina pogos-
to udeležuje njihovega Med-
narodnega festivala v Pred-
dvoru, so jim tokrat z vese-
ljem vrnili obisk. 

Sedemnajst mladih fol-
kloristov, starih od štiri do 17 
let, se je najprej nastanilo v 
mestu Špital, kjer so se pred-
stavili na sprevodu. »Zaple-
sali smo dva spleta gorenj-
skih plesov, predstavili smo 
plese požugana, popoka-
na, rašpla, kovtri in ziben-
šrit, zapeli smo tudi dve slo-
venski narodni pesmi Jaz 
pa pojdem na Gorenjsko in 

Za goram grmi, se bliska.« 
Isti dan so natopili še v mes-
tu Gmünd, naslednji dan pa 
v Millstattu. Pred odhodom 
domov so si za počitniško 
poslastico privoščili še kopa-
nje v Milštatskem jezeru.

Na festivalu so sodelo-
vale tudi skupine iz Indi-
je, Avstrije, Nemčije, Peru-
ja, Ukrajine, Srbije in Hrva-
ške in preddvorski folklori-
sti so z navdušenjem spre-
mljali vse nastope plesalcev 

različnih kultur. »Niti ene-
ga niso želeli zamuditi, vsi 
so se jim zdeli zelo zanimivi 
in drugačni, zagotovo pa je 
izstopal ukrajinski folklorni 
nastop, ki je bil nadvse ener-
gičen,« je še povedal Blaž 
Logonder in dodal: »Dobi-
li smo tudi povabilo hrvaš-
kega Folklornega ansambla 
Koprivnica za udeležbo na 
njihovem festivalu v mese-
cu septembru in zagotovo se 
ga bomo udeležili.« 

ZAPLESALI PRI SOSEDIH
Otroška skupina Folklornega društva Preddvor, ki intenzivno vadi že štiri leta, se je v juliju udeležila 
Mednarodnega otroškega folklornega festivala v Gmündu v Avstriji. 

Otroška skupina Folklornega društva Preddvor se je prvič 
podala na turnejo v Avstrijo. / Foto: Blaž Logonder

Mentor Blaž Logonder pravi, da je v Preddvoru vse več 
otrok zainteresiranih za folkloro. / Foto: Blaž Logonder

Na Mednarodnem otroškem folklornem festivalu v Avstriji 
so se predstavili s tradicionalnimi slovenskimi plesi. 
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Peter Colnar

Kako so odkrivali Ameriko
Dne 31. julija leta 1498 

je španski pomorščak Kri-
štof Kolumb med svojim 
tretjim potovanjem v novi 
svet odkril otoka Trinidad 
in Tobago. Ko je nadaljeval 
potovanje, je prvič pristal ob 
obali Južne Amerike.

Krištof Kolumb je prak-
tično odkril novo celino 12. 
oktobra 1492. Pravzaprav 
ni odkril Amerike, ampak 
San Salvador. Po dvomese-
čni plovbi je na ta dan nje-
gova ladja Santa Maria pris-
tala na otoku Guanahani, ki 
ga je imenoval San Salvador 
ter nato nadaljeval pot proti 
Kubi in Haitiju.

Ker je mislil, da je odkril 
krajšo pot do Indije, so tam-
kajšnji domačini dobili ime 
Indijanci. Novi svet pa so 
kasneje poimenovali Ame-
rika po italijanskem pomor-
ščaku Amerigu Vespucciju, 
ki je sodeloval v drugem in 

tretjem Kolumbovem poto-
vanju, kasneje pa tudi on 
organiziral štiri potovan-
ja na novo celino in jo tudi 
podrobno opisal. Zaradi 
tega so dolgo mislili, da je 
on »lastnik« enega od naj-
večjih odkritij v zgodovini 
človeštva.

Teorij o tem, kdo je odkril 
Ameriko, je sicer več. Trdi-
jo, da so jo pred Kolumbom 
prebivalci iz vzhodne Sibi-
rije, Kitajci, Vikingi in tudi 
Feničani. Prevladuje mne-
nje, da so se mongoloidi iz 
vzhodne Sibirije v obdobju 
med 23 tisoč in osem tisoč 
let pred našim štetjem pre-
selili na Aljasko čez zemelj-
ski most v Beringovi ožini, ki 
ga danes ni več. Nato naj bi 
se selili proti jugu. To potr-
juje preprosto orožje iz kam-
na in živalskih kosti. Enake-
ga so našli tako v Sibiriji kot v 
Mehiki in drugod v Ameriki.

Kitajci naj bi odkrili Ame-
riko leta 458. Kitajski profe-
sor Chu Shienchi s pekin-
ške univerze trdi, da je tja 
leta 458 priplula odprava, ki 
jo je vodil budistični menih 
Hoe Shin. Arheologi so res 
našli v starih mestih Sred-
nje Amerike skulpture, ki so 
podobne tistim iz budistič-
nih templjev.

Vikingi naj bi prišli v Ame-
riko okoli leta tisoč pod vod-
stvom Leifa Ericsona čez 
Islandijo in Grenlandijo. 
Zgodbe o njihovem potova-
nju pripovedujejo nordijske 
sage, ki so nastale na Islandi-
ji med letoma 1320 in 1350, 
vendar jim do leta 1837 niso 
posvečali pozornosti.

Potrditev, da so prišli prvi 
v Ameriko Feničani, išče-
jo nekateri zgodovinarji v 
skrivnostnih razvalinah v 
New Hampshiru, kjer je 
22 kamnitih koč, okopov, 

prehodov in oltar. Zanje 
ni razlage, kdo jih je nare-
dil. Da naj bi Feničani res 

odkrili oddaljeno neznano 
zemljo, je mogoče prebrati 
tudi v Homerjevih epih.

Pregovori in reki
  Nemški pregovor: Lepe besede dajo še dimu težo.
  Nizozemski pregovor: Sladke besede človeka  
 bogatijo s prijatelji.
  Teluški pregovor (Indija): Nihče ni umrl od  
 prekletstva niti preživel od blagoslova.
  Osetski pregovor: Prekletstvo ljudi je hujše  
 od božjega.

Smeh ni greh
   »Si se res razšel s svojim dekletom samo zato, ker je 

začela nositi očala?«
 »Ne. Ona je zato pustila mene.«
   Pred vhodom v restavracijo pred novoletno polnočjo 

vpraša fant neznano dekle: 
  »Gospodična, ali vas lahko vprašam, kaj boste  

počeli nocoj?«
  »Lahko, vendar ne pričakujte preveč. To, kar vi 

mislite, je že za mano.«

Samo Lesjak

Glasbeno polet-
je Bohinj je har-
monično uskla-
jeno z okoljem, 
v katerem zaži-

vi vsako poletje. Kot pra-
vi umetniški vodja festiva-
la Roman Leskovic, izjemna 
akustika cerkvic sv. Martina 
v Srednji vasi in sv. Nikolaja 
v Bohinjski Bistrici ter izje-
mno okolje bohinjske narav-
ne in kulturne krajine vabijo 
v svoj dom vrhunske doma-
če in tuje glasbene umet-
nike, da z glasovi in instru-
menti uglasijo svoje stvarit-
ve z okoljem.

Program je zelo razno-
lik in privlačen za bolj kot 
tudi manj zahtevne ljubite-
lje glasbe. Uvodni koncert 
je pripadel orkestru in zbo-
ru Slovenske filharmoni-
je, ki sta izvedla Mozartov 
Rekviem, posvečen spomi-
nu na vse planince in alpi-
niste, ki so izgubili življenje 
v stenah Triglava v 240-let-
ni zgodovini osvajanja nje-
govega vrha. Sledila sta kon-
certa zasedbe Stratos Quar-
tet ter violončelistke Vite 
Peterlin in harmonikarja 
Žana Robasa, ki sta se pred-
stavila s skladbami mnogih 
klasikov, od Stravinskega 

do Piazzolle. Festival bo 
nadaljeval koncert sopra-
nistke Elvire Hasanagić ter 
pianistke Aleksandre Pavlo-
vič, ki bosta nastopili ta četr-
tek, 2. avgusta, ob 20.30 v 
cerkvi sv. Martina v Sred-
nji vasi. Elvira Hasanagić 
je ena izmed najmlajših 
iz nove generacije sloven-
skih opernih pevk, ki so se 

iz domačega okolja operne 
ustvarjalnosti zavihtele do 
mednarodnega sozvezdja, 
posutega z opernimi zvez-
dami, ter pogumno stopile 
na najpomembnejše med-
narodne operne in koncer-
tne odre. Pevko že od same-
ga začetka njene profesio-
nalne pevske poti strokovna 
javnost označuje za enega 

najobetavnejših glasov na 
operni sceni. Glasbenici se 
bosta predstavili z raznoli-
kim programom, ki vklju-
čuje klasike, kot so Rahma-
ninov, Puccini in Kalman.

Naslednji četrtek, 9. avgu-
sta, bodo vsem ljubiteljem 
komorne glasbe zaigrali tri-
je vrhunski glasbeniki: zma-
govalka prestižnega evro-
vizijskega tekmovanja na 
Dunaju flavtistka Eva Nina 
Kozmus, violinistka Runa 
t Hart, ki se je že v rosnih 
letih kot izredno nadarje-
na deklica začela učiti violi-
no, in izvrsten violist Jacqu-
es Perez, ki je svoje znanje 
izpopolnjeval pri priznanih 
glasbenih pedagogih. Fes-
tival bo 16. avgusta sklenil 
koncert dveh priljubljenih 
glasbil, violine in klavirja, ki 
v duetu dveh mladih, med-
narodno priznanih glasbe-
nih umetnikov Karola Dani-
ša in Antona Bashynskega 
najdeta skupno glasbeno 
govorico, zasijeta in se pred-
stavita v svoji najlepši podo-
bi.

Festival tako vsako leto 
znova dokazuje, da klasični 
koncerti izvrstnih glasbeni-
kov niso domena zgolj veli-
kih koncertnih odrov evrop-
skih prestolnic, temveč zaži-
vijo tudi v intimnem okolju 
prelepe bohinjske krajine.

POLETJE KLASIKE
Tradicionalni poletni glasbeni festival Glasbeno poletje v Bohinju ponuja vrhunske domače in tuje 
glasbene poslastice za vse ljubitelje klasične glasbe.

