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Splavili bohinjski  
deblak 
V pristanišču Pod skalco so spla
vili nenavadno plovilo, bohinjski 
deblak, narejen iz več kot stole
tne jelke, ki ga je izdelal Stane 
Klemenc. 
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ŠPORT

Zmaga na koncu  
v Maribor
Nogometaši Triglava so na prvi 
domači tekmi prve lige prikazali 
dobro igro, a na koncu so slavili 
državni prvaki iz Maribora. Dom
žalčani v štirih dneh dvakrat 
zmagali. 

9

KRONIKA

Zanikata povezave  
z drogo
Armin Mujagić in Senad Budimo
vić sta prejšnji teden na kranjskem 
okrožnem sodišču zanikala vplete
nost v trgovino s kokainom.

12

ZANIMIVOSTI

Motokrosistom  
pri Brniku zavre kri
Uroš Nastran in Tomaž Kotar sta 
ustanovitelja My team motocro
ssa, ki na poligonu pri Brniku po
nuja najem in izposojo motorjev 
za motokros in izvaja treninge. 

22

VREME

Danes popoldne bo spre-
menljivo oblačno. Jutri bo 
pretežno oblačno s krajev-
nimi plohami. V četrtek 
bo večinoma sončno.

12/21 °C
jutri: pretežno oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Simon Šubic

Radovljica – Hrvaškim gasil-
cem, ki so se prejšnji teden 
borili z več požari v Dalma-
ciji, najbolj katastrofalen je 
bil v Splitu, so na pomoč z 
opremo priskočili tudi go-
renjski gasilci. Akcija je ste-
kla na pobudo predsedni-
ka Prostovoljnega gasilske-
ga društva Radovljica Igor-
ja Marijana, ki je tedaj leto-
val v Tisnem pri Šibeniku in 
in je sproti spremljal napo-
re hrvaških kolegov v boju z 
ognjenimi zublji. »Pristopil 
sem do poveljnika Prosto-
voljnega gasilskega društva 

Tisno in ga povprašal, ka-
kšno pomoč bi potrebovali. 
Pojasnil mi je, da najbolj po-
trebujejo opremo za gašenje 
gozdnih požarov, saj je že 
tako nimajo zadosti, precej 
pa jim jo je še zgorelo med 
gašenjem požarov. Moji ko-
legi v Radovljici so tako v sre-
do hitro stopili v akcijo, ker 
smo vedeli, da se mudi, smo 
opremo zbirali samo en dan, 
tako da so jo že v četrtek pri-
peljali v Tisno,« nam je ra-
zložil prvi mož radovljiških 
gasilcev, sicer tudi blejski 
policist. 

V PGD Radovljica so ob po-
moči prijateljskih društev, 

Gasilske zveze Gorenjske 
in organizacije Rdečega kri-
ža Radovljica v enem dne-
vu zbrali za 2,5 tone opre-
me in druge pomoči. Z dve-
ma kombijema in prikolico 
so že v četrtek popoldne v Ti-
sno dostavili več kot 120 raz-
ličnih cevi, 21 ročnikov, 18 
zaščitnih oblek, 20 kombi-
nezonov za gozdne požare, 
19 delovnih oblek, osem za-
ščitnih škornjev, 14 čelad, 19 
požarnih metel, deset napr-
tnjač, motorno žago, 700 li-
trov ustekleničene vode, pa-
ket prve pomoči ter veliko 
druge gasilske opreme. 

Hrvaškim gasilcem podarili opremo
Gorenjski gasilci so na pobudo predsednika radovljiškega gasilskega društva 
Igorja Marijana zbrali za 2,5 tone gasilske opreme in vode za hrvaške kolege, 
ki se borijo z gozdnimi požari v Dalmaciji.

Gasilci v Tisnem so bili zelo veseli pomoči, ki so jo zbrali radovljiški gasilci. 
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Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Vlada je na 
zadnji seji na Brdu pri Kra-
nju sprejela predlog zakona 
o množičnem vrednotenju 
nepremičnin, ki je bil sicer 
v vladni obravnavi že maja, 
a so postopek zaradi nestri-
njanja koalicijskih DeSUS 
in SD tedaj zamrznili. Ker 
pa so jo k sprejemu novega 
zakona še v tem letu poleg 
strokovne javnosti pozvali 
tudi gospodarska združenja 
in občine, je vlada znova pre-
tehtala argumente in ugoto-
vila, da zakon nujno potre-
bujemo, je po četrtkovi seji 
vlade povedal njen predse-
dnik Miro Cerar. Pri odloči-
tvi vlade je bilo upoštevano 

tudi, da bi v primeru neuve-
ljavitve novega zakona mo-
rali prihodnje leto izpeljati 
postopek generalnega vre-
dnotenja po obstoječem za-
konu, ki je ustavno sporen. 
Ob tem je poudaril, da kljub 
potrditvi predloga tega zako-
na vlada v tem mandatu ne 
bo predlagala tudi zakona o 
davku na nepremičnine. 

Po besedah ministrice 
za finance Mateje Vraničar 
Erman s predlogom zako-
na o množičnem vrednote-
nju nepremičnin naslavljajo 
očitke ustavnega sodišča, ki 
je leta 2013 za neustavnega 
označil del zakona, ki opre-
deljuje množično vrednote-
nje za potrebe obdavčenja. 

Lastnikom več pravic
Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, že potrjenega na vladi, naj bi državni zbor 
sprejel še letos. Po novem bodo lastniki lahko sodelovali v postopku določanja vrednosti nepremičnin. 

Če novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ne 
bo sprejet pravočasno, bodo morali prihodnje leto izpeljati 
postopek generalnega vrednotenja po obstoječem zakonu, 
ki je v delu neustaven. / Foto: Tina Dokl 42. stran

Priloga:  Loški glas

Mateja Rant

Bled – Vlada naj bi na svoji 
seji pretekli četrtek imeno-
vala tudi direktorja javnega 
zavoda Triglavski narodni 
park (TNP), a so sejo preki-
nili, predvidoma pa jo bodo 
nadaljevali ta četrtek. Zavod 
TNP tako ostaja brez vod-
stva, saj se je mandat seda-
njemu vršilcu dolžnosti di-
rektorja Bogomilu Brezniku 
iztekel pretekli četrtek. Ni 
pa znano, katerega od dveh 
kandidatov, ki sta se junija 

predstavila svetu javnega za-
voda TNP, to sta Janez Rakar 
in Nataša Šalaja, je ministr-
stvo za okolje in prostor vla-
di predlagalo v potrditev. Po 
mnenju svetnikov je primer-
nejša za vodenje zavoda Na-
taša Šalaja, ki se jim je zde-
la s svojo predstavitvijo bolj 
prepričljiva. Zavod TNP je 
sicer brez direktorja s pol-
nim mandatom že od okto-
bra 2013, že lani poleti pa se 
je zgodilo, da je TNP ostal 
brez kakršnegakoli vodstva 
skoraj mesec dni.

Triglavski narodni park 
brez direktorja
Brez direktorja s polnim mandatom že od leta 2013
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ZVONE KRANJEC iz Sr. vasi v Bohinju.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 14. julija 2017, ekološke 
gobe Ona Vital prejme Gabrijela Zaplotnik iz Tržiča. 
Nagrajenki čestitamo!

Matevž Pintar

Turizem je v občini Kranj-
ska Gora prepoznan kot 
glavna panoga. V tokratni 
anketi smo občane spraše-
vali, ali menijo, da je dob-
ro poskrbljeno za namestit-
vene objekte in turistično 
ponudbo. Center Kranjske 
Gore bo po ureditvi ceste pri-
jetnejši tudi za pešce, sode-
lujoče smo vprašali, kako so 
zadovoljni s prometno infra-
strukturo. Ko je planinska 

sezona na vrhuncu, se pripe-
ti veliko gorskih nesreč. Za-
nimalo nas je, kaj je po mne-
nju sodelujočih glavni vzrok 
nesreč. Pridobili smo mne-
nja 199 občanov.

Dve tretjini vprašanih sta 
prepričani, da je v občini 
dobro poskrbljeno za name-
stitvene objekte in turistično 
ponudbo, tretjina jih meni, 
da bi lahko storili več ne teh 
področjih.

Tretjina vprašanih je zelo 
zadovoljna s prometno 

infrastrukturo v občini, po-
lovica vprašanih je le delno 
zadovoljna in 15 odstotkov je 
nezadovoljnih.

Da je glavni vzrok nesreč 
v gorah neizkušenost, meni 
39 odstotkov sodelujočih, 
36 odstotkov jih meni, da 
sta vzrok neprimerna opre-
ma in obutev, 13 odstotkov 
je navedlo neprevidnost, 
pet odstotkov neinformira-
nost, štirje odstotki pa me-
nijo, da bi se v gore morali 
podati v spremstvu vodiča. 

Trije odstotki vprašanih 
nam na vprašanje niso zna-
li odgovoriti.

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas 
še niste naročeni, smo po-
nudili brezplačno 14-dnev-
no prejemanje časopisa. Če 
bi se želeli pridružiti kro-
gu naročnikov in si ob tem 
izbrati tudi lepo darilo, nas 
pokličite v kontaktni center 
invalidskega podjetja v Ško-
fjo Loko na številko 04/51 
16 440.

Turistična ponudba v Kranjski Gori

Kot glavna razloga za ne-
ustavnost zakona je sodiš-
če tedaj navedlo, da lastni-
kom ne nudi ustrezne prav-
ne varnosti oz. možnosti so-
delovanja v postopku dolo-
čanja vrednosti nepremič-
ninam in da vsebine, ki bi 
morale biti urejene z zako-
nom, prepušča podzakon-
skim aktom. Novi predlog 
zakona lastnikom prinaša 
možnost ugovora pripisani 
vrednosti nepremičnine in 
uveljavljanje posebnih oko-
liščin, ki jih z modeli vred-
notenja ni mogoče zajeti, je 
dejala. Zakon naj bi po pri-
čakovanjih ministrice v dr-
žavnem zboru po rednem 
postopku sprejeli do konca 
leta, kar pa bo šele prvi korak 
v postopku posodobitve sis-
tema množičnega vrednote-
nja nepremičnin. Kot je po-
udarila, bo treba v nadaljeva-
nju še izvesti novo vrednote-
nje, predvsem pa veliko sto-
riti pri urejanju podatkov v 
evidencah.

V predlaganem zakonu 
o množičnem vrednotenju 
nepremičnin je predvide-
na nadgraditev postopka so-
delovanja lastnikov in ob-
čin v fazi oblikovanja mo-
delov vrednotenja, lastniki 
pa bodo lahko vplivali tudi 
na pripis vrednosti posame-
zni nepremičnini. Zakon 
bo namreč omogočal ustre-
zno znižanje ali zvišanje 
vrednosti ob upoštevanju 
dokazanih posebnih okoli-
ščin, kot so posebej ugodna 
ali neugodna mikrolokaci-
ja, nestandardna kakovost 
in poškodbe nepremični-
ne. V vladi poudarjajo, da se 
posplošena vrednost nepre-
mičnin ne uporablja samo 
za davčni namen, ampak 
tudi za številne druge name-
ne, kot so na primer socialni 
transferji, zato je treba zago-
toviti, da bo v veljavi zakon, 
ki bo ustaven, da bo zagoto-
vil točne podatke v sistemu 
vrednotenja in transparen-
tnost trga nepremičnin ter 
lastnikom nudil ustrezno 
pravno varnost. 

Lastnikom več pravic
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kokra – Dvajsetega julija je 
minilo 75 let, odkar so nem-
ški okupatorji požgali vas 
Kokro, več domačinov iz-
selili v taborišča, v svari-
lo pa v vasi ustrelili več tal-
cev. Usodnega dogodka so 
se minulo soboto spomnili 
s slovesnostjo pri spomeni-
ku v Kokri, ki ga je pripravi-
lo Združenje borcev za vred-
note NOB Preddvor. Pel je 
mešani pevski zbor Kokr-
škega odreda Preddvor, reci-
tatorji so s pesmimi obudili 
spomin na upor in boj, tudi 
s pesmimi Karla Destovnika 
Kajuha, čigar 95 let rojstva 
slavimo letos. Zbrane je poz-
dravil Franc Preširen, eden 
od še živečih Kokrjanov, ki je 
bil izseljen v nemško tabori-
šče, slavnostna govornica pa 
je bila Dora Osterman, pred-
sednica Pokrajinskega sveta 
borcev za vrednote NOB Go-
renjske. Spomnila je na čas, 
ko so se tudi tukajšnji ljud-
je znašli pred dilemo, ali se 
prepustiti okupaciji ali se 
boriti za svobodo. Odgovor 
je bil upor in boj, je dejala 
in poudarila, da se je dana-
šnja evropska zavest rodila 
iz zmage nad fašizmom in 
nacizmom, in ne morda iz 
kolaboracije z njim. Ob tem 
je opozorila na današnji fa-
šizem, za katerega so bile 
generacije po drugi svetov-
ni vojni prepričane, da je za 

vedno premagan in izgnan 
v zgodovino. Spomnila je 
na letošnji incident v držav-
nem zboru, ko so »mladi na-
hujskani kvazi poslanci«, ki 

povzdigujejo domobranstvo 
in problematizirajo naro-
dnoosvobodilni boj, iz parla-
menta odslovili predsednika 
borčevske organizacije, kar 

po njenih besedah kaže na 
izgon te organizacije iz jav-
nega življenja. Hkrati pa je 
na drugi strani vse več mla-
dih, ki se vključujejo v bor-
čevsko organizacijo, ker 
sprejemajo vrednote NOB, 
ki so odpor, čast in dosto-
janstvo.

Na slovesnosti smo še 
slišali, da so krajevne bor-
čevske organizacije Bela, 
Preddvor in Kokra dobi-
le najvišje priznanje Zveze 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije, in sicer v 
največji meri za ohranjanje 
spomenikov in vključevanje 
mladih. Ker v občini nimajo 
svojih prostorov, je zlato pri-
znanje shranjeno na Beli, 
pri družini Milana Tičarja. 

Ohrani naj se spomin
V spomin na dogodke v času narodnoosvobodilnega boja je bilo konec tedna na Gorenjskem več 
prireditev, slovesnost je bila tudi ob 75-letnici požiga vasi Kokra. 

V Kokri so proslavili spomin na požig vasi pred 75 leti.

Dolenja vas – Pri Plečnikovem spomeniku talcev Dolenji vasi 
so pod geslom Pomni, dolina Občina Železniki, Skupnost 
borcev Prešernove brigade ter Združenji borcev za vredno-
te NOB Škofja Loka in Železniki pripravili slovesnost ob ob 
74-letnici streljanja talcev in ustanovitve Prešernove brigade. 
Slavnostni govornik je bil Drago Štefe, dosedanji predsednik 
organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske 
Jelovice v Dražgošah, navzoče je pozdravil župan občine Že-
lezniki Anton Luznar, v kulturnem programu so nastopili KUD 
France Koblar, Mešani pevski zbor Domel, Harmonikarski 
orkester Železniki in orgličar France Čufar. Organizirali so 
tudi drugi pohod Po poti Prešernove brigade. 

Pomni, dolina

K spomeniku talcem so delegacije položile vence. 

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

Tudi domačin Jože Rezman (na sliki z vencem) je bil leta 
1942 izgnan v nemško taborišče.
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Obvezno, prosim, na-
pišite, naj starši dob-
ro premislijo, preden 

otrokom za darilo kupijo do-
mačo žival. Ko se jih naveli-
čajo, jih nekateri enostavno 
vržejo ven,« mi je ob nedav-
nem obisku na Rudnem, kjer 
so vaščani rešili zapuščenega 
vietnamskega pujsa, navrgla 
ena od domačink. Kako je pri-
stal na cesti, ni povsem znano; 
morda je pobegnil, zna pa biti, 
kar ni nič redkega, da se ga je 
neodgovoren lastnik naveličal. 
Prikupen, ob rojstvu zgolj za 
dobro dlan velik vietnamski 
pujsek namreč tudi zraste: Joh-
ny, kakor so ga poimenovali na 
Rudnem, denimo v približno 
60-kilogramskega prašiča.

V poletnih mesecih se števi-
lo zapuščenih živali običajno 
še poveča, ker se jih nekateri 
lastniki pred dopustom brez 
slabe vesti – znebijo. Pri psih 
je obvezno mikročipiranje, kar 
je to problematiko pri njih zelo 
omejilo, pri ostalih hišnih ljub-
ljenčkih pa ni, zato je neodgo-
vorne lastnike izjemno težko 
izslediti. In če bi se to po čude-
žu vendarle zgodilo, bi jih og-
lobili zgolj za 800–1200 evrov, 
kolikor je predpisana kazen v 
primeru namerne trajne ali 
začasne zapustitve živali.

Velik problem je tudi, da se 
mnogi, ko opazijo zapušče-
no žival, enostavno – obrnejo 
stran. Tako je bilo tudi pri Joh-
nyju, ki naj bi vsaj dva meseca 
taval naokoli, dokler mu niso 
na Rudnem skrbni domačini 
pomagali in priskrbeli nov dom. 

Dolžnost vsakega državljana 
je, da poskrbi za najdeno žival, 
poudarjajo v društvih za zašči-
to živali, a izkušnje kranjskega 
kažejo, da občani neredko svojo 
dolžnost »opravijo« kar z elek-
tronsko pošto, da so pred nekaj 
urami nekje videli zapuščeno 
žival … In s tem je zgodba zanje 
zaključena. Vaščani Rudnega 
si torej za svoje ravnanje vseka-
kor zaslužijo pohvalo: prestra-
šenega zapuščenega pujsa so 
zadržali in mu uredili začasno 
bivališče pod kozolcem, po dveh 
dneh pa so ga že kar s težkim 
srcem pospremili na pot v nov 
dom. Ko boste naslednjič sre-
čali zapuščeno žival, naj vam 
bodo za zgled.

Vsekakor bi bilo zapušče-
nih živali manj, če bi se ljudje 
zanje odločali na podlagi te-
meljitega premisleka. Nujno je 
tudi soglasje vseh družinskih 
članov, svetujejo v kranjskem 
društvu za zaščito živali, sicer 
bo ljubljenček slej ko prej točka 
prepirov. In ve se, kdo bo v tem 
primeru moral od hiše … Prav 
tako ne gre prezreti stalnega 
opozarjanja na pomembnost 
sterilizacij in kastracij, pred-
vsem pri mačkah, kjer je pro-
blematika še posebej pereča. 
»Logika je povsem preprosta: 
trpečih živali, ki iščejo dom, je 
na tisoče več, kot je domov za-
nje,« v kranjskem društvu spod-
bujajo lastnike k sterilizaciji in 
kastraciji živali. Tako bi jih bilo 
tudi na cesti manj, da o drugih 
»metodah«, ki jih izvajajo še 
zlasti pri nezaželenih mačjih 
leglih, niti ne govorimo …

Pujs na cesti

KOMENTAR
Ana Šubic

Pomoč je doniralo osem-
najst prostovoljnih gasil-
skih društev z Gorenjskega 
in tudi širše, Rdeči križ Ra-
dovljica, vodo pa so prispe-
vali občani ter nekateri go-
stinci in hotelirji iz Radovlji-
ce in z Bleda. 