Sopranistka Elvira Hasanagić bo nastopila ta četrtek zvečer 
v cerkvi sv. Martina v Srednji vasi. / Foto: arhiv Agencije GIG

Kranj – V sredo, 1. avgusta, bo ob 20.30 na dvorišču gradu 
Khislstein koncert Marka Črnčeca, enega izmed najbolj 
priznanih sodobnih slovenskih glasbenikov, ki živi in delu-
je v New Yorku. Na mednarodnem prizorišču je znan kot 
multiinstrumentalist, skladatelj, aranžer in producent, ki 
deluje zlasti v džezu ter popularni glasbi. Do svojih najst-
niških let je bil večkratni dobitnik zlatih plaket in nagrad 
na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Izdal je že štiri 
avtorske zgoščenke z odmevnimi kritikami, kar ga uvršča 
med najbolj ustvarjalne in produktivne glasbenike sloven-
ske džezovske glasbe. Največja džezovska publikacija All 
About Jazz je njegov album Devotion uvrstila med dvaj-
set najboljših svetovnih albumov leta 2014. S tem se je 
Črnčec znašel v družbi džezovske smetane, kot so Brian 
Blade, Tigran Hamasyan, Ambrose Akinmusire, Jason 
Moran in drugi.

Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Marko Črnčec

Kranj – V soboto, 4. avgusta, bo ob 22. uri na terasi Klubara 
v okviru poletnih Večerov z okusom koncert zasedbe Pop-
garaž. Gre za skupino odličnih glasbenikov, ki je ljubezen 
do glasbe strnila v raznolik izbor več kot sto zimzelenih 
skladb popa, džeza, roka in funka. Zasedbo sestavljajo: 
pevka Anja Mlinar, ki nastopa tudi kot kantavtorka Anette, 
Manca Dremel, tudi članica dueta Manca in Zala, pevec 
in kitarist Tomaž Plesec, s Šansongaraž uvrščen na izbor 
Vala 202, kitarist in basist David Kocmur, učenec Primoža 
Grašiča, študent konzervatorija za glasbo v Celovcu, in 
bobnar Darian Kocmur, tudi član zasedbe Blu.Sine, uče-
nec Ratka Divjaka.

Večer z okusom: Popgaraž

Kranj – V petek, 3. avgusta, bo ob 21. uri v Cafe Galeriji 
Pungert koncert zasedbe Kvadriga. Gre za svežo dže-
zovsko zasedbo, ki je nastala letos spomladi na pobudo 
bobnarja Janeza Sagadina in saksofonistke Klare Lavriša. 
Janez in Klara skupaj študirata džez na Prins Claus kon-
servatoriju v Groningenu na Nizozemskem. Svoje ideje in 
ustvarjalne procese želita prikazati tudi doma, z domači-
mi glasbeniki. Glasba odraža njuna doživljanja in misli ob 
študiju in življenju v tujini. Vsakič znova je mogoče slišati 
nove izlete v improvizacijo in raziskovanje zvoka zasedbe. 
Na koncertu bodo izvedli Klarino Suito o majhni zeleni 
deželici – aranžma slovenskih ljudskih pesmi, slišati pa 
bo mogoče tudi aranžmaje najljubših džezovskih stan-
dardov in originalne kompozicije članov zasedbe.

Kvadriga na Pungertu



16

PRAZNOVANJA

TOREK_31. 07. 2018

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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»Ribica«
Draga Tanja, sem v dvomih 
in lepo vas prosim za pomoč. 
Počutim se izgubljeno, ker ne 
najdem izhoda. Je to, kar se 
mi dogaja, res ljubezen ali si 
le domišljam? Hvala vam za 
odgovor.
Da je ljubezen bolezen, je že 
zelo stara modrost. Kadar 
ustreli puščica, se dobro 
zavedamo, in ko se to zgodi, 
se ne da preprečiti. Še bolj 
težko je to v vašem primeru, 
ker je ljubezen obojestranska. 
Če imate nekoga radi, ki ni vaš 
partner, to še ne pomeni, da 
ste nezvesti. Kot vidim, vaš 
zakon še zdaleč ni več dober 
in velikokrat so solze tiste, ki 
vas ohromijo. Res sta za raz-
dor vedno potrebna dva, a 
vi ste naredili zelo veliko, da 
bi zakon bil tak, kot je treba. 
Da se obsojate, je normalno, 

saj je navadno tako, da pravi 
krivec nikoli ne razmišlja v to 
smer, saj krivde niti ne občuti. 
Prijatelj, v katerega ste se zal-
jubili, ima zvezo, ki mu vedno 
manj pomeni, in vedno bolj 
razmišlja, da bi naredil konec. 
Sam ni več verjel v ljubezen 
in je presenečen ter ne more 
verjeti, da vas je spoznal. Ima 
dober značaj, je pozitivno 
naravnan, duhovno bogat in 
zna ceniti drobne stvari. Tre-
nutno imata oba moralnega 
mačka in na trenutke se zave-
stno umikata drug drugemu, 
a dolgo časa tega ne bosta 
zdržala. Čas bo naredil svoje, 
odločitve bosta sprejela oba, 
in sicer z vero, da se dobro 
zavedata, kaj si želita in hoče-
ta. Vaš strah je odveč, vse bo 
tako, kot je treba. Le zakaj si 
vi ne bi zaslužili ljubezni in 
da vas ima nekdo rad. Bodite 

veseli, da ste dobili drugo pri-
ložnost in ne dopovedujte si 
več, da je to nemogoče. Vse 
bo dobro. Srečno!

»Kozoroginja«
Draga Tanja, sem redna bral-
ka vašega horoskopa in odgo-
vorov. Prosim, če pogledate 
malo v mojo prihodnost. Zani-
majo me zdravje, ljubezen in 
kako bo s hčerko. Ali me čaka 
še kaj lepega? 
Kot vidim, se je vaše zdrav-
stveno stanje že začelo spre-
minjati na bolje. Ni videti, 
da bi imeli kake posebne 
fizične težave, zato vam ni 
treba skrbeti. Da ste začeli 
skrbeti zase, je zelo pohvalno 
– samo tako nadaljuje, saj vas 
to počasi pripelje do večjih 
uspehov, kot si lahko pred-
stavljate. Imeti sebe rad se 
sliši čisto preprosto, a res to 

narediti, ni vedno lahko. Zna-
te biti odločni in ne klonite ob 
vsakem koraku, zato lahko 
pričakujete večje spremem-
be na osebnem področju. 
Ker nikoli ni prepozno, sploh 
ker imate željo, ki vas vodi, se 
srčna želja uresniči. Poleti se 
boste odločali o večjem naku-
pu, ki se vam bo obrestoval. 
Resno boste morali začeti 
razmišljati o zamenjavi slu-
žbe. Kot že sami veste, se 
počutite utesnjeni, pa naj bo 
to zaradi samega dela ali oko-
lice. Pogovor z nekim prijate-
ljem vam bo koristil in odprl 
oči. Hčerka vam stoji ob stra-
ni in vidim, da se dobro razu-
meta. Pridno študira, obetajo 
se ji razni uspehi. Žalost, ki jo 
je občutila v ljubezni, jo bo 
kmalu minila in na vidiku ima 
novo ljubezen. Lepo vas poz-
dravljam. 

TANJIN KOTIČEK

Današnje karte bodo name-
njene ljubezni oziroma temu, 
kako lahko dobimo čim več 
informacij na to temo. Kajti 
vprašanj, ki jih ljudje postav-
ljajo, je kar veliko. Vsa pa se 
vrtijo okoli ljubezni. Na pri-
mer: Ali je zveza, ki jo imam, 
prava? Ali se bo zakon obdr-
žal? Imam tri opcije, katera 
je prava? Oseba mi ne vrača 
čustev, kaj ne narobe? Je 
bolje ohraniti samo prija-
teljstvo? Me ima rad/-a? Se 
oseba iz preteklosti vrne? 
Sploh spoznam ljubezen? Ali 
osebo že poznam ali ne? Mi 
uspe zaživeti na novo, je pot 
prava? Mi je zvest/-a? Osta-
neva za vedno skupaj? In še 
bi lahko nadaljevala. Vsem 
vprašanjem je skupna ljube-
zen, čustva. Kadar se večkrat 
pojavi karta Vdova ali Vdo-
vec, govorimo ponavadi o 
starih ali obstoječih zvezah, 
o vrnitvah in obnovah. Karta 
Otrok ponavadi prinaša nove 
začetke, a ni nujno. Karte 
Hrepenenje, Darilo, Ljube-
zen, Veselje, Otrok, Upanje, 
Žalost, Mislec, Zvestoba, 
Bolezen, celo Izguba lahko 
čustveno razložimo. Kot 

vedno so pomembne kombi-
nacije. Vdova in Darilo skupaj 
dasta odgovor, da spraševa-
lec osebo že pozna. Zvestoba 
in Otrok prinašata odgovor, 
da je oseba zvesta in zveza 
ostaja. Ko imamo skupaj 
karti Hrepenenje in Žalost, 
govorimo o enostranski lju-
bezni, nasprotna stran nima 
interesa. Pri vprašanju o le 
prijateljstvu dobimo odgo-
vor v kartah Zvestoba in Mis-
lec ali pa Izguba in Žalost. 
Tudi karta Nekaj denarja je 
čustvena obarvana. Malen-
kosti so bolj pomembne, 
kot si mislimo. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
»šola vedeževanja« in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

V soboto, 21. julija 2018, sta se v Kranju poročila Aleš Rep-
nik in Ines Rošelj ter Jaka Cuderman in Tina Kuhar, v Škofji 
Loki sta zakonsko zvezo sklenila Klemen Potrebuješ in 
Klaudija Pratljačić, na Sv. Andreju pa sta se poročila Luka 
Rupar in Ana Potrebuješ. V soboto, 28. julija 2018, sta na 
Gorenji Dobravi zakonsko zvezo sklenila Dejan Pirnovar 
in Mateja Tavčar.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 45 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 14 dečkov in 11 deklic. Naj-
težji je bil deček s 4155 grami, najnižja porodna teža pa je 
pripadla deklici, sicer eni zmed dvojčic, z 2250 grami. Na 
Jesenicah se je rodilo 9 dečkov in 11 deklic. Najtežji je bil 
deček, najlažja pa deklica – prvemu je tehtnica pokazala 
4490, slednji pa 2410 gramov.

Novorojenčki

Janez Kuhar

S
labo vreme zakon-
cema Janežič ni 
preprečilo, da ne 
bi speljala piknika 
in kratke obnovit-

ve zakonske zveze oziroma 
poročnega obreda. Opravil 
ga je župnik Pavle Juhant, 
Vinko pa je dejal: »Da človek 
doživi zlato poroko, mora 
imeti v življenju mnogo sre-
če in varstvo svojega angela 
varuha.«

Vinko Janežič se je rodil 
9. julija 1945 v Zalogu pri 
Cerkljah na Gorenjskem. V 
družini je bilo sedem otrok, 
pet fantov in dve dekleti. Od 
fantov je bil Vinko najmlajši, 
najstarejša Marinka jih ima 
87 in najmlajša Ani sedem-
deset, štirje bratje pa so že 
pokojni. Mama Ana je bila 
gospodinja, oče Franc pa je 
znal opravljati najrazličnej-
ša dela. Vsega se je uspešno 
lotil, tako da sta z mamo, ki 
je veliko hodila v »taberh«, 
pomagati kmetom in pos-
pravljati v šoli, lahko preživ-
ljala sedemčlansko družino. 

Osnovno šolo je obiskoval 
v Zalogu in jo dokončal v Cer-
kljah. Zaposlil se je v Trgov-
skem podjetju Krvavec v Cer-
kljah in vajeniško dobo opra-
vljal v delikatesi pri Radano-
viču v Cerkljah. Zanimivo je, 
pravi Vinko, da se je takoj, 
ko se je izučil za trgovskega 

pomočnika in odšel v »ta spo-
dnjo« trgovino v Cerkljah, v 
delikatesi pričela učiti trgov-
skega poklica njegova bodoča 
žena, a se takrat še nista poz-
nala.

Že kot otrok pa je Vinko 
kazal talent za petje in igra-
nje. Tako je v Zalogu odigral 
nekaj glavnih vlog v dramski 
sekciji, prepeval je v zboru, 
nato pa leta 1962 s prvo pla-
čo kupil kitaro. Še istega leta 
je nastal ansambel. Doma-
čini so jih poimenovali kar 
Veseli trgovci, ker so bili vsi 
v zasedbi trgovski pomoč-
niki. Vinko je že drugo leto 
zamenjal kitaro za troben-
to in tako je nastal klasični 
kvintet. Trgovci pa letos pra-
znujejo že 55. rojstni dan. 

Vinko je imel 18 let, ko je 
prevzel trgovino v Zalogu, 
leta 1964 postal v podjetju 
najmlajši poslovodja v Pred-
dvoru, konec leta pa odšel 
na služenje vojaškega roka 
v Srbijo. Po vrnitvi iz JLA je 
leta 1966 prevzel trgovino v 
Struževem, v decembru pa 
oddelek v skladiščih Živila 
Kranj pri železniški postaji v 
Kranju. Leta 1963 je namreč 
trgovsko podjetje Živila pre-
vzelo podjetje Krvavec. Leta 
1972 je postal vodja vseh 
skladišč v Živilih, kasneje 
tudi novih v Naklem. Upo-
kojil se je julija 2003. 

Ana Slemc pa je bila rojena 
v Dvorjah pri Cerkljah 20 feb-
ruarja 1947. V družini je bilo 

šest otrok, štirje fantje in dve 
dekleti. Zgodaj jim je umrl 
oče, tako da je mama Ana 
sama skrbela in preživljala 
veliko družino. Po mamini 
smrti je kmalu odšel od doma 
tudi najstarejši sin Tone. 
Sedaj brata živita v tujini: 
eden v Braziliji, drugi – Peter 
– pa v New Jerseyju. Peter se 
je s svojo življenjsko sopotni-
co Barbaro tudi udeležil zlate 
poroke. Ana pa je šla po zak-
ljučeni osnovni šoli v trgov-
sko šolo in nato do upokojit-
ve ostala zvesta delavka v pod-
jetju Živila. 

Vinko in Ana sta se poroči-
la 20. julija 1968 v župnijski 
cerkvi Marijinega vnebovze-
tja v Cerkljah. Na isti dan se 

je poročila tudi Anina sestra 
Marina z Jožetom Kržičem. 

Takoj po poroki sta Janeži-
čeva odšla stanovat na Spod-
nji Brnik, kjer je bil poročen 
Vinkov brat. Kupila sta par-
celo in zgradila novo hišo. 
Danes z njima živi še starej-
ši sin Krištof z družino. 

Svojo ljubezen pa sta Jane-
žičeva okronala z rojstvom 
treh otrok: Krištofa, Kleme-
na in Nataše. Danes jima 
življenje lepša še sedem 
vnukov. Najstarejša je Taj-
da, nato pa sledijo Urban, 
Jernej, Tinkara, Ažbe, Tian 
in najmlajši navihani Lan. 
Pravita, da ko ju obiščejo, se 
jima razvedri obraz in zapo-
je srce.

ZLATOPOROČENCA JANEŽIČ
V soboto, 21. julija, sta zakonca Ana in Vinko Janežič v družbi domačih, sorodnikov in sosedov iz 
soseske Na vrtovih ter v prisotnosti župnika Pavla Juhanta praznovala petdeseto obletnico poroke. 
Praznovali so doma na Spodnjem Brniku.

Poročna fotografija zakoncev Janežič iz leta 1968

Ana in Vinko Janežič 
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1. nagrada: 3 buteljke vina
2. nagrada: 2 buteljki vina
3. nagrada: 1 buteljka vina

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
š lji te do torka, 14. avgusta 2018, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va 
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go
renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

Turistična kmetija Ipavec organizira trgatev v Vitovljah. Na avtobusni postaji pred 
Mercator centrom na Primskovem vas bo čakal avtobus ob 7.30. Pot vas bo vodila 
naravnost v Vitovlje, naselje nad Šempasom pri Novi Gorici. Tam vas bo gospodar 
Mitja pričakal z narezkom, sledila bo razlaga o pravilnem obiranju grozdja, nato pa 
se boste nekaj uric preizkušali ob obiranju in polnjenju košaric z grozdjem. Po trga
tvi vas bo čakalo okusno domače kosilo, med katerim bo za dobro voljo poskrbel 
harmonikar, ki bo tudi po kosilu poskrbel za dobro zabavo in ples. Če boste hoteli, 
se boste lahko peš odpravili do bližnje vrtnarije ali do romarske cerkvice, od koder 
pogled seže vse do morja. Domače dobrote lahko tudi kupite. Odhod proti domu 
je načrtovan okoli 18. ure. Ne pozabite na udob no obutev in veliko dobre volje! 
Vsak trgač prejme sodček vina (5 litrov).

CENA JE 16  EUR. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, kosilo, 

nezgodno zavarovanje. 

PONEDELJEK, 3. SEPTEMBER 2018

Pokličite 

041 935 586
MITJA – od 11. do 17. ure

 

031 228 766
PETRA – od 17. ure dalje
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Umrl je Oliver Dragojević, legendarni 
hrvaški pevec, znan po baladnih uspe-
šnicah, prejemnik številnih nagrad in 
edinstven pevski talent, ki so ga cenili 
poznavalci glasbe iz celega sveta. Drago-
jević je umrl v splitski bolnišnici zaradi 

posledic raka na pljučih. Star je bil 71 let. V več kot štiride-
setletni karieri je posnel 23 studijskih albumov in bil gost 
več kot petdesetih festivalov, s svojimi uspešnicami Cesa-
rica, Nadalina, Galeb i ja, Skalinada in drugimi pa se je 
zasidral v srca mnogih.

Poslovil se je Oliver Dragojević

Z oskarjem nominirana igralka Michelle 
Williams (38) se je poročila – in to ne s 
finančnim svetovalcem Andrewom You-
mansom, s katerim naj bi bila zaroče-
na še v začetku letošnjega leta. Igralka 
je večno zvestobo obljubila indie rock 

pevcu Philu Elverumu (40). »Nikoli nisem obupala nad 
ljubeznijo,« je za Vanity Fair povedala igralka, ki pravi, da 
je dolgo iskala partnerja, podobnega pokojnemu možu 
Heathu Ledgerju, ki je umrl pred osmimi leti.

Michelle ni obupala nad ljubeznijo

Tožilci  losangeleškega okrožnega sodi-
šča so se odločili, da je igralec Ed Wes-
twick (31), ki je bil  obtožen  posilstva 
igralke Kristine Cohen, nedolžen. Zoper 
igralca, znanega po vlogi v seriji Opravlji-
vka, je bila novembra lani podana kazen-

ska ovadba. Cohenovi, ki naj bi jo Westwick zlorabil na 
svojem domu, sta se pri pričanju pridružili še dve žrtvi, 
igralki Aurelie Wynn in Rachel Eck, a tudi to ni bilo dovolj 
za obsodbo.

Oproščen zaradi pomanjkanja dokazov

Nick Jonas (25) in Priyanka Cho-
pra (36) sta se po dveh mesecih 
zveze zaročila. Vir blizu paru je 
povedal, da je Nick zvezdnico 
serije Quantico zaprosil v Lon-
donu, in sicer na njen 36. rojstni 

dan. »Presrečen je. Prijatelji ga še niso videli tako srečne-
ga in se veselijo z njim. Ima zelo resne namene z njo,« je 
povedal vir za People. Spoznala sta se lani, drug drugega 
naj bi celo že predstavila svojima družinama.

Po dveh mesecih že zaročena

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
eset let po prvem 
delu uspešnice, 
ki je osvojila gle-
dalce po vsem 
svetu, smo si 

v soboto na velikih platnih 
premierno lahko ogleda-
li drugi del priljubljenega 
filmskega muzikala Mam-
ma Mia! Spet začenja se. V 
prvem delu smo spoznali 
simpatično mladenko Sop-
hie, ki se bo kmalu poročila 
in bi zato rada ob sebi ime-
la tudi očeta. Ker ne ve nje-
govega imena, na mali grš-
ki otok povabi trojico moš-
kih iz mamine preteklosti. 