Gasilci iz Tisna so bili tako 
velike in predvsem hitre po-
moči zelo veseli, ker pa vse 
opreme sami niso potrebo-
vali, so jo večji del razdeli-
li še drugim okoliškim ga-
silskim društvom, o sloven-
ski donaciji pa so obvesti-
li tudi hrvaške medije, ki so 
o njej tudi z odobravanjem 
poročali. »Gasilcev ne zani-
mata politika in Piranski za-
liv, ko gre zares, ne pozna-
mo meja, hitro znamo stopi-
ti skupaj in si pomagati. Ne 
nazadnje je naše poslanstvo 

pomoč in zaščita ljudi in pre-
moženja,« nam je s hrvaške 
obale sporočil Igor Marijan.

A to ni bila edina pomoč 
iz Slovenije za hrvaške ga-
silce. Druga, še večja dona-
cija gasilske opreme, ki so 

jo zbrali na Štajerskem, je 
prav tako že prispela v Dal-
macijo, pomoč pa še vedno 
zbirajo tudi na Gorenjskem. 
»Donirano opremo za hrva-
ške gasilce še vedno zbiramo 
v prostorih PGD Radovljica 

za zgornji del Gorenjske in 
v prostorih Gasilsko reševal-
ne službe Kranj za osrednji 
del regije,« je razložil Miha-
el Tavčar iz PGD Radovljica, 
ki koordinira zbiranje po-
moči na Gorenjskem. 

Hrvaškim gasilcem podarili opremo
31. stran

V enem dnevu so zbrali za 2,5 tone gasilske opreme, sanitetnega materiala in vode. 

Fo
to

: M
ih

ae
l T

av
ča

r 
(P

G
D

 R
ad

ov
lji

ca
) 

Suzana P. Kovačič

Golnik, Ljubljana – »Medi-
cinske sestre nam odhaja-
jo iz bolnišnic, po vsej Slo-
veniji se to dogaja. Zakaj? 
Na primarnem nivoju je od-
prtih ogromno novih delov-
nih mest v referenčnih am-
bulantah, sestra v referenčni 
ambulanti ima celo nekoliko 
višjo plačo kot v bolnišnici, 
delo pa je neprimerno lažje 
kot v bolnišnici,« je povedal 
direktor Klinike Golnik Ma-
tjaž Fležar in dodal, da so na 
ta problem že opozorili tudi 
pristojno ministrstvo, stanje 
pa je po njegovi oceni alar-
mantno: »Smo na meji var-
nega delovanja bolnišnice, 
moje prvo vodilo pa je se-
veda varnost bolnika! Če bo 
kadra premalo za polne od-
delke, že jeseni se namreč v 
Kliniki Golnik napolnjenost 
oddelkov izrazito poveča s 
pljučnimi bolniki, bom kak-
šen oddelek primoran zap-
reti in kader prerazporediti 
na druge oddelke, da bodo 
bolniki tam varni.« 

Z ministrstva za zdrav-
je so sporočili, da se projekt 
uvajanja referenčnih ambu-
lant z letošnjim letom za-
ključuje. Trenutno je v Slo-
veniji 733 referenčnih am-
bulant družinske medicine, 
kjer se je obstoječemu timu 

(zdravniku družinske medi-
cine in zdravstvenemu teh-
niku) pridružila še diplomi-
rana medicinska sestra za 
polovični delovni čas. Na-
daljnja prizadevanja mini-
strstva so usmerjena v za-
gotavljanje enakih možnos-
ti do obravnave za paciente 
splošnih in družinskih am-
bulant in dokončna umesti-
tev referenčnih ambulant v 
sistem integrirane obravna-
ve na primarni ravni zdra-
vstvenega varstva. So pa za-
želene predhodne delovne 
izkušnje s področja zdra-
vstvene nege, so pojasni-
li na ministrstvu: »Naloge 
diplomiranih medicinskih 
sester v referenčnih ambu-
lantah se razlikujejo od na-
log v bolnišnicah. Po obsto-
ječem reguliranem dodi-
plomskem študijskem pro-
gramu zdravstvene nege, ki 
ga v Sloveniji izvaja osem vi-
sokih strokovnih šol in fa-
kultet, je diplomirana me-
dicinska sestra po zaključe-
nem izobraževanju usposo-
bljena za delo na področju 
zdravstvene nege, za neka-
tere nove naloge, ki jih opra-
vlja v referenčnih ambulan-
tah, pa mora dodatno prido-
biti specialna znanja.« Pri 
ministrstvu so potrdili, da 
so prisotne razlike v zahtev-
nosti posameznih delovnih 

mest za diplomirane medi-
cinske sestre in da so te fi-
nančno ovrednotene v raz-
liki v izhodiščnih plačilnih 
razredih. Po njihovem pa 
tudi pri zaposlovanju na po-
dročju zdravstvene nege ve-
lja načelo povpraševanja in 
ponudbe ter pravica do izbi-
re tako na strani delodajalca 
kot delojemalca. 

Pri ministrstvu so sicer 
poudarili, da delo v referenč-
nih ambulantah predstavlja 
za diplomirane medicinske 
sestre novo področje dela in 
povečuje zanimanje za za-
poslitev oziroma za menja-
vo delovnega mesta, niso pa 
odgovorili, kako bodo rešili 
pomanjkanje medicinskih 
sester v bolnišnicah. 

Zaradi odhajanja sester  
na meji varnega delovanja
Direktorja Klinike Golnik Matjaža Fležarja trenutno najbolj skrbi odhajanje medicinskih sester iz 
bolnišnice. Razlog? Lažja delovna mesta v referenčnih ambulantah. Na ministrstvu za zdravje pravijo, 
da se projekt uvajanja referenčnih ambulant z letošnjim letom zaključuje, torej tudi zaposlovanje v teh 
ambulantah.  

Matjaž Fležar je povedal, da če bo kadra premalo za polne 
oddelke, bo primoran celo zapreti kakšen oddelek. /Foto: Tina Dokl
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Bled – Blejski dnevi so tisti 
dnevi v letu, ko se Bled naj-
bolj zašibi pod težo turistov. 
Direktor turizma Bled Ma-
tjaž Berčon nam je razkril, 
da si v vseh treh dneh do-
gajanja obetajo trideset ti-
soč obiskovalcev. Ti si pride-
jo ogledat, kako nastajajo iz-
delki domače in umetno-
stne obrti, gašenje požarov 
po starem, poskusijo jedi 

tukajšnje kulinarike, otroke 
pripeljejo na otroške delav-
nice ter prisluhnejo prome-
nadnim koncertom. Največ 
pa se jih seveda zbere na tra-
dicionalno Blejsko noč, ko se 
jezero razsvetli. Prostovoljci 
v čolnih na jezersko gladino 
položijo okrog 15 tisoč lučk 
v jajčnih lupinah, ki jih tra-
dicionalno pripravlja doma-
čin Andrej Vidic. Izdela jih v 
nekaj mesecih, jajčne lupine 
pa mu priskrbi slaščičarna 

Zima na Bledu, kjer skrbno 
ločujejo jajčne lupine. Letos 
smo prvič pogrešili polnočni 
ognjemet. 

Letošnji Blejski dnevi 
so bili predvsem v zname-
nju kulinarike. Zasnova-
li so jo blejski lokalni par-
tnerji pod destinacijsko bla-
govno znamko  Okusi Ble-
da. Glavni namen je obudi-
ti tradicionalno kulinariko, 
razširiti vedenje o tradicio-
nalnih jedeh, pripravljenih 

in predstavljenih na sodo-
ben način, ter promocija. 
Obiskovalcem prireditve na 
Bledu so bile vse tri dni na 
voljo tradicionalne lokalne 
specialitete, pripravljene iz 
svežih, sezonskih sestavin, 
predstavljene na način ulič-
ne prehrane, posebno po-
zornost pa so pri predstavi-
tvi namenili trajnostni kom-
ponenti. Turistka iz Nizo-
zemske Maria Steenoven je 
bila nadvse navdušena nad 

pestro ponudbo jedi. V vseh 
treh dneh jih je poskusila 
kar nekaj in prav vsaka po-
sebej se ji je zdela posebna 
gurmanska poslastica. 

V sklopu Blejskih dni  je 
potekalo tudi mednarodno 
pevsko tekmovanje za otro-
ke, mladino in odrasle Blej-
ski zlati mikrofon. Festival z 
mednarodno konkurenco in 
žirijo je v petih kategorijah 
podelil nagrado grand prix v 
višini tisoč evrov ter denarne 

nagrade za prve tri v vsaki ka-
tegoriji. Organizator festi-
vala je Glasbeni studio Os-
minka. Glasba je odzvanja-
la tudi izven festivala. V pe-
tek je zaigrala Godba Gorje, 
v večernih urah so množico 
razgreli Omar Naber, John 
F. Doe in Supersunset, nas-
lednji večer pa dvojček BQL 
ter Nika Zorjan. V nedeljo so 
prišli na račun ljubitelji do-
mače glasbe ob poslušanju 
ansambla Sekstakord. 

Bled privabil več deset tisoč ljudi
Blejski dnevi so se že zapisali v tradicijo. Vsako leto privabijo vse več domačih in tujih obiskovalcev. Tudi tokrat se jih je največ zbralo ob spustu lučk v jajčnih 
lupinah v jezero. Letos prvič neba ni razsvetlil ognjemet. 

Gasilci v starih uniformah so prikazali gašenje požarov po starem. / Foto: Alenka Brun

Koncertno dogajanje na blejski promenadi je razgrelo obiskovalce. / Foto: Alenka Brun

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Minuli petek so 
Pod skalco v Bohinju splavili 
nekoliko nenavadno plovilo, 
ki ga Bohinjsko jezero že dlje 
časa ni videlo. Gre za šestme-
trski čoln deblak, ki ga je iz-
delal Bohinjec, fotograf, al-
pinist in legenda bohinjske-
ga veslaškega športa, ustano-
vitelj Kajak kanu kluba Bo-
hinj Stane Klemenc. Kot je 
povedal Klemenc je izdelan 
iz 120 let stare jelke, poseka-
ne v Davči na okoli tisoč me-
trih, jelko pa so prav v ta na-
men posekali Fortunčevi iz 
Kamen. Kot je še dodal, ide-
ja za deblak ni čisto njegova: 
»Idejo so imeli ljudje že de-
set tisoč let nazaj. To sem na-
črtoval že dve leti. Ideja mi je 
bila všeč, ko sem bral knjigo 
Bobri, pričel sem pred dve-
ma letoma, zbiral podatke 
med ljudmi, ki so v Ljublja-
ni že delali deblak pri naro-
dnem muzeju. Jelko smo po-
sekali lani, maja letos pa sem 
začel z delom, v izdelavo tega 
čolna pa je vloženega oko-
li sto ur intenzivnega dela.« 

Kot je pojasnil, Bohinjci toč-
no vedo, kdaj je treba pose-
kati drevo za takšen namen, 
Jelka je najbolj plovna od teh 
lesov, ki so tukaj, zato mo se 
odločili zanjo. Doma pa ima 
še en hlod, nekoliko krajši, iz 
katerega načrtuje izdelavo še 
enega dvosedega deblaka. 

V Bohinjskem jezeru je si-
cer potopljenih več tovrstnih 
čolnov, pojasnjuje Klemenc, 
iz njihovih fotografij pa je 
mogoče tudi deloma razbra-
ti obliko, vendar le majhen 

del gleda iz mulja: »Takih 
predmetov se ne vlači ven, 
ker na prostem bi propad-
li, v vodi pa obstanejo. Ta, ki 
je tukaj v bližini, je star oko-
li 350 let, oblika je tako na-
rejena po bohinjskih čolnih, 
drugo pa glede na deblo.«

Za preizkus plovnosti 
pred splavitvijo ni bilo mož-
nosti, saj je čoln pretežak: 
»Les plava, to mi je jasno, ni-
sem pa pri ročni izdelavi ve-
del, kako bo uravnotežen, ali 
se bo nagibal levo ali desno, 

poskusil sem ga uravnote-
žiti, kar se je le dalo, in kot 
kaže, mi je uspelo.«

Po krstni vožnji je bil Sta-
ne Klemenc zelo zadovoljen 
in je dodal, da bo kar hiter, 
ko bodo v njem štirje kaja-
kaši. Čoln bo še mogoče vi-
deti na gladini Bohinjske-
ga jezera. »Čoln je narejen 
za to, da se vozi. Lesen čoln 
take vrste mora biti vseskozi 
v vodi, da ne razpoka, zato ga 
bom tudi pozimi potopil v je-
zero, da ostane namočen. V 
Ljubljani so ga vzeli ven in 
je razpokal, tako je sedaj že 
okrepljen z železnimi obro-
či, kar ni več isto. Upam, da 
to ni v neskladju s plovbnim 
režimom, če so trije že v je-
zeru, za katere vemo, je lah-
ko še eden,« je še dejal.

Splavili bohinjski deblak
V pristanišču Pod skalco so splavili bohinjski deblak, narejen iz več kot 
stoletne jelke, ki ga je izdelal Stane Klemenc.

Krstna vožnja Klemenčevega deblaka pa Bohinjskem jezeru

Mateja Rant

Bled – Na zemljišču pod Blej-
skih gradom, za katerega je 
Zavod za kulturo Bled stav-
bno pravico podelil podje-
tju Artarhiv, naj bi v prihod-
nje uredili muzej sodobne 
evropske umetnosti. Še pred 
začetkom gradnje morajo na 
tem območju, ki je bogato z 
arheološkimi najdbami, op-
raviti arheološke raziskave, 
je pojasnil direktor blejske-
ga zavoda za kulturo Matjaž 
Završnik. Sočasno se prip-
ravljajo še na ureditev širše-
ga grajskega kompleksa, ki 
vključuje tudi Mrakovo do-
mačijo, pri čemer mora ob-
čina najprej poskrbeti za do-
polnitev občinskega prostor-
skega načrta.

V neposredni okolici seda-
njih izkopavanj so že v pre-
teklosti odkrili ostanke praz-
godovinske in zgodnjesre-
dnjeveške poselitve in grobi-
šč. Na sledi, da je bilo to ob-
močje v preteklosti že pose-
ljeno, so naleteli tudi zdaj. A 
kot je znano Matjažu Zavr-
šniku, ne gre za najdbe, ki 
bi jih lahko rekonstruirali in 
razstavili, ampak bo potreb-
na zgolj njihova natančna 
dokumentacija. Obenem bo 

to podlaga za nadaljevanje 
projektiranja na tem obmo-
čju. »Jeseni bomo nadalje-
vali tudi s kulturnovarstve-
nimi načrti zaščite za Mra-
kovo domačijo in urejanjem 
poti v njeni okolici v sklopu 
priprave celovite program-
ske zasnove za širši grajski 
kompleks,« je pojasnil Zavr-
šnik. Gre za območje, ki bo 
lahko v prihodnje ponudi-
lo od sprehodov in rekreaci-
je do neke vrste arheološko-
-zgodovinskega parka ter so-
dobne umetnosti v načrto-
vanem muzeju, s čimer se 
bodo na Bledu prilagodili 
sodobnim smernicam v tu-
rizmu in bodo turistom, ki 
ne prihajajo več samo za-
radi naravnih lepot in spro-
stitve, omogočili raziskova-
nje in spoznavanje zgodovi-
ne in kulture. »A vse te za-
misli morajo najprej dobi-
ti podlago v občinskem pro-
storskem načrtu.« Priprav-
ljene so idejne zasnove, v ka-
tere so vključili tudi dvigalo 
na Blejski grad. Predvidoma 
v prihodnjem letu bo sledila 
priprava projektov, začetek 
gradnje je predviden v letu 
2019, po najbolj optimistič-
nih načrtih bi investicije iz-
peljali v letu 2020. 

Na delu arheologi



5Gorenjski glas
torek, 25. julija 2017 info@g-glas.si

Maša Likosar

Bistrica – Pred 75 leti je na 
Bistriškem klancu ugasnilo 
59 življenj. Njim v čast vsa-
ko leto Občina Naklo prire-
di spominsko slovesnost in 
ob obeležje so se jim priš-
li poklonit mnogi. Štefanija 
Košnik iz Naklega se vsako 
leto udeleži proslave. Pravi, 
da čuti v srcu, da mora priti, 
tudi zato, ker je članica Zve-
ze borcev. Slovesnost se je 
začela s prihodom prapor-
ščakov in zastavonoš, gasil-
cev vseh PGD občine Naklo.

Povezovalka Milenka 
Jekovec je v uvodu dejala: 
»Tedaj je divjala vojna in 
okupator je ravno leta 1942 
začel kazati svoj pravi ob-
raz: Dražgoše, Gradišče v 
Tuhinjski dolini, Bistrica in 
še marsikje po naši deželi je 
hladnokrvno požigal domo-
ve, zverinsko streljal doma-
čine in talce, pripeljane iz 
zapora. Tisti, ki so vse to vi-
deli in doživeti, so se za ved-
no zapisali strahu in nemi-
ru, kajti tega se ne da poza-
biti.« Zadonela je Zdravlji-
ca in žrtvam so predstavniki 
Združenja borcev NOB ob-
čine Naklo položili venec. 
Člani kulturnega društva 
Tabor Podbrezje so recitira-
li pesmi slovenskega pesni-
ka Toneta Kuntnerja, slišali 

pa smo tudi nekaj skladb iz-
pod prstov Franca Podje-
da in Urbana Rozmana. Le-
tošnja govornica je bila uči-
teljica slovenskega jezika in 
zgodovine Marta Frantar, 
citirala je Ivana Cankarja 
in poudarila, kako trdni in 
uporni so bili Slovenci med 
nemško okupacijo. Povze-
la je zgodbo 59 žrtev, ki so 
padli pod streli okupator-
jev. Bistričani so se na pra-
znik svetega Jakoba 25. ju-
lija 1942 pripravljali na va-
ški semenj, ki naj bi bil nas-
lednji dan, na praznik sve-
te Ane. Vendar praznovanja 
naslednjega dne ni bilo. Ker 
so partizani okrog osme ure 
zvečer na bistriškem klancu 
napadli avtomobil z nem-
škimi oficirji, so se Nemci 
še isti večer grozovito maš-
čevali nad Bistrico in vašča-
ni. Pobili so devet domači-
nov in delavcev na žagah in 
v mlinu, požgali Aljančiče-
vo, Teranovo in Miheličevo 
domačijo, ženske in otroke 
pa nagnali na bistriško po-
lje. Devet življenj na vrhu 
življenjske moči, starih od 
18 do 62 let, jim ni bilo do-
volj. Čez dva dni so pripelja-
li še 50 moških iz zaporov 
v Begunjah in jih postreli-
li kot talce. Tudi med njimi 
jih je bilo veliko iz bližnje 
okolice. 

V spomin 
bistriškim žrtvam 
Pri obeležju na Bistriškem klancu je v soboto 
potekala spominska slovesnost ob 75-letnici 
bistriških žrtev. 

Slavnostna govornica Marta Frantar je povzela zgodbo, 
kako in zakaj je padlo 59 žrtev. / Foto: Maša Likosar

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Slovenija ko-
nec tedna uvaja novost na 
področju dostopnosti in 
boljšega vključevanja in-
validov v družbo, evropsko 
kartico ugodnosti za invali-
de, ki sta jo v okviru projek-
ta, ki ga podpira Evropski 

socialni sklad, zasnovala 
Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti ter Nacional-
ni svet invalidskih organi-
zacij Slovenije. S kartico 
bodo lahko invalidi doma 
in v državah Evropske uni-
je (EU) uveljavljali poseb-
ne komercialne popuste 

na področju umetnosti in 
kulture, turizma, športa, 
izobraževanja, trgovine in 
transporta, v projekt pa je 
za zdaj vključenih osem 
držav: Slovenija, Ciper, 
Finska, Belgija, Italija, Ro-
munija, Estonija in Malta. 
Dolgoročni cilj projekta je, 
da bi se ta kartica uveljavila 

v vseh državah EU. Upra-
vičenci bodo lahko na 58 
upravnih enotah po vsej 
Sloveniji brezplačno vlo-
žili zahtevek za izdajo kar-
tice, pri čemer bodo poleg 
osebnih podatkov in doka-
zila o stopnji invalidnosti 
potrebovali tudi fotografijo 
za osebni dokument. 