To pripelje do kaotičnega 
vrtinca zabavnih zmešnjav 
in poplave romantičnih čus-
tev. V drugem delu ponovno 
srečamo originalno igralsko 
zasedbo, ne manjka plesa 
in petja, spoznamo pa tudi 
nove obraze. Snemali so ga 
več tednov na hrvaškem oto-
ku Vis, ki je za potrebe filma 
postal grški otok Kalokairi. 
Ne gre pa brez uspešnic sku-
pine ABBA, tudi takih, ki jih 
v prvem delu nismo slišali. 
Zgodba pa se v drugem delu 
vrača nekaj desetletij v pre-
teklost in se prepleta s seda-
njostjo. 

V kranjskem Cineplexxu 
si je novi glasbeni spekta-
kel ogledalo kar lepo število 

gledalcev. Dvorana je bila 
polna. Uvod pred filmom so 
tokrat zaupali Katji Benčina, 
med publiko pa smo opazi-
li tudi najlepšega letošnje-
ga Slovenca Matjaža Mavri-
ja Bonclja in njegovega sote-
kmovalca Petra Škulja. Mat-
jaž je Tržičan, Peter pa Lju-
bljančan, ki je letos postal 
Cosmo mister. 

Drugi del filma Mamma 
Mia! prihaja na redni spo-
red 2. avgusta, isti dan pa se 
na velika platna vrača naj-
bolj znana pošastna družina 
iz Hotela Transilvanija, tako 
v sinhronizirani različici kot 
tudi v izvirniku. V animirani 
komediji Hotel Transilvani-
ja 3: Vsi na morje! se Drakula 

in njegova pošastna ekipa 
odpravijo na križarjenje, na 
dopust v velikem slogu. Ker 
pa njimi nikoli ne gre vse 
gladko in po načrtu, bo seve-
da letošnji dopust začinjen s 
številnimi dogodivščinami 
in humorjem pa tudi kak-
šno nevarnostjo. 

V soboto, 4. avgusta, pa 
v okviru Družinskega dne 
od 16. ure dalje pripravljajo 
otroški kotiček z ustvarjalni-
mi delavnicami, pobarvan-
kami in baloni. Že naslednji 
teden, 7. avgusta, in potem 
še 18. avgusta bosta za doda-
tno veselje otrok z obiskom 
poskrbela prav posebna turi-
sta iz Hotela Transilvanija: 
maskoti Manca in Tonči.

VRNILA SE JE MAMMA MIA!
V soboto je kranjski Cineplexx gostil premiero, drugi del uspešnega filmskega muzikala Mamma Mia! 
Spet začenja se, ki na redni spored prihaja drugega avgusta; otroška srca pa bo že ta teden osvajal tretji 
del še ene uspešnice: Hotel Transilvanija 3: Vsi na morje!

Peter Škulj in Matjaž Mavri BonceljKatja Benčina

Nadaljevanje muzikala Mamma Mia! na filmskem platnu je 
zanimalo tudi prijateljici in sodelavki Jožico in Veroniko.

Čeprav je Cher od Meryl Streep starejša le tri leta, v 
drugem delu igra njeno mamo. / Foto: Karantanija Cinemas

Jessica Keenan Wynn igra mlado Tanyo, Lily James Donno 
in Alexia Davies Rosie. / Foto: arhiv Cineplexxa (distribucija Karantanija Cinemas)

Tokrat se Drakula z družbo odpravi na poseben dopust: 
križarjenje ... / Foto: arhiv Cineplexxa (distribucija Con film)

Blejki Meta Debelak in Lidija Grilc delata v Wine 
bar restavraciji Sova Bled, ki je svojo ponudbo 
predstavila tudi na Blejskih dnevih. Pravita, da večino 
časa namenita gostinstvu, ko sta prosti, pa se Lidija 
docela posveti svojim štirim otrokom, Meta pa igra v 
jeseniškem gledališču in hodi v hribe. / Foto: Tina Dokl
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Nagrade: 
1. Štartnina na Veronikin tek in majica
2. Obisk predstave v okviru Abonmaja Kam’nček
3.  Knjižna nagrada: The Slovenia Book – Top 100  

destinations

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in  
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 15. avgusta 2018, 
na Go renj ski glas,  Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko  
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.

sobota, 13. oktobra 2018, ob 9.30
Ciciban teče, ob 13.30 • Glavni trg v Kamniku

10 KILOMETROV
Informacije: tek@visitkamnik.com in gsm: 051/390 361

Prvenstvo občine KamniK v teKu • serija GorenjsKa, moj Planet

AKCIJA

CenejŠe PreDPrijave 

►www.prija
vim.si

Pretecimo ga!

www.visitkamnik.com  •  www.gorenjska-mojplanet.si

10. VERONIKIN TEK

ZA
VO

D
 Z

A
 T

U
RI

ZE
M

, Š
PO

RT
 IN

 K
U

LT
U

RO
 K

A
M

N
IK

, G
LA

VN
I T

RG
 2

, K
A

M
N

IK



20 Gorenjski glas
torek, 31. julija 2018NASVETI info@g-glas.si

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

Sladice na hitro

Zdaj se obetajo vroči dnevi, veje sliv, jablan in vsega drugega 
se šibijo od množine plodov, v gozdovih in po planjavah bodo 
še borovnice in maline, robidnice … Sadja bo dovolj, le hitro 
ga bo treba porabiti, da ne bo propadalo. Bi bilo res škoda. Saj 
se spomnite Vodnika: »Glej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji 
prejemat ne mudi …« Naj bo za danes nekaj lahkih in hitrih 
peciv, ki jih bomo obogatili s sadjem.

Preprosti sadni kolač

Testo: 25 dag moke, pol zavitka pecilnega praška, 1 kisla smeta-
na, 4 žlice sladkorja, ščepec soli; nadev: različno sadje iz kompo-
ta ali narezano sveže sadje (slive, gozdni sadeži, ribez, češplje, 
marelice, obrezana zgodnja jabolka itd.). 
Zamesimo gladko testo, ki naj počiva 1 uro v hladilniku. Nato 
ga razvaljamo ali preprosto z rokami potlačimo po dnu pomaš-
čenega pekača in mu tudi dvignemo rob tako, da bo potreseno 
sadje lepo ujeto v testo in bo sladica sočna. Pečeno sladico 
razrežemo v primerne kose in po želji še potresemo s sladkor-
no moko. Ponudimo lahko še toplo, tudi s stepeno smetano.

Dober skutni narastek z jabolki

Potrebujemo: 50 dag skute, 75 dag jabolk, 4 jajca, 10 dag slad-
korja, 12 dag zdroba, pol zavitka pecilnega praška, 2 zavitka vani-
ljevega sladkorja, lupina in sok polovice limone; po želji dodamo 
še rozine, za odrasle namočene v rumu.
Jabolka narežemo na koščke in jih pokuhamo z nekaj žlicami 
vode ali belega vina. Ohlajenim dodamo še malo sladkorja in 
cimeta, lahko pa tudi rozine. Iz beljakov napravimo sneg, ki ga 
zmešamo z vsemi navedenimi sestavinami. V pomaščen pe-
kač za narastke polagamo plasti mase in jabolk ter spečemo.

Jabolčni narastek

Potrebujemo: 5 dl mleka, 3 žlice jedilnega škroba, 3 žlice slad-
korja, 3 jajca, 7 jabolk, 3 dl belega vina, 0,5 dl sladkorja.
Narezana jabolka skuhamo z vinom in sladkorjem ter odcedi-
mo, ko se zmehčajo. Od mleka odvzamemo 1 dl in damo vanj 
sladkor, jedilni škrob in rumenjake. Zamešamo v preostalo 
vrelo mleko in kuhamo 3 minute kot puding. V dobljeno maso 
zamešamo odcejena jabolka in sneg iz beljakov. Vse skupaj 
stresemo v pomaščen pekač za narastke. Pečemo 30 minut 
pri 220 stopinjah Celzija.

Navadno vlečeno testo za zavitke

Potrebujemo: 50 dag mehke moke, 2 žlici olja, 1 žlico vinskega 
kisa, 2,5 dl mlačne vode, sol.
Vse sestavine zgnetemo v gladko testo, ki naj počiva vsaj pol 
ure. Nato ga razvaljamo, pokapljamo z oljem, razvlečemo, 
potresemo z nadevom, zavijemo in pečemo približno 50 mi-
nut pri 180 do 200 stopinjah Celzija.

Poletne jedi
Za pripravo polnozrnatih 

testenin z bučkami in tuno 
potrebujemo: 400 g pol-
nozrnatih testenin, 2 manj-
ši bučki, 0,5 kg češnjevega 
paradižnika, 1 dl kisle smeta-
ne ali grškega jogurta, 200 g 
odcejene tunine, 2 žlici oliv-
nega olja, sol, nariban sir za 
posip.

Bučke operemo, jim od-
režemo konce ter jih nare-
žemo na trakove. Češnje-
ve paradižnike operemo ter 
jih razpolovimo. Ponev se-
grejemo, prilijemo olje ter 
na njem na hitro popeče-
mo trakove bučk. Dodamo 
razpolovljen češnjev para-
dižnik, posolimo po oku-
su. Ponev odmaknemo s 
štedilnika in jo pokrijemo. 

Testenine skuhamo v osolje-
ni vodi. Kuhamo jih 2 minu-
ti manj kot piše na embala-
ži proizvajalca. Ponev z buč-
kami in paradižnikom pris-
tavimo nazaj na štedilnik ter 
dodamo kuhane in odcejene 
testenine. Primešamo tuno 
in kislo smetano ter dob-
ro premešamo. Pokrijemo 
in na nizki temperaturi ku-
hamo še eno do dve minu-
ti. Postrežemo in posujemo 
z naribanim sirom.

Nasvet: Tuna poskrbi za 
dodatek beljakovin, ki jih v 
naši prehrani pogosto pri-
manjkuje. Če nismo njeni 
ljubitelji, jo lahko izpustimo.

Za pripravo piščanca s 
karijem in bučkami potre-
bujemo: 600 g piščančjega 

fileja, 1 bučko, 1 korenje, 1 če-
bulo, 2 stroka česna, 2 žlič-
ki karija, pol žličke mlete pa-
prike, 2 ščepca soli, 2 žlici 
olja, 2 dl jušne osnove, 150 g 
kisle smetane.

Bučko in korenje operemo 
ter ju narežemo na centime-
ter velike kocke. Olupljeno 
čebulo in česen nasekljamo. 