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Kranj – Konec tedna so se na Poljskem začele že desete svetov-
ne igre. Tudi naši športniki so že začeli s tekmovanji, Slovenija 
pa ima tudi že prvo odličje. V finale discipline težavnostno 
športno plezanje so se uvrstili vsi trije slovenski plezalci, Mina 
Markovič s sedmim mestom, Domen Škofic s petim mestom 
in mlada Janja Garnbret, ki je osvojila odlično drugo mesto 
in srebrno kolajno. 

Začele so se svetovne igre

V petkovi številki Gorenjskega glasa smo v članku Izpolnili so 
ji dolgoletno željo zagrešili napako. Pod sliko smo napačno 
zapisali ime Tončke Štremfelj. Za napako se opravičujemo. 
Uredništvo

Popravek
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Kranj – Kljub številnim pole-
tnim prireditvam so bili do-
godki ob Kranfestu minuli 
konec tedna nov dokaz, da 
gre za eno najbolj obiska-
nih zabavnih prireditev na 
Gorenjskem. Obiskovalci 
so mesto že v petek napolni-
li do zadnjega kotička. Zlas-
ti veliko jih je prišlo zaradi 
nastopa Plavega orkestra, ki 
bo nekaj video in audio ma-
teriala s koncerta porabili 
tudi ob izidu nove plošče. 

»Koncept dogodka šte-
vilnih prizorišč, na kate-
rih se za vsakogar najde ne-
kaj, se je tudi letos pokazal 
za pravilnega. Obiskovalci 
so lahko uživali ob kulina-
riki, otroškem programu, 
žanrsko različnih koncer-
tih, filmskem večeru, mu-
zikalu, umetniški tržnici 
in mnogih drugih stvareh,« 
je povedal Srečko Štagar, ki 
pri Zavodu za turizem in 
kulturo Kranj skrbi tudi za 

organizacijo dogodkov in 
prireditev. 

Otroški program z Mač-
kom Murijem je združil šte-
vilne generacije, starše in 
stare starše, ki so odrašča-
li ob pripetljajih Mačka Mu-
rija in najmlajše, ki so ga v 
Mačjem mestu na Punger-
tu spoznali v soboto. Nav-
dušil je tudi koncert Help! 
A Beatles tribute, ki je mar-
sikaterega obiskovalca zago-
tovo z nostalgijo spomnil na 

dobre stare čase. »Ocenju-
jemo, da je bilo v vseh dneh 
na prireditvah med 35 in 40 
tisoč obiskovalcev, pri če-
mer je bil petek najbolj obi-
skan,« še pravi Štagar in do-
daja, da za zdaj še niso nare-
dili dokončne ocene Kranfe-
sta, glede na obisk in odzive 
vseh pa lahko rečejo, da dela-
jo dobro tako na Kranfestu, 
v Letnem gledališču Khisl-
stein kot ob vseh drugih do-
godkih.

Vrhunec Kranfesta je bil v petek
V teh dneh je Kranfest s Kranjsko nočjo obiskalo blizu štirideset tisoč obiskovalcev, največ v petek,  
ko je nastopila skupina Plavi orkestar.

Kranfesta ni brez obveznega lunaparka, kjer se ponoči in podnevi zabavajo mladi vseh 
starosti. / Foto: Primož Pičulin

Obiskovalci so občudovali 
tudi živi kip Franceta 
Prešerna, ki ga je  
tudi tokrat uprizoril Bojan 
Bešter. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Razstavo si je mo-
goče ogledati v prostorih 
Medgeneracijskega centra 
poleg Turistično informacij-
skega centra (TIC) v času nje-
govega odprtja in ob dogod-
kih v dvorani Korotan. V TI-
C-u pa imajo tudi brošuro, ki 
so jo pod naslovom Jezersko, 
kako prepoznati, ohranjati in 
živeti s tradicijo izdali po arhi-
tekturno urbanistični delav-
nici. Brošuro so prejela tudi 
vsa gospodinjstva, saj so v 
njej objavljene predlagane re-
šitve, kako je v jezerskem oko-
lju najprimerneje graditi in 
urejati prostor, je pred časom 
povedal župan Jurij Rebolj in 
napovedal, da bo na občini od 
septembra naprej delovala ar-
hitekturna pisarna. Arhitekt 
in dva študenta arhitekture 
bodo občanom svetovali v pri-
meru gradnje ali adaptacije.

Delavnica, ki so jo štu-
dentje arhitekture pod me n-
torstvom profesorjev Maruše 

Zorec in Tadeja Glažarja iz-
vedli že pozimi, je povzela 
prostorske kvalitete in tradi-
cijo, kraju pa skušala pokazati 
tudi nevarnosti, napake in ne-
katere slabe prakse gradnje v 
prostoru. S posnetki vseh gra-
jenih objektov je nastal ob-
sežen pregled, analizirali so 
krajino z značilnimi elemen-
ti, ki skupaj z grajenimi stav-
bami tvorijo močno identite-
to in prepoznavnost Jezerske-
ga. Pripravljene so zasnove 
arhitekturnih oživitev nekate-
rih zapuščenih stavb in kom-
pleksov ter predlogi za vzpo-
stavitev in oživitev pomemb-
nih javnih prostorov v sre-
dišču Jezerskega. Ukvarja-
li so se tudi z elementi male-
ga merila urbane ulične opre-
me (avtobusna postajališča, 
klopi, oglasni panoji, ogra-
je, nadstrešnice). Ti elemen-
ti so običajno prepuščeni sti-
hijskemu oblikovanju in lah-
ko kazijo krajino in kraj, zato 
s katalogom specifično za Je-
zersko oblikovane opreme in 

postavitvijo prototipov kraja-
nom kaže možnost enotne-
ga oblikovanja okolja. »Za 
neprecenljivo štejem sposob-
nost skupnosti, ki ji uspe oh-
raniti tako svojo dediščino kot 
z novimi pozidavami nadgra-
jevati stavbno identiteto, ki so 

jo izoblikovali naši predni-
ki. Še tako kvalitetno delo na 
papirju pa ne more zagotovi-
ti končnega uspeha, če prebi-
valke in prebivalci Jezerske-
ga ne bomo sledili napotkom 
strokovnjakov,« na to dodaja 
župan Jurij Rebolj. 

Napotki, kako graditi na Jezerskem
V minulem študijskem letu je skupina študentov arhitekture na Jezerskem skupaj z občani na 
arhitekturno-urbanistični delavnici spoznavala značilnosti in tradicijo tukajšnjega prostora in opozarjala 
na slabo prakso gradnje v prostoru. O tem sta nastali brošura in razstava.

V Medgenacijskem centru v Korotanu je razstava 
arhitekturnih rešitev z letošnje delavnice. / Foto: Matic Zorman

Simon Šubic

Kranj – K dokapitalizaci-
ji družbe BSC Kranj, regio-
nalne razvojne agencije Go-
renjske je pristopilo še preo-
stalih sedem od osemnajstih 
gorenjskih občin, ki k nuj-
nemu povečanju osnovnega 
kapitala družbe niso pristo-
pile že lani, ker v svojih pro-
računih za ta namen niso 
imele pripravljenih sredstev. 
Na podlagi sklepa skupšči-
ne družbe, ki je potekala mi-
nuli četrtek, so Mestna obči-
na Kranj ter občine Jeseni-
ce, Bled, Bohinj, Gorje, Ži-
rovnica in Gorenja vas - Po-
ljane vplačale 26.406 evrov 
osnovnega kapitala, s čimer 
skupni lastniški delež ob-
čin zdaj znaša skoraj 38,3 od-
stotka. Že z lansko delno do-
kapitalizacijo, ko so dosegle 
32,5-odstoten lastniški delež 
v BSC Kranj, so sicer občine 
zadostile zakonu o skladnem 
regionalnem razvoju, ki do-
loča, da morajo biti regio-
nalne razvojne agencije v ve-
činski javni lasti, znotraj tega 
pa morajo imeti prevladujo-
či delež občine. Večinsko jav-
no last zagotavlja Slovenski 
regionalni sklad, ki je imel 
pred zadnjo dokapitalizacijo 
31,1-odstotni lastniški delež. 

Skupščina je sprejela 
tudi poslovno poročilo za 
leto 2016, v katerem je BSC 
Kranj uspešno posloval. 
Lani jim je namreč uspe-
lo pridobiti vrsto razvojnih 
projektov; leto so začeli s po 
tremi domačimi in evropski-
mi projekti, končali pa s pe-
timi domačimi in s kar pet-
najstimi evropskimi projek-
ti. Družba prav tako admi-
nistrativno in finančno vodi 
LAS Gorenjska košarica, ki 
upravlja približno 4,5 mili-
jona evrov sredstev. Razpis 
za ta sredstva je prav ta tre-
nutek v teku. »Prav tako je 
družba v letu 2016 po teža-
vah v letih 2014 in 2015 po-
slovala pozitivno, kar je re-
zultat novih pridobljenih 
projektov in 30-odstotne ra-
cionalizacije stroškov – stro-
škov dela, materialnih stro-
škov in stroškov zunanjih 
storitev,« je razložil direktor 
regionalne razvojne agen-
cije Rok Šimenc, ki mu je – 
tako kot nadzornemu sve-
tu – skupščina podelila tudi 
razrešnico za leto 2016. 

Delničarji so se seznani-
li tudi s planom družbe za 
leto 2017, ki ga je nadzorni 
svet že potrdil. Plan predvi-
deva približno dvajsetodsto-
tno rast poslovanja.

BSC zdaj 
dokapitalizirale 
vse občine
K dokapitalizaciji BSC Kranj, Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske so letos pristopile še tiste 
občine, ki lani niso sodelovale pri obveznem 
povečanju lastniškega deleža občin v družbi.

Tržič – Kopalne užitke je na Gorenjski plaži konec minulega 
tedna užila že desettisoča obiskovalka v tej poletni sezoni. 
Marjeta Eržen je tudi sicer redna in zadovoljna obiskovalka 
Gorenjske plaže. »Zadovoljni smo z dobrim obiskom in za-
dovoljstvom občanov. Gorenjska plaža je ob lepem vremenu 
resnično polna od jutra do večera. Tudi dogodki in prireditve 
na bazenu so dobro obiskani. Marjeto Eržen smo nagradili z 
letno vstopnico za prihodnje leto ter založili s promocijskim 
materialom,« je povedal župan Občine Tržič Borut Sajovic.

Desettisoča obiskovalka Gorenjske plaže

Desettisoča obiskovalka Marjeta Eržen in župan Borut 
Sajovic / Foto: Media butik
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Smo podjetje z 60-letnimi izkušnjami na področjih 
finomehanike, elektromehanike in elektronike, z lastnim 

razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, v celoti usmerjeno 
v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni 

in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je 
za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja 

zaposlenih prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.
Družba šteje 650 sodelavcev.  

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

K sodelovanju vabimo:

PROIZVODNI DELAVEC (m/ž)
(večje število)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 
 osnovnošolska izobrazba,
 izkušnje z delom v proizvodnji.

Opis del in nalog:
  sestavljanje polizdelkov in izdelkov v skladu s predpisano 

tehnologijo in standardi kakovosti,
  izvajanje delovnih operacij pri izdelavi plastičnih polizdelkov in 

izdelkov.

Nudimo:
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 delo poteka v treh izmenah.

Osebnostne lastnosti:
 natančnost, ročne spretnosti, samoiniciativnost, sistematičnost, 

zanesljivost.

Delovna mesta so prosta na lokaciji v KAMNIKU.

VODJA PROJEKTOV STALNIH IZBOLJŠAV 
(m/ž)

O poziciji
Koordinator stalnih izboljšav bo direktno podrejen direktorju pro-
izvodnje. S svojimi aktivnostmi bo sodeloval pri načrtovanju in izvajanju 
napredka družbe na področju WCM. V prvi vrsti bo zadolžen za 
sistematično izvajanje metode 5S v vseh organizacijskih enotah družbe.   

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 pričakujemo  vsaj VI. stopnjo izobrazbe, 
  dokazljive dosežke z uporabo  Lean manufacturing orodij,
  računalniška pismenost( Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, 

Minitab)
 pismene in govorne komunikacijske spretnosti,
 vodstvene sposobnosti,
  izkušnje na področju projektnega vodenja  (kakovost, kadri, 

produktivnost, varnost …), 
  pripravljenost na dodatno izobraževanje in izpopolnjevnje (Lean 

Champion certification),
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, angleščina predstavlja 

prednost.

Opis del in nalog:
  podpora oddelkom pri izvajanju izboljšav za doseganje ciljev, 
  izvajanje usposabljanj na področju Lean npr. 5S, VSM, standardna 

opravila z namenom, da timi in posamezniki razumejo Lean pristope, 
  vzpostavitev in vzdrževanje sistema mesečnih presoj 5S  in objava 

mesečnih rezultatov,
  sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti stalnih izboljšav: izboljševanje 

delovnega toka, skrajševanje delovnega cikla, skraševanje skupnega 
pretočnega časa,  povečevanje obrata zalog, zmanjševanje zalog v 
procesih, zmanjševanje izmeta, zniževanje stroškov dela, 

 druga dela po navodilu nadrejenega. 

Nudimo:
 delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim obdobjem,
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, zanesljivost, samoiniciativnost, fleksibilnost, 

proaktivnost, želja po spoznavanju novosti in uvajanju izboljšav, 
sposobnost timskega in samostojnega dela, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost tehničnega presojanja in odločanja, 
korektnost.

Dodatno prednost pri izbiri  imajo kandidati z izkušnjami:
 Six sigma, 
 TPM.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.     

VIŠJI INŽENIR NA PODROČJU RAZVOJA 
MEHATRONSKIH SISTEMOV (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 najmanj VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,
  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina ) in 

pasivno drugega (angleščina, nemščina),
  izkušnje iz področja razvoja/načrtovanja mehatronskih sistemov,
 sposobnost tehničnega presojanja in odločanja.

Opis del in nalog:
  sodelovanje pri razvoju in načrtovanju izdelka v fazi razvoja,
 izvajanje testiranj in analiz,
 vodenje projektov/pod-projektov,

  sodelovanje in usklajevanje z domačimi in tujimi partnerji in 
institucijami,

 občasna službena potovanja.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 stimulativno nagrajevanje,
 priložnost za osebni in karierni razvoj,
 sodelovanje s tujimi partnerji.

Osebnostne lastnosti:
  inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju 

novosti, sposobnost timskega in samostojnega dela, organizacijske 
sposobnosti, sposobnost strateškega razmišljanja

Dodatno prednost imajo kandidati, ki:
  imajo znanja iz enega od področij: tribologija, termomehanika, 

vibroakustika, pogonska tehnika
  imajo izkušnje pri vodenju projektov (manjših ali večjih),
  imajo izkušnje z uporabo orodij za robusten razvoj izdelkov (FMEA, 

DVP),
  imajo izkušnje s področja avtomobilske industrije,
  poznajo načina dela po APQP in ISO/TS16949 ali 13485 (medicinski 

standard).

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.

STROKOVNI SODELAVEC ZA KOVINE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII. stopnja izobrazbe strojne  smeri,
  aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega), 
  poznavanje dela na računalniku (MS Office, osnovno poznavanje 

orodij za ogled in obdelavo 3D-datotek, zaželeno poznavanje Lotusa 
in SAP-a),

  poznavanje materialov, tehnologij in postopkov obdelave kovinskih 
materialov,

  izkušnje pri delu v kovinskopredelovalni industriji, predvsem na 
področju obdelave kovin (izsekovanje, struženje, površinska zaščita, 
termična obdelava),

 zaželene so izkušnje nabavnega managementa.

Opis del in nalog:
  vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo kovinskih 

komponent, 
 sodelovanje pri razvoju novih produktov,
 iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in nabavnih trgov,
 graditev in razvoj nove in obstoječe dobaviteljske baze.

Nudimo:
 delo na naprednih projektih,
 priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  organizacijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti, 

komunikativnost, natančnost, zanesljivost, sposobnost za timsko 
delo, sposobnost strateškega razmišljanja.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI. 

STROKOVNI SODELAVEC ZA  
PODROČJE PLASTIKE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 VI. ali VII. stopnja izobrazba strojne smeri,
  aktivno znanje angleškega jezika (zaželeno tudi nemškega), 
  poznavanje dela na računalniku (MS Office, osnovno poznavanje 

orodij za ogled in obdelavo 3D-datotek, zaželeno poznavanje Lotusa 
in SAP-a),

  poznavanje materialov, tehnologij in postopkov obdelave plastičnih 
materialov,

  zaželene so izkušnje pri delu v predelovalni industriji, predvsem na 
področju predelave granulatov, 

  zaželene so izkušnje nabavnega managementa.

Opis del in nalog:
  vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo brizganih 

komponent,
  sodelovanje pri razvoju novih produktov,
  iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in nabavnih trgov,
  graditev in razvoj nove ter obstoječe dobaviteljske baze.

Nudimo:
  delo na naprednih projektih,
  priložnost za osebni in karierni razvoj.

Osebnostne lastnosti:
  organizacijske sposobnosti, pogajalske sposobnosti, 

komunikativnost, natančnost, zanesljivost, sposobnost za timsko 
delo, sposobnost strateškega razmišljanja.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v LIPNICI.     

Cenimo samostojnost,  komunikativnost, samoiniciativnost, 
pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, ažurnost ter  željo po 

pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju,  
Vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov,  
najkasneje do 31. 8. 2017:

ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa, 
tel. (04) 53 55 109, faks: (04) 53 36 593

www.iskra-mehanizmi.si
E-pošta:bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Obči-
na Domžale je na območju 
športnega parka ob Robovi 
ulici na Viru uredila kolesar-
ski poligon »pumptrack«, ki 
je popestril ponudbo rekrea-
cijske osi ob Kamniški Bistri-
ci. Številni uporabniki ga že 
navdušeno uporabljajo in v 
dneh našega obiska je bil po-
ligon že lepo obiskan. Name-
njen je tako najmlajšim kot 

tudi bolj izkušenim kolesar-
jem, zato je tudi razdeljen 
na dve ločeni enoti – na otro-
ški in napredni poligon, da 
se uporabniki med seboj ne 
bi motili. V sklopu investici-
je bodo uredili tudi dostopno 
pot in urbano opremo, v ne-
posredni bližini pa namera-
vajo postaviti tudi ograjeni 
pasji park in tako urediti pri-
meren prostor, kjer bodo lah-
ko lastniki spustili svoje pse, 
da se prosto gibljejo.

Kolesarski poligon že poln

Kolesarski poligon v teh dneh navdušuje predvsem mlade.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že decem-
bra lani se je začela gradnja 
trga pod Loškim gradom, 
za stavbo upravne enote pa 
tudi urejanje otroškega igri-
šča Zamorc. Dela naj bi bila 
končana prihodnji mesec, 
prvi teden v septembru pa 
naj bi novost tudi uradno od-
prli. Kaže, da bo ta cilj dose-
žen, saj gredo dela h koncu, 
najlepše se to vidi ravno pri 
otroškem igrišču, ki že dobi-
va svojo končno podobo. 