Piščančji file narežemo na 
kocke ter ga osolimo. V po-
sodi na žlici olja popečemo 
piščančje meso. Ko meso 
dobi zlato rjavo barvo, doda-
mo čebulo in česen. Praži-
mo 5 minut in nato prime-
šamo še bučko ter korenje. 
Vse skupaj na hitro prepra-
žimo in zalijemo z jušno 

osnovo. Pokrijemo in poča-
si kuhamo 20 minut. Zači-
nimo z mleto rdečo papriko 
in karijem ter vmešamo ki-
slo smetano. V pokriti poso-
di kuhamo še 5 minut.

Nasvet: Kot prilogo doda-
mo riž ali pire krompir. K 
jedi se odlično podajo tudi 
testenine.

Janez Logar

Na članka Draga moja žena 
in Ljubi moj mož se je oglasilo 
veliko bralcev. Tematika obeh 
člankov je zelo konkretna in 
pogosta v naših zakonskih od-
nosih. Enkrat pišemo za moža, 
že v drugem stavku pa za ženo. 
Pomembna je dinamika odno-
sa med dvema, ki se imata rada 
ali sta se nekoč imela rada. 
Upam si trditi, da je povsod 
po svetu enako. Takšna je pač 
dinamika odnosa med moškim 
in žensko. To so naravni za-
koni medosebnih odnosov. Od 
drugih naravnih zakonov se 
razlikujejo v tem, da dva zrela 
človeka lahko spremenita avto-
matski (podzavestni) potek do-
godkov. Samo mož in žena se 
lahko odločita, da se bosta ime-
la lepo – in da bo drugače, kot 
je bilo v primarnih družinah.

Neka gospa mi je pripovedo-
vala, kako je možu podčrtala 
posamezne stavke obeh član-
kov. Kaj velja zanj in ne zanjo. 
Od omenjenega pisanja bomo 
imeli največ koristi, kadar nam 
bo uspelo vsebino kolumne pre-
usmeriti nase. A kako to nare-
dimo: »Draga moja žena, tale 
Janez je napisal, da sva se po-
polnoma odtujila. Dvakrat sem 
prebral in mnogo napisanega 
velja zame in za najin odnos 
…« In nadaljujemo: »Pravi, naj 
pogledamo vase in naj si to po-
vemo. Kaj naj pogledam? Kako 
naj ti povem, ko pa te ni doma? 
Ali delaš ali ''športaš'' ali bereš, 
mene še opaziš ne več. Veseliš se 
vnukov in svoje mame, jaz pa 
kot da ne obstajam.« In nato 
povejte najbolj bistveno (temu 
rečemo ranljivost): »Ko si se tako 
zelo odmaknila od mene, ko se 
bolj veseliš izleta s kolegico kot z 
menoj, ko vidim, da si v svojem 

svetu, se jaz počutim tako zelo 
samega in zapuščenega. Najhu-
je je, ko me kritiziraš in obme-
tavaš z grdimi besedami. Sicer 
nekaj delam ali se umaknem, z 
mislimi sem pa pri tebi. Rad bi ti 
povedal, da te pogrešam, čeprav 
sva tujca že dlje časa. Včasih me 
stiska v prsih. Vzamem tableto, 
v resnici si pa želim tvojega ob-
jema. Tega ti ne upam povedati, 
saj me je preveč strah, da me boš 
spet zavrnila …« To pomeni, da 
obrnemo kompas vase.

Ko odrastemo, so drugi (celo 
moja žena) le statisti v mojem 
življenju. Omenjeni gospod je 
imel verjetno slabo izkušnjo 
s svojo mamo in se mu ob ču-
stvenih umikih žene prebuja 
njegova že zelo stara bolečina. 
Dogodki v njegovem življenju 
se mu tako sestavljajo, da se 
njemu prebujajo točno isti ob-
čutki osamljenosti in zapušče-
nosti, kar je že nekoč doživljal. 
Na ta način nismo svobodni. 
Smo ujetniki preteklih izku-
šenj. Samo v svobodi se lahko 
odločimo za pravo ljubezen. 
Svobodo si pa lahko podelimo 
sami sebi s tem, ko se osvobodi-
mo bolečine lastne preteklosti.

V zakonskih/partnerskih 
odnosih imamo dnevno mili-
jon priložnosti, da postajamo 
svobodnejši. Sploh ko otroci 
odidejo, ko imamo približno 
urejene finance, ko se življenje 
malo umiri, ko počasi prihaja 
jesen življenja. Potem imamo 
čas opazovati sebe. Nikoli nam 
ne bo zmanjkalo tem za lastno 
raziskovanje. Včasih ni prijet-
no, zato potrebujemo ob sebi 
človeka, ki nas ima rad. 

Oh, ti naši zakoni!

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

Mojca Logar

Kje vse uporabljate zaščitno 
čelado? Na kolesarjenju, smu-
čanju, pri delu v gozdu, morda 
tudi pri drsanju, na gradbišču, 
v jami, pri plezanju … Name-
njena je naši varnosti. Danes 
je, včasih pa je nismo imeli, ker 
je ni bilo. Čelado pri smučanju 
sem nemudoma začela upo-
rabljati, ko je tik ob meni padel 
starejši gospod. Bil je brez čela-
de. Obležal je na tleh, in ker 
sem bila čisto zraven njega, 
sem se odpeljala do žičnice po 
prvo pomoč. Ko pridem nazaj 
in sedim ob njem, vidim, da je 
deset centimetrov od njegove 
glave iz snega gledala skala, 
skalica. Če bi z glavo zadel ob-
njo, bi bile posledice padca lah-
ko drugačne. Še preden sem 
prišla domov, sem šla v trgovi-
no kupit čelado. Odtlej vedno 
smučam s čelado in počutim 
se varneje. Na kolesu uporab-
ljam čelado. Ko grem na dalj-
šo pot vedno, če se peljem le do 
trgovine ali kam tako na hitro, 
grem tudi brez nje. V nedeljo 
sva z Matejem kolesarila v Lo-
garsko dolino. Prek Šenturške 
gore in Črnivca v Podvolovjek 
in od tam v Logarsko dolino. 
Na mostu čez Kamniško Bi-
strico pri kraju Godič se je pri-
petila prometna nesreča. Bila 
sva praktično prva ob nesreči. 
Kolesar je pripeljal čez most in 
avto je s stranske ceste zapeljal 
na most. Voznik je vozil poča-
si, speljal je v ovinek, kolesar 
tudi ni dirkal, čeprav ti kole-
sarji na specialkah ne vozijo 
počasi. Kolesar se je znašel na 
pokrovu motorja, zastokal je, 
udaril se je v ramo in obležal 
je na tleh. Nekaj časa je bil 
omotičen. Reševalec je prišel v 
petih minutah. Pomagali smo 

ustaviti promet. Kolesarja so 
mobilizirali v steznike in okle-
pe, odpeljali so ga v varne roke. 
Hitrosti so bile nizke, kolesar 
je imel čelado – in vendar se je 
pripetila nesreča. V Kamniško 
Bistrico se je v nedeljo zjutraj 
peljalo zelo veliko kolesarjev 
in izletnikov. Kolesarji imajo 
opremo, table opozarjajo voz-
nike avtomobilov, naj upošte-
vajo kolesarje. Za kolesarje se 
zdi, kot da vozijo vsak svoj kro-
nometer. Vsi bi bili radi vsaj 
malo podobni tekmovalcem 
na Dirki po Franciji in zagoto-
vo bo zaradi našega Primoža 
kolesarjenje še bolj popularno, 
kot je že sicer. In vendar je ta 
gneča na regularnih cestah 
izjemno velika. Lahko izbere-
mo tudi le kolesarske poti, npr. 
od Jesenic do Kranjske Gore. 
Pot je namenjena le kolesar-
jem, lahko pa tam najdemo 
tiste kolesarje s specialkami, 
ki vozijo svoje osebne rekorde, 
tiste s treking in gorskimi kole-
si, majhne otroke, ki so ravno 
opustili pomožna kolesca, te-
kače na rolkah, ljudi z rolerji, 
sprehajalce, tekače, otroke na 
poganjalčkih, mamice z vozič-
ki, traktor, ki gre kosit travo ... 
Celo na takšni cesti je intere-
sov veliko in se lahko pripeti 
nesreča, kaj šele na »redni« 
cesti. Nesreča se nam lahko 
zgodi doma, pademo v vrtu in 
si zlomimo roko, na stopnicah 
… Pa je vseeno zaščitna opre-
ma tisto, kar danes je na voljo, 
včasih pa je ni bilo – in je na-
menjena naši varnosti. Sedaj 
bom kolesarsko čelado upora-
bljala vedno, tudi če bom šla 
le v trgovino ali se bom samo 
malo peljala.

Čelada

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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sudoku_LAZJI_18_61
NALOGA

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

8 3 1 7
9 5

4 7 5 2
2 8 6

5 9 3 4 1
3 7 8 5

sudoku_LAZJI_18_61

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_61
NALOGA

7 6 3 9
8 3 9 2

2
5 6 9

6 7 4 1
3 5 7

3
9 5 4 7
4 1 5 6

sudoku_TEZJI_18_61

REŠITEV

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

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_61
NALOGA

7639
8392

2
569

6741
357

3
9547
4156

sudoku_TEZJI_18_61

REŠITEV

762845139
845319762
391627485
154768293
678293541
239451678
587136924
926584317
413972856

sudoku_LAZJI_18_61
NALOGA

9634
71689
253

8317
95

4752
286

59341
3785

sudoku_LAZJI_18_61

REŠITEV

965273841
374168529
821459376
658342197
293817654
417695238
742581963
586934712
139726485

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 1. 8.
21.00 SKRIVNOSTNO OGLEDALO
17.15 IZGUBLJENA MED VALOVI
19.00 OCEANOVIH OSEM
20.45 LJUBITI PABLA
16.15 NEVERJETNI 2, sinhro.
18.30 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 1. 8.
16.20, 20.50 SICARIO 2: VOJNA BREZ 
PRAVIL
18.10, 20.00 NEBOTIČNIK
16.10, 21.15 ANT-MAN IN OSA

18.30 ANT-MAN IN OSA, 3D
19.00 IZGUBLJENA MED VALOVI
16.00 UKRADENA PRINCESA
20.20 TI LOVIŠ!
21.00 OCEANOVIH OSEM
17.30 NEVERJETNI 2, sinhro.
16.30 NEVERJETNI 2, 3D, sinhro.
18.45 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 3. 8.
21.00 NEVARNE IGRE (Letni kino)
Sobota, 4. 8., in nedelja, 5. 8.
18.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE, sinhro. (v nedeljo 3D)
20.00 MAMMA MIA: SPET ZAČENJA SE!

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
31. 7.

18/33 °C

Nedelja 
5. 8.

14/28 °C

Sreda 
1. 8.

Četrtek
2. 8. 

Petek
3. 8. 

Sobota
4. 8.

17/32 °C 18/33°C 15/30 °C 15/29 °C

Ponedeljek 
6. 8.

Torek
7. 8.

Sreda
8. 8.

Četrtek
9. 8.

14/28 °C 12/29 °C 13/28 °C 14/29 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

31. 7.    tor.  Ignac 5.43 20.33

1. 8.     sre.  Peter 5.44 20.32 

2. 8.    čet.  Alfonz 5.45 20.31           

3. 8.    pet.  Lidija 5.46 20.29

4. 8.    sob.  Dominik,  5.47 20.28

5. 8.    ned.  Marija 5.49 20.26

6. 8.   pon.  Ljubo 5.50 20.25
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NA  SVETE  VIŠARJE  
PO  MARIJINI  POTI

          IZLET // 28. AVGUST 2018

Tudi letos vas v času med velikim in malim šmarnom vabimo na eno 
od najstarejših Marijinih božjih poti, na Svete Višarje, ki so stičišče treh 
kultur in treh narodov. Že zjutraj se bomo ustavili na Brezjah in si  
ogledali naše največje romarsko središče z baziliko Marije Pomagaj.  
Nato se bomo odpeljali do vznožja, se na 1700 metrov visoki vrh  
odpeljali z žičnico, od koder je do znane romarske Višarske Matere  
Božje na Svetih Višarjah (Monte Santo di Lussari ) nekaj minut hoda. 
Po maši, ogledu cerkve in razgledu na okoliške gore in doline bo na 
gori sledilo kosilo. Po njem se vrnemo v dolino in se odpeljemo  
proti domu. Ustavili se bomo še v Trbižu. Z nami na izletu bo tudi  naš 
novinar Jože Košnjek.

Cena izleta: 37 EUR 
Cena vsebuje: prevoz z žičnico in kosilo na Svetih Višarjah,  
vodenje, prevoz in DDV.
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.50,  z AP Mercator Primskovo ob 7.10, 
z AP Globus Kranj ob 7.20, z AP Radovljica ob 7.40. 
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  
osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju  ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

NA  SVETE  VIŠARJE  
PO  MARIJINI  POTI

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Gospa Antonija Mra-
vinec (rojena Bajželj) z letni-
co rojstva 1927 je leta 1952 ro-
dila svojega drugega otroka, 
hčerko Jožico Mravinec, po-
ročeno Prdan. Leta 1969 je 
ona rodila sina Roberta, ki se 
mu je v njegovi takratni zve-
zi z Matejo Kramar leta 1992 
rodil sin Žiga. On in njego-
va izvoljenka Karin Posavec 
pa sta 7. junija letos postala 
starša malemu Niku in s tem 

lepo zaobjela pet generacij. 
Antonija je tako postala Niku 
praprababica, Jožica prababi, 
Robert je Nikov dedi, Žiga pa 
ati. Za zdaj so vse generacije 
še pri zdravju in pogumno ča-
kajo šesto. 
Tako nam je zgodbo petih ge-
neracij družin Mravinec - Pr-
dan predstavila Ana Grmič, 
hči Antonije Mravinec, sestra 
Jožice Prdan, teta Roberta Pr-
dana ... potem pa že nastane 
zmeda s poimenovanjem so-
rodstvenih razmerij med ge-

neracijami. Primerov petih 
generacij ni prav veliko, zato 
so vredne časopisne objave. 
Prva v verigi petih generacij, 
93-letna Antonija, ki živi na 
Kokrici, se še vedno dobro 
drži, kot naročnica Gorenj-
skega glasa je vestna bralka 
in reševalka križank. Dru-
ga, Jožica, je postala mama 
že v srednješolskih letih, kar 
v tistih časih ni bilo lahko. 
Zaposlila se je v Iskri in tam 
dočakala upokojitev, spomin 
na težke čase pa je Kranjčan-

ka potisnila v ozadje in se 
veseli svojega nasledstva. Sin 
Robert, ki živi v Tržiču, je po 
poklicu gozdar, njegov sin 
Žiga pa voznik, ki pogosto 
vozi tudi na mednarodnih li-
nijah. Kdove kam bo življenje 
pripeljalo trenutno najmlaj-

šega tega rodu, malega Nika? 
Ko se pomenkujemo s pra-
babico Jožico in njeno sestro 
Ano, razkrijeta, da sta tudi 
onidve imeli praprababico. 
To je bila Katarina Koder, v 
preteklosti pastirica v Kokri, 
ki je nazadnje živela v Britofu 

in umrla nekaj pred svojim 
stotim rojstnim dnem. O njej 
je ob njenem 99. rojstnem 
dnevu kot o trdoživi korenini 
pisal tudi Gorenjski glas. 

Očitno ima ta rod dobre 
gene in se nemara tudi nasle-
dnikom obeta dolgo življenje.

Nik začenja peto 
generacijo
Sedmega junija letos je na svet prijokal deček Nik in dopolnil peto generacijo 
družin Mravinec - Prdan. 

Pet rodov (od leve): prababi Jožica, praprababica Antonija, dedi Robert, ati Žiga z Nikom  
v naročju in mamico Karin ob sebi / Foto: družinski arhiv

Janko Rabič

Jesenice – Slovenski sanka-
či v poletnih mesecih nasto-
pajo v Mednarodnem poka-
lu v sankanju na koleščkih. 
Za uvod so se tekmovalci in 

tekmovalke štirih klubov, 
Podljubelja, Loma, Jese-
nic in Idrije, udeležili prvih 
dveh od šestih tekem v av-
strijskem Imsterbergu. 

Med udeleženci iz sedmih 
držav so na zahtevni, mokri 

progi dosegli naslednje naj-
boljše uvrstitve: pri ženskah 
je bila Tina Velikanje (Idri-
ja) četrta in peta. Pri moških 
je Boštjan Vizjak (Podlju-
belj) zasedel četrto in sed-
mo mesto, Stanislav Koler 

(Idrija) deveto mesto ter Ma-
tevž Vertelj (Jesenice) 16. in 
23. mesto. Pri deklicah je bila 
Nuša Šubic (Idrija) dvakrat 
šesta, pri dečkih pa Vid Kralj 
dvakrat tretji, Žiga Kralj (oba 
Podljubelj) pa dvakrat peti. 

Sankanje na koleščkih
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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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: SEDEM GOR
SKIH SKUPIN, ki je bila objavljena v SOTOČJU v petek, 13.  juli
ja 2018 in prejmejo darilni bon Baldrijan v vrednosti 15 EUR so:  
Marija Šumberger, Medvode, Andrej Jelenc, Ljubljana – Šmart
no in Martina Hartman, Medvode. Nagrajencem čestitamo!

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

Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

Rezultati 60. kroga – 29. julija 2018
12, 26, 30, 31, 35, 37, 38 in 13

Loto PLUS: 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31 in 34
Lotko: 2 9 3 4 4 1

Sklad 61. krog za Sedmico: 3.700.000 EUR
Sklad 61. krog za PLUS: 140.000 EUR
Sklad 61. krog za Lotka: 740.000 EUR

LOTO

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 04/2014200, fak su 04/2014213  
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 brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v petek, 3. avgusta, ob 18. 
uri petje ljudskih pesmi; ob 17. uri družabni večer ob igri 
taroka. Obvezna prijava na brezplačne dogodke na tel. 041 
724 134 ali e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Gasilska veselica
Kovor – Kovorski gasilci vabijo na gasilsko veselico, ki bo v 
soboto, 4. avgusta, ob 19. uri pri Gasilskem domu Kovor. Za-
bavala vas bosta Ansambel Saša Avsenika in Kumske punce. 
Podeljena bodo priznanja najbolj zaslužnim članom sveta 
KS Kovor. Za pijačo in jedačo bodo poskrbeli gasilci PGD 
Kovor. Organiziran bo tudi bogat srečelov.

IZLETI

Pohod okoli Košute
Tržič – Planinsko društvo Tržič v sodelovanju z gorsko vasjo 
Sele v Avstriji v soboto, 4. avgusta, organizira pohod okoli 
Košute. Pohod je dolg 33 kilometrov, pot je zahtevna. Start 
na slovenski strani je ob 5. uri izpred gostišča Karavla Koren. 
Zaključek pohoda ob 17. uri v Domu na Kofcah z družabnim 
programom in žrebanjem lepih nagrad. Prijave do 3. avgusta 
na pd.trzic@gmail.com ali 040 336 090.

OBVESTILA

Bralnica na vrtu Sokolskega doma
Škofja Loka – V torek, 31. julija, bo ob 18. uri na vrtu Sokol-
skega doma potekala Bralnica: pogovor z avtorskim tande-
mom Miživangavski – Žigom X Gombačem in Ivanom Mi-
trevskim.