Po prenovi bo trg dobil 
povsem nov urbani značaj, 
postal bo urejena vstopna 
točka v mestno jedro in na 
Loški grad, obenem bo slu-
žil kot avditorij za različ-
ne kulturne in športne pri-
reditve. Novo otroško igri-
šče Zamorc, s katerim tudi 

otroci v najožjem mestnem 
jedru dobivajo lepo prizori-
šče za igro, pa bo še poseb-
na atrakcija. V tukajšnji kra-
jevni skupnosti so ga že dol-
go načrtovali, prvotno so ga 
nameravali narediti ob par-
kirišču Nunski vrt. Pod gra-
dom, blizu tako mestu kot 
naravi, pa je prav tako lepa 
lokacija. Ime je dobilo po 
temnopoltem možu iz ško-
fjeloškega grba, ki temelji 
na eni znanih loških legend, 
pa tudi sicer je zasnovano 
tako, da lahko najmlajšim 
pričara domišljijske sveto-
ve škofjeloških zgodb in le-
gend. Projekt prenove pote-
ka skladno z leta 2013 spreje-
tim javnim natečajem Ure-
ditev odprtih javnih površin 
starega mestnega jedra Ško-
fje Loke ter ureditev obrežja 
obeh Sor. 

Igrišče Zamorc dobiva 
končno podobo
Hkrati z obnovo trga pod škofjeloškim gradom za 
stavbo upravne enote gradijo tudi novo otroško 
igrišče Zamorc. 

Za stavbo upravne enote nastaja otroško igrišče Zamorc. 
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Alenka Brun

Kranj – Težko je najti le eno 
besedo, s katero bi opisali sev-
dah, čeprav je morda pomen-
sko najbolj ustrezna beseda 
hrepenenje. Kot španski du-
ende ima tudi sevdah več po-
menov – ljubezen, neusliša-
na ljubezen, neskončna lju-
bezen, hrepenenje, ob kate-
rem ljubimec čuti mrzlico in 
vročico kot pri malariji, in ki 
se ga kot malarije ni mogoče 
otresti – a navsezadnje je to 
način življenja in pripoved, 
ki govori o sebi.

Amira Medunjanin se je 
rodila v Sarajevu, kjer tudi 
živi. Prve pesmi, ki jih je sli-
šala v otroštvu, so bile sevda-
linke in od takrat ji sevdah 
predstavlja veliko ljubezen. 
Kot so minevala leta, tako 
se je tudi njena vez z glasbo 
poglabljala in postajala vse 
bolj trdna.

Na Bled bo pela prvič

V Sloveniji smo jo lahko 
videli pred časom, ko je na-
stopila v ljubljanskem hra-
mu kulture, kjer je promo-
virala predzadnji album Silk 
& Stone. Tokrat bo na Bledu 
predstavila novi album. 

» Čeprav sem zadnjih ne-
kaj let nastopala v Sloveni-
ji, na Bledu ne, sem ga pred 
mnogimi leti obiskala. Nanj 
imam samo lepe spomine. 
Komaj čakam na koncert, 
saj bom imela priložnost, da 
se občinstvu tu predstavim 

prvič. Uživala bom tudi v 
naravi – nič ni lepšega, pra-
va terapija za dušo.«

Do danes je Amira izdala 
šest albumov, od tega pet stu-
dijskih in enega »live« oziro-
ma v živo. Leta 2004 je izšel 
prvi Rosa, zadnji Damar pa 
novembra lani. Na albumu je 
tudi istoimenska pesem.

»Tekst je spisala Marija Kr-
znarić - Karaula, glasbo pa 
Boško Jović. Pesem govori o 
neizmerni ljubezni in o vsem, 
kar nekdo, ki ljubi, doživlja. 
Ker samo, kadar ljubimo, je 
naše življenje izpolnjeno. Vča-

sih smo zaradi ljubezni sreč-
ni, na žalost pa tudi nesrečni, 
kadar nam je ne vračajo.«

 

Album je nastajal skoraj 
leto dni

Na njem je devet del, od 
tega dve novi, avtorski pe-
smi. »Poleti 2016 smo ga 
posneli v studiu Real World 
Studios Petera Gabriela v 
Veliki Britaniji. Koncept 
albuma sem nosila v gla-
vi zelo dolgo, vendar ga ni-
sem mogla realizirati, ker je 
bil problem s prostimi ter-
mini v omenjenem studiu. 
Tako se je stvar zavlekla, 
kar pa je pravzaprav dobro, 
saj je za snemanje tovrstne 
glasbe omenjeni studio naj-
boljša mogoča opcija. Izjem-
ni pogoji za delo in vrhunski 
glasbeniki so mi snemanje 
sploh olajšali.«

Če živite za glasbo, se je 
težko opredeliti samo za 

eno pesem, nadaljuje Ami-
ra. »Mogoče v tem trenut-
ku lahko poudarim dve: Vje-
tar ružu poljuljkuje in Tvoj-
te oči Leno mori. Pa tudi Moj 
Dilbere in Ah, što ćemo lju-
bav kriti sta mi ravno tako 
blizu. No, in tako pridem do 
tega, da bi v bistvu morala 
navesti vse pesmi z albuma, 
saj je vsaka pesem posebna 
in vsaka ima svoje mesto v 
mojem življenju.«

Amira veliko nastopa v tu-
jini, predvsem po Evropi. 
Omeni, da se oktobra vra-
ča v Ljubljano, ponovno na 

oder Cankarjevega doma. 
Razmišlja, da njeni koncerti 
niso običajni, saj na njih ve-
liko govori in gre pravzaprav 
za neke vrste druženje. »Iz-
jemno veliko mi pomeni in-
terakcija z občinstvom.«

Pravi, da niti ne ve, ali bi 
svojo glasbeno kariero sploh 
lahko poimenovala kariera: 
»Na tem glasbenem popo-
tovanju sem od leta 2008. 
V ta svet sem vstopila pre-
cej pozno, pa čeprav je glas-
ba moje življenje.« Pred tem 
je namreč delala v financah, 
imela »normalo« življenje, 
kot ga poimenuje, in sem 
ter tja nastopila na kakšnem 
festivalu. In prišel je dan, ko 
je ugotovila, da mora izbrati: 
odločila se je za glasbo.

Prve sevdalinke je Amira 
slišala pri svoji mami

»Mislim, da sem imela tri 
ali štiri leta, ko sem poskušala 

odpeti sevdalinko. Najprej 
sploh nisem razumela pome-
na besed, z leti pa razvozlala, 
kaj pomenijo verzi, ki sem jih 
kot otrok poskušala interpre-
tirati. Poseben spoj melodi-
je in teksta, način izvajanja 
in njihova sporočilnost me 
obkrožajo ves čas. Vsakič ko 
izvajam neko pesem, jo ved-
no znova podoživljam, kot da 
je prvič.«

Melodija sevdalink je bolj 
žalostna, a iz Amirinih ust ta 
žalost nosi s seboj neko po-
sebno energijo. »Sevdalin-
ke so pesmi o ljubezni in ne-
katere so polne žalosti. Am-
pak v pesmih so opisane ži-
vljenjske situacije – in tu naj-
demo tako srečo kot žalost. 
Kadar gre za ljubezen, po-
tem je mogoče prav vse – in 
verjamem, da so lahko pe-
smi, ki so nastale pred toliko 
stoletji, aktualne tudi danes. 
Poleg ljubezenskih tem sev-
dalinke opisujejo tudi mes-
ta in dogodke iz zgodovine 
in nam tako pripovedujejo 
o starih časih, načinu življe-
nja, vrednotah, medseboj-
nih odnosih … Sevdalinke 
nam pripovedujejo zgodbe, 
za katere ne bi vedeli, če se 
ne bi prenašale z ustnim iz-
ročilom.«

Amiro imenujejo inter-
pretatorka tradicionalne bo-
sanske pesmi mlajše gene-
racije, celo bosanska Billie 
Holiday. Pred dobrimi dva-
najstimi leti jo je intervju-
val novinar z Nove Zelandi-
je, ki je tujim bralcem pojas-
nil pojem sevdaha tako, da 
ga je primerjal s soulom in 
bluesom. »In tako je ostalo,« 
pravi pevka, ki to sicer jemlje 
kot kompliment, a meni, da 
je primerjava vseeno malce 
neustrezna.

Kaj lahko pričakujejo pos-
lušalci od koncerta na Ble-
du? Koncert, prežet s pesmi-
mi o ljubezni, željah, hrepe-
nenju?

»Gre za premierni na-
stop na Festivalu Okarina 
in moje prvo srečanje z ob-
činstvom na Bledu, tako da 
se prav posebej pripravljam 
na to priložnost. Pričakujem 
lepo druženje, malo solz, ve-
liko smeha in upam na ak-
tivno sodelovanje publike. 
In že vnaprej občinstvo pro-
sim, naj mi ne zameri, če se 
na koncertu razgovorim. To 
običajno počnem, če mi je 
na odru lepo.«

Prihaja prva dama 
bosanskega sevdaha
Glasba svetov v vseh odtenkih in z vseh koncev sveta, odeta v sodobne glasbene ritme, bo spet 
privabljala obiskovalce v idilično okolje Blejskega jezera – Bled namreč med 27. julijem in 6. avgustom 
gosti že 27. Festival Okarina. V soboto tako na etno festival z dolgoletno tradicijo prihaja vrhunska 
Amira Medjunanin, prva dama bosanskega sevdaha. Ob 20.30 ji boste lahko prisluhnili v blejski 
Festivalni dvorani.

Amira Medunjanin / Foto: arhiv pevke (Edvin Kalić)

Samo Lesjak

Kranj – V okviru Poletja s 
Prešernovimi nagrajenci in 
Kranfesta je v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev pote-
kala delavnica Glina - kamen 
- zvok s kiparko Dragico Ča-
dež, nagrajenko Prešerno-
vega sklada. Sledil je ogled 
projekta Zveneče skulpture: 
iz skulptur Dragice Čadež, 
Alenke Vidigar in Boštja-
na Lapajneta sta zvoke izva-
bljala Matevž Bajde in Fran-
ci Krevh, člana Slovenskega 
tolkalnega projekta. 