Organizacijski odbor 33. spo-
minskega pohoda borcev NOB, 
vojnih veteranov '91 in sloven-
skih častnikov na Triglav, je na 
svoji seji 20. julija 2018 ostro 
obsodil nerazumno in neu-
strezno ukrepanje nadzornika 
Triglavskega narodnega parka 
(TNP), ki je v soboto, 14. juli-
ja, preprečil ekipi TV Sloveni-
ja snemanje proslave na bia-
tlonskem strelišču na Rudnem 
polju na Pokljuki. 
Organizacijski odbor je pra-
vočasno pridobil soglasje 
uprave TNP za izvedbo 33. 
spominskega pohoda članov 
združenja borcev za vrednote 
NOB, veteranov vojne za Slo-
venijo (ZVVS in ZPVD Se-
ver) in slovenskih častnikov na 
Triglav, ki je potekal 13. in 14. 
julija, ter zaključne slovesnosti 
na biatlonskem strelišču na 
Rudnem polju dne 14. julija. 
Soglasje TNP je bilo priloženo 
prijavi javne prireditve na pri-
stojni upravni enoti. 
Naravovarstveni nadzornik 
TNP Tomaž Bregant pri nad-
zoru prireditvenega prostora 
13. julija ni imel pripomb, 14. 
julija pa je v spremstvu pro-
stovoljnega nadzornika TNP 

Spominski 
pohod na 
Triglav 

Žige Marenka pred prireditvijo 
opozoril le na dve nepravilno 
parkirani osebni vozili obisko-
valcev. 
Ravno zaradi tega in glede na 
dobro sodelovanje ob izvedbi 
pohodov in prireditve v pre-
teklih letih nas je vse izredno 
presenetila novica, da sta nad-
zornika ob začetku slovesnosti 
prepovedala novinarju in sne-
malcu RTV Slovenija snema-
nje prispevka za informativni 
program in jima zagrozila z 
globo v višini sedem tisoč evrov, 
če bi s snemanjem nadaljevala.
Če odmislimo povsem napač-
no razumevanje prepovedi iz 
50. točke 13. člena Zakona o 
TNP (Uradni list RS, št. 52/10, 
46/14 – ZON-C in 60/17), je 
nerazumno, da je bila določba 
zakona o TNP, ki je v veljavi že 
od leta 2010, prvič uporabljena 
ravno ob tokratni prireditvi. 
Zgolj slučajnost? Prepričani 
smo, da nadzornik niti slučaj-
no ni ravnal v skladu s predpi-
si in je svojo funkcijo zlorabil. 
Zato zahtevamo, da vodstvo 
TNP ustrezno ukrepa in stori 
vse, da se tovrstne nepravil-
nosti pri delu nadzornikov ne 
bodo ponavljale, organizatorju 
prireditve pa se javno opraviči 
za povzročeno škodo. 

Danijela Mandeljc, vodja 
organizacijskega odbora

Maša Likosar

Struževo – Antonija Golob si 
je na domači kmetiji Pr’ Jenk 
v Struževem, kamor se je pre-
selila pred štiridesetimi leti, 
ustvarila svoj cvetlični raj. 
Ljubi vse rože, a prav posebej 
ji je pri srcu nagelj. Spom-
ni se, da je prvega dobila od 
sestre Zofke, druge je vzgo-
jila sama. »Posadila sem po-
taknjence in na srečo so se 
vsi prijeli, pravzaprav sem 
vse rože, ki jih imam, sama 
''spravila gor'' in veselje je 
res nepopisno, ko zacveti 
cvet, ki si mu sam omogočil 
življenje.« V zadnjih dveh 
letih so se ji močno razrasli, 
ima že 25 korit pravih rdečih 
gorenjskih nageljnov, ki kra-
sijo njihov gank. »Nega in 
skrb za moje nageljne mi po-
menita glavni hobi, sprosti-
tev in balzam za dušo.« Pra-
vi, da nagelj ni zahteven, pot-
rebuje le veliko tekočine, svež 
zrak, primerno temperaturo 

in sončno lego. »Zalivam jih 
z deževnico, pri tem mi po-
maga vnuk Žiga, ki zalival-
ko komaj drži, imam pa še 
enega nepridiprava za po-
močnika – naš muc je vrtnar, 

prekoplje vso zemljo v koritih 
in mi celo poleže potaknjen-
ce.« Naslednje leto namera-
va vzgojiti še bele nageljne, 
ki naj bi krasili vnukov bal-
kon. Antonija je hvaležna, da 

navdušenje nad rožami kaže 
tudi njena snaha, in upa, da 
bodo na njihovi kmetiji rože 
vedno doma, saj meni, da živ-
ljenje brez rož nima smisla in 
je prazno. 

Nageljne je vzgojila sama
Antonija Golob ima rada vse rože, še zlasti pa so ji pri srcu nageljni.

Antonija Golob rož ne kupuje, temveč vse vzgoji sama. / Foto: Primož Pičulin

PREJELI SMO
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Vodja izmene v sendvičarni, m/ž (Kranj) 
Delo izmenovodje: organiziranje in nadzorovanje dela v izmeni oddelka, razpore-
janje delavcev po delovnih mestih, uvajanje novih sodelavcev, spremljanje kvali-
tete izdelkov, pomoč sodelavcem in vključevanje v delovni proces na liniji izdelave 
sendvičev ... Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 
26. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu upravljalec strojev. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 28. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju IMS, m/ž (Kranj) 
Iščemo sodelavca za razvoj programske opreme na področju omrežja IMS, pripra-
vo tehničnih rešitev na svojem strokovnem področju, analizo in reševanje proble-
mov, izvedbo razvojnih testov, pisanje tehnične dokumentacije. Iskratel, d. o. o., 
Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Sodelavec na oddelku ladijskega transporta, m/ž (Brnik) 
Delovno mesto zajema organizacijo transportov ter skrb za celotno administrativ-
no podporo našim kupcem na področju pomorskega prometa. Odgovorni boste 
za vzdrževanje dolgoročnih odnosov s kupci ter iskanje optimalnih logističnih re-
šitev na področju pomorskega transporta. Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 
130 F, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 24. 8. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Produktni specialist, m/ž na področju upravljanja blagovnih skupin (Naklo) 
Produktni specialisti so ključni upravljavci Merkurjevega programa, ki ga kupec vidi 
na trgovskih policah. Njihova odgovornost je skrb za dobičkonosnost kategorij bla-
ga, ki jih upravlja, delovno mesto pa odlična vstopna točka v svet upravljanja so-
dobne trgovine. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbi-
ramo do 12. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v IT na področju podpore uporabnikom (helpdesk), m/ž (Lesce in 
občasno na terenu) 
IT-tim Sportine Group skrbi, da skupina nemoteno deluje na 11 trgih in hkrati pre-
mika meje ustaljenega, kar bo Sportino popeljalo v digitalno prihodnost. Zakaj se 
ne bi pridružil ekipi z visokimi ambicijami kot sodelavec v IT na področju podpore 
uporabnikom (helpdesk). Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prija-
ve zbiramo do 10. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni predstavnik, m/ž (Gorenjska) 
Od kandidatov pričakujemo: srednješolsko ali višješolsko izobrazbo ekonomske 
ali tehnične smeri, dve leti delovnih izkušenj na področju komerciale, zaželeno po-
znavanje prodajnega asortimana ... JUB kemična industrija, d. o. o., Dol pri Ljublja-
ni 28, 1262 Dol pri Ljubljani. Prijave zbiramo do 12. 8. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tehnolog vzorčenja, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: poznavanje tehnologije brizganja plastike, delovne izkušnje na raz-
pisanem področju. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 5. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 evrov neto), delo pet dni na te-
den, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/eno-
te. Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenske-
ga jezika, zaželene izkušnje z delom pri blagajni, skrb za red in čistočo, lastno pre-
vozno sredstvo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 6. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser – mehanik, m/ž (na sedežu podjtja v Šenčurju in pri strankah na ob-
močju celotne Slovenije) 
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za servis strojev KraussMaffei. KMS, d. o. o., Po-
slovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 8. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec, m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij, upo-
raba agilnih metodologij ter sodelovanje v razvojni ekipi SCRUM, delovanje v skla-
du z dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji po-
sameznih projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za varnost in zdravje pri delu m/ž (Medvode) 
K sodelovanju vabimo strokovnjaka za delovno mesto inženir za varnost in zdravje 
pri delu. Vaše delo in odgovornosti obsegajo: celovito izvajanje strokovnih nalog 
s področja varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja in varstva pred požarom v 
skladu z veljavno zakonodajo, organiziranje službe prve pomoči ter reševanje ob 
nesreči ali poškodbi pri delu ... Donit Tesnit, d. o. o., Cesta komandanta Staneta 38, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 9. 8. 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

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

AKCIJA

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

ZAHVALA

Iznad dobrega in zlega je polje,
srečava se tam. (Rumi)

V 58. letu starosti se je od nas poslovil

Roman Egart
Ob boleči izgubi očeta, brata in strica se iskreno zahvaljujemo sodelavcem Alpmetala, 
sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem ter vsem neimenovanim za izrečeno 

sožalje, darovano cvetje in spremstvo na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi 

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

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

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

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18002304

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

OTROŠKI voziček in stolček, tel.: 
030/348-890 18002344

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BCS rotacijsko kosilnico z gnetilnikom, 
250 cm, nova; zgrabljalnik Sip 350, 
nov, pajek Olivi, tel.: 041/547-994 
 18002354

TROSILEC hlevskega gnoja Tehnos-
troj TG-42, s kovinskimi poviški, tel.: 
041/608-765 
 18002353

KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18002308

PODARIM

KULTIVATOR za traktor, zgrabljal-
nik in mešalec za seno Sonce, tel.: 
031/215-874 
 18002350

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJE in nebreje telice, tel.: 
031/599-318 18002355

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
030/397-096 18002359

ČB teličke, 14 dni stare, tel.: 041/589-
884 18002360

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 18002115

KRAVO simentalko po 3 telitvi, tel.: 
031/533-755 18002357

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 18002358

BIKCE in teličke, od enega tedna do 
250 kg, mesne pasme, tel.: 051/372-
468 18002356

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V DOMU oddiha Slepih in slabovidnih 
na Okroglem iščemo natakarico, lahko 
tudi upokojenko za strežbo hrane in pi-
jače. Delo se pretežno odvija ob viken-
dih. ZDSSS, Groharjeva 2, Ljubljana, 
01/47-00-213, 030 928 065 18002352

IŠČEMO  - voznika tovornjaka, kot 
okrepitev naše ekipe, za delo v Avstriji 
in Nemčiji. Plača po dogovoru. Vese-
limo se vašega klica +436/764-601-
702, Janez Grilc. Diaplan Stahl + Holz 
GmbH, Bahnhof str. 9, Klagenfurt/Ce-
lovec, Avstrija 18002163

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 18002120

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002119

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 18002125

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 
 18002121

Kmetijska zadruga Metlika, 
Cesta XV. brigade 2, 8330 
Metlika išče PREVOZNIKE, 
SAMOSTOJNE PODJET NI
KE za razvoz pijače in hrane 
gostincem na področju Go-
renjske. V kolikor vas to delo 
zanima, nam pišite na naslov: 
damjan.lekse@kz-metlika.si  
ali pokličete na 070 201 240.

Orgelske večernice
Kranjska Gora – Orgelske večernice bodo 5., 12., 15., 17. in 
18. avgusta, vsakič ob 17.17 v župnijski cerkvi v Kranjski Gori; 
organist Matjaž Meglič.

KONCERTI

Koncert opernih pevcev
Radovljica – KUD Theatrum Mundi vabi na Gala koncert 
vrhunskih italijanskih in lokalnih opernih pevcev, ki bo v pe-
tek, 3. avgusta, ob 19.30 na Linhartovem trgu pred cerkvi-
jo v Radovljici. Nastopili bodo pevci Cristina Ferri, Claudia 
Marchi, Domingo Stasi, Mojca Bedenik in Dejan Heraković. 
Vstop je prost. V primeru dežja bo prireditev v Linhartovi 
dvorani v Radovljici.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi si v torek, 31. julija, ob 20. 
uri lahko ogledate film Sol zemlje, biografski koprodukcijski 
dokumentarec. Vstopnine ni.

Pentaptih pa se sliš ...
Smlednik – KUD Jarem vabi na ogled dokumentarnega filma 
pod zvezdami Pentaptih pa se sliš … Projekcija filma bo v sobo-
to, 4. avgusta, ob 21. uri na vaškem trgu sv. Urha v Smledniku.
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Anketa

Marcela Koželj, Lahovče:

»Na tekmo smo prišle s prija-
teljicami, najbolj pa navijamo 
za sošolca Egzona Kryeziua. 
Mislim, da so letos kar moč-
na ekipa, za boljšo igro in 
zmage pa bo potrebnega še 
nekaj treninga.«

Tone Javornik, Pangrščica:

»Če imam le čas, pridem na 
domače tekme nogometašev 
Triglava. Mislim, da ekipo 
čaka še ena težka sezona, 
kljub temu pa za obstanek v 
prvi ligi ne bi smelo biti pre-
tirane skrbi.«

Anton Zelnik, Trstenik:

»Novo sezono so Kranjčani 
začeli kar dobro, saj so osvo-
jili točko. Bojim se za nada-
ljevanje, saj mislim, da so 
premalo učinkoviti. Če bodo 
to popravili, ne bo skrbi za 
obstanek v prvi ligi.«

Božo Zupan, Kranj:

»Večkrat pridem na tekme 
in mislim, da igrajo dobro, 
le kondicije imajo premalo. 
Tako ob koncu tekme po-
gosto popustijo. Po odhodu 
Poplatnika moštvu manjka 
tudi dober napadalec.«

Vilma Stanovnik

Prejšnji teden se je začela 
nova nogometna sezona v 
najmočnejši slovenski nogo-
metni ligi, minulo soboto pa 
je Triglav odigral prvo tekmo 
na domačem igrišču. Navija-
če smo med tekmo vprašali 
o igri in uvrstitvi Kranjčanov.

Foto: Gorazd Kavčič

Za zmage še več 
treninga

Oliver Jangelov, Kranj:

»Lani se je ekipa nogometa-
šev Triglava borila za obsta-
nek v prvi ligi, letos pa upam, 
da jim bo šlo malo bolje. Vse-
eno mislim, da bodo uvršče-
ni v drugi del prvenstvene 
lestvice.«

info@g-glas.si

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

Danes in jutri bo večinoma sončno, popoldan se bo lahko 
razvila kopasta oblačnost. V gorah so možne popoldanske 
vročinske nevihte. V četrtek bo deloma sončno s spremenljivo 
oblačnostjo. Verjetnost za nastanek neviht se bo povečala.

Danica Zavrl Žlebir

Trnje – Pri Klemenčičevih v 
Trnju v Škofji Loki so to poletje 
pridelali orjaški paradižnik, 
poldrugi kilogram težko vo-
lovsko srce. Tudi sicer so le-
tos s pridelkom na svojem ve-
likem vrtu zadovoljni, pravi 
gospodinja Katarina, ki skriv-
nost orjaškega pridelka pripi-
suje vsakodnevnemu zaliva-
nju in gnojenju. Paradižnik 

zaliva vsako jutro, gnojijo pa 
le z domačim hlevskim gno-
jem. Nikakor niso naklonje-
ni umetnim gnojilom, češ da 
je namen pridelka z domače-
ga vrta prav naravno vrtnarje-
nje. In za kaj bodo uporabi-
li orjaški paradižnik? Morda 
ga bodo pojedli v solati, lah-
ko pa bo končal tudi v domači 
paradižnikovi mezgi, saj gre 
za zelo mesnato sorto para-
dižnika.

Orjaško volovsko srce

Katarina Klemenčič iz Trnja z orjaškim volovskim srcem  
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Najbolj ogrože-
ni v vročih dneh so starej-
ši in otroci, bolniki (s srč-
no-žilnimi obolenji in obo-
lenji dihal, diabetiki, bolni-
ki z obolenji ledvic, bolniki 
z duševnimi motnjami, ne-
pokretni), brezdomci, soci-
alno izolirani prebivalci in 
tisti, ki živijo v slabih bival-
nih pogojih, delavci, ki dela-
jo na prostem ... Daljše ob-
dobje vročine lahko povzroči 
različne težave in pregretje 
telesa, med njimi kožne iz-
puščaje, vročinske krče, vro-
činsko izčrpanost, omedle-
vico, vročinsko kap, opozar-
jajo na Nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje (NIJZ). 
Kot svetujejo, težave lah-
ko omilimo ali preprečimo 
tako, da zmanjšamo obre-
menitev telesa s toploto in 
se umaknemo v senco ali 
hladnejše prostore. Fizično 
aktivnost na prostem ome-
jimo na jutranje in večer-
ne ure, uživamo lahko hra-
no v manjših obrokih. Tele-
su omogočimo odvajanje to-
plote s pravilno izbiro obla-
čil in zadostnim uživanjem 
tekočin. V primeru pregretja 
bolnika umaknemo v senco 

ali hladen prostor. V prime-
ru vročinske kapi takoj pok-
ličemo zdravniško pomoč, 
obolelega ves čas hladimo. 
Z zdravnikom se posvetuje-
mo tudi, če imamo neobičaj-
ne težave, ki ne minejo ali se 
večajo. Nikoli ne puščamo 
nikogar v zaprtem, parkira-
nem avtu, ne pozabimo na 
zaščito pred soncem in bodi-
mo pozorni na varnost hra-
ne, ki se v vročini hitreje po-
kvari.

Telo v vročih dneh pot-
rebuje več tekočine kot obi-
čajno, opozarjajo tudi pri 

Zvezi potrošnikov Sloveni-
je (ZPS). Za potešitev žeje 
sta najbolj primerna voda 
in nesladkan čaj, a potro-
šniki pogosto posežejo tudi 
po nizkoenergijskih brezal-
koholnih pijačah, t. i. vodi z 
okusom. Hiter pregled se-
znama sestavin razkrije, 
da je na prvem mestu voda, 
na drugem je običajno slad-
kor, sledijo še sok, aditivi in 
arome. Torej večina nizkoe-
nergijskih pijač res vsebuje 
tudi nekaj dodanega soka, a 
tega je bolj za vzorec, in sicer 
od 0,1 do največ 3 odstotke, 

nekatere pa vsebujejo le aro-
me, opozarjajo pri ZPS. Kot 
je poudarila Nika Kremić iz 
ZPS, poleg arome proizva-
jalci pijačam najpogosteje 
dodajajo še citronsko kisli-
no ali soli (natrijevi citrati) 
za uravnavanje kislosti, za 
preprečevanje oksidacije iz-
delka pa askorbinsko kislino 
ter konzervansa kalijev sor-
bat in pa natrijev benzoat, ki 
se odsvetuje otrokom. Izdel-
kom, ki vsebujejo benzojsko 
kislino in njene soli, naj se 
izogibajo tudi ljudje, ki so 
nagnjeni k alergijam, prav 
tako svetuje Kremićeva. 
Nizkoenergijske pijače na 
testu ZPS so vsebovale tudi 
od tri do 4,1 grama sladkorja 
na sto mililitrov pijače. »Po-
leg tega, da s sladkimi pija-
čami zaužijemo veliko slad-
korja (v povprečju z eno pol-
litrsko plastenko kar 19 gra-
mov), je problematično tudi, 
da kalorije zaužijemo s pija-
čo in ne s hrano. Pijače s ka-
lorično vrednostjo ne aktivi-
rajo mehanizmov, ki v tele-
su in možganih uravnavajo 
sitost, zato tudi ne potešijo 
občutka lakote. Številne raz-
iskave kažejo, da po zaužitju 
sladkanih pijač pojemo celo 
več, kot potrebujemo.« 

Pijte zadosti, a naj bo voda
Ob napovedanih visokih temperaturah v teh dneh strokovnjaki opozarjajo na ustrezno ravnanje v 
vročini – še zlasti najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Za potešitev žeje pa sta najprimernejša voda in 
nesladkan čaj, prodajano »vodo z okusom« so pri Zvezi potrošnikov Slovenije vzeli pod drobnogled. 

Nekateri se na sprehodu pred vročim soncem »skrijejo« 
pod dežnik. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Rodine – Eden najboljših 
slovenskih hokejistov zad-
njih let, 37-letni Marcel Rod-
man, se je odločil, da bo kon-
čal kariero. Marcel je profe-
sionalno pot začel na Jeseni-
cah leta 2001, hitro pa je pos-
tal tudi pomemben člen slo-
venske izbrane vrste. Zbral 
je številne nastope na sve-
tovnih prvenstvih, bil dolgo 
tudi kapetan reprezentance, 
za krono kariere v dresu Slo-
venije pa ima tudi dva olim-
pijska nastopa – leta 2014 v 
Sočiju in letos v Južni Ko-
reji. Nazadnje je igral za 
nemškega drugoligaša Töl-
zer Löwen, za Slovenijo pa 

na februarskih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu. »Po 17 
letih profesionalnega hoke-
ja je čas še za kaj drugega. 
Vesel sem, da sem imel us-
pešno kariero, veliko sem 
dosegel in rad bi se zahvalil 
vsakemu soigralcu, vsake-
mu trenerju, s katerimi sem 
sodeloval. Še posebno velika 
zahvala gre mojemu očetu, 
ki me je vključil v ta čudoviti 
šport in ki mi je stal ob strani 
v mojih otroških in najstni-
ških letih in me izoblikoval v 
športnika. Veliko prezgodaj 
sem ga izgubil, a vem, da me 
spremlja od nekje tam zgo-
raj,« je ob slovesu od tekmo-
valne kariere zapisal Marcel 
Rodman.

Hokejist Marcel Rodman  
je končal kariero