Projekt obsega devetnajst 
kiparskih umetnin iz kamna 
s kamnoloma Lipica in gli-
ne. Skulpture – tolkala so na-
stajale v procesu iskanja no-
vih zvočnih polj. Glasbeniki 
– tolkalci in kiparji so razi-
skovali, veliko časa so preži-
veli v kamnolomih ter iska-
li zvok kamna ter v atelje-
ju zvok žgane gline. Izsled-
ki so navdušujoči: zveneče 

skulpture so inovativne ter 
odražajo medsebojno dopol-
njevanje glasbene in kipar-
ske umetnosti. Hkrati pa so 
tudi interakcijske: ob skulp-
turah so na voljo udarjalke, 
da obiskovalci sami ustvarja-
jo glasbo kamnov. Tokrat sta 
zvoke izvabljala Matevž Baj-
de in Franci Krevh, člana tol-
kalne zasedbe SToP, katere 
dinamična ustvarjalnost in 
želja po izvajanju strogo kla-
sične glasbe, lastnih skladb, 
enako pa tudi sodobne in 
elektroakustične tolkalne 
glasbe, potrjujeta edinstve-
nost skupine v Sloveniji in 
tujini. V zadnjem obdob-
ju se povezuje z drugimi 
glasbenimi in umetniškimi 
zvrstmi – usklajeno sinergi-
jo sta dokazala tudi s tokra-
tnim nastopom, pred kate-
rim je pesmi in misli Mar-
ka Kravosa, Cilrila Zlobca, 
Srečka Kosovela ter Pavla 
Mihelčiča interpretirala Ve-
ronika Žurga.

Zveneče skulpture

Zvoki skulptur: Franci Krevh in Matevž Bajde / Foto: Primož Pičulin

Kranj �– Novi muzikal, ki je nastal po zgodbi istoimenskega 
filma Vesna, je prejšnji teden obiskal oder kranjskega Letnega 
gledališča Khislstein. Večina se spominja zgodbe iz filma, tako 
da so bila pričakovanja gledalcev primerno visoka, saj gre za 
enega najbolj priljubljenih domačih filmov. Muzikal je ustva-
rila izkušena kreativna ekipa, ki je pred tremi leti na slovenske 
odre postavila uspešnico Cvetje v jeseni: avtor glasbe Matjaž 
Vlašič, režiser Vojko Anzeljc, libretist Janez Usenik, koreograf 
Miha Krušič in producent Gorazd Slak. V glavni vlogi Vesne 
smo v Kranju spremljali Gorenjko Floro Emo Lotrič, Sama 
je odigral oziroma odpel Robert Korošec, njegova brata pa 
sta upodobila Srđan Milovanovič in Boštjan Korošec. V vlogi 
profesorja Kosinusa je nastopil Marjan Bunič, prvič pa smo 
tudi v igralski vlogi spremljali Nušo Derenda – v vlogi Vesni-
ne tete Ane. Izjemen je bil kot Trpin Konrad Pižorn - Kondi 
(na fotografiji), ki smo ga lahko dan kasneje spremljali še na 
odru Letnega gledališča Studenec v vlogi vaškega posebneža 
Tončka v igri s petjem Divji lovec. Ravno prav humoren in z 
dobro predstavljenim likom pritegne pozornost.

Vesna obiskala tudi Kranj
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HKMK Bled intenzivno  
v novo sezono

V Hokejskem klubu mlade 
kategorije Bled smo v 
drugi polovici meseca julija 
organizirali dva petdnevna 
pripravljalna hokejska kampa. 
Obeh kampov se je skupaj 
udeležilo več kot 200 otrok, ki 
so jih naši hokejski trenerji in 
strokovnjaki naučili nemalo 
novih hokejskih trikov in 
veščin. Čeprav je bila glavna 
želja vseh otrok napredek 
v hokejski igri, so prav vsi ti 
otroci uživali v sklepanju novih 
prijateljstev tako iz slovenskih 
klubov kot tudi iz klubov iz 
tujine. Kampov so se namreč 
udeležili tudi otroci iz Italije, 
Hrvaške, Francije, Ukrajine, 
Velike Britanije in Avstrije. Kljub 

temu da so govorili različne 
jezike, so se hitro sporazumeli 
in postali prijatelji.
V mesecu avgustu pa bo HKMK 
Bled že drugo leto zapored 
organiziral mednarodni turnir 
za otroke od 11. do 15. leta 
starosti (CCM BLED EURO 
INVITE). Mednarodnega 
turnirja se bodo udeležile ekipe 
iz Amerike, Švedske, Avstrije, 
Latvije, Slovaške, Češke, 
Danske, Belorusije, Ukrajine 
in Slovenije. Turnir bo potekal 
od 2. do 5. avgusta na Bledu, 
Jesenicah in v Ljubljani, na 
njem pa bo nastopilo kar 30 
ekip.  
Vljudno vabljeni na brezplačen 
ogled kakovostnih tekem. Najmlajša skupina po zaključku kampa / Foto: Valerij Šahraj

Jože Marinček,  
Vilma Stanovnik

Kranj, Domžale – Nogometa-
ši v prvi ligi Telekom Slove-
nije so konec tedna odigrali 
drugi krog. Ekipa Triglava je 
v soboto gostila državne prva-
ke iz Maribora in na koncu iz-
gubila z 2 : 3. V prvem polča-
su golov ni bilo, v nadaljeva-
nju pa so Kranjčani povedli z 

goloma Luke Majcna in Ma-
teja Poplatnika. Gostje so 
nato pritisnili ter izid prek 
Boharja najprej znižali, nato 
z golom Tavaresa izenačili in 
na koncu zmagali. »Fantom 
moram čestitati za okoli se-
demdeset minut igre. Zah-
valjujem se navijačem, ki so 
nas podpirali, a bili smo na 
koncu kaznovani. Prvi zade-
tek Maribora nas je nekako 

stresel, gostje so to izkoristili 
in v slabih štirih minutah do-
segli še dva zadetka,« je po-
vedal trener domačih Tonči 
Žlogar.

Nedeljski spored se je za-
čel na prenovljenem igrišču 
v Domžalah. Varovanci Si-
mona Rožmana so Celjane 
povsem nadigrali, zmagali s 
4 : 0. To je bila njihova dru-
ga zmaga v štirih dneh, saj so 

bili v četrtek zvečer na povra-
tni tekmi drugega predkroga 
evropske lige boljši od islan-
dskega Valurja. Potem ko so 
prvo tekmo dobili z 2 : 1, so 
na domačem igrišču že za-
ostajali z istim izidom, a so 
v drugem polčasu vendarle 
strli odpor tekmeca in zma-
gali s 3 : 2. V tretjem predkro-
gu UEL v četrtek Domžalčani 
gostujejo pri Freiburgu. 

Zmaga na koncu v Maribor
Pred kar tisoč petsto gledalci so nogometaši Triglava na prvi domači tekmi prve lige prikazali dobro 
igro, a na koncu so slavili državni prvaki iz Maribora. Domžalčani v štirih dneh dvakrat zmagali.

Na kranjskem stadionu so po preobratu slavili  
Mariborčani. / Foto: Primož Pičulin

Na prenovljeni zelenici so Domžalčani premagali  
Islandce. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Bled – Konec tedna se je začelo 
svetovno prvenstvo v plavanju, 
kjer je od naših prva nastopi-
la Anja Klinar (PK Gorenjska 
banka Radovljica) in na 400 
m prosto osvojila deveto mes-
to. Triglavan Peter John Ste-
vens je na 100 m prsno dose-
gel svoj najboljši izid letos, vse-
eno pa je bil zaradi bolezni da-
leč od načrtov. 

Domov s svetovnega pr-
venstva pa se je že vrnila čla-
nica PK Gorenjska banka 
Radovljica Špela Perše. Ta je 

v Blatnem jezeru na deset-
kilometrski razdalji najprej 
osvojila 24. mesto, nato pa 
je bila 18. na petkilometr-
ski razdalji. »Zelo sem za-
dovoljna tako z nastopoma 
kot uvrstitvama,« je poveda-
la dvajsetletna Blejka, ki se je 
na svetovno prvenstvo prip-
ravljala pod vodstvom tre-
nerja Mihe Potočnika. »Ve-
činoma sem trenirala v ba-
zenu v Radovljici, bili smo 
tudi na pripravah v Kopru in 
na Reki. Na prvenstvu me je 
kot trener spremljal Igor Ve-
ličkovič,« je povedala Špela 

Perše, ki se je za daljinsko 
plavanje odločila, ker raje 
plava na daljših razdaljah, 
všeč pa ji je tudi plavanje 
na jezerih in morjih. »Kljub 
temu doma na Bledu ma-
lokrat plavam do otoka in 
nazaj,« priznava Špela, ki 
večinoma trenira v bazenih. 
»Bolj všeč mi je desetkilo-
metrsko plavanje, ki je bolj 
sproščeno in je tudi olimpij-
ska disciplina. Tekma na pet 
kilometrov je krajša in je več 
prerivanja,« dodaja Špela, ki 
je letos končala prvi letnik 
biotehniške fakultete. 

Špela je zadovoljna z nastopoma
Daljinska plavalka Špela Perše je na svetovnem prvenstvu na Madžarskem na desetkilometrski razdalji 
osvojila štiriindvajseto mesto, na pol krajši pa je bila osemnajsta. Domov se je vrnila zadovoljna.

Blejka Špela Perše se je že 
vrnila s prvenstva.

Vilma Stanovnik

Kranj – V Kolesarskem klubu 
Kranj imajo letos še poseb-
no delovno leto, ki ga pros-
lavljajo tudi z organizacijo 
dirk. Vrhunec prireditev pa 
bo ta konec tedna, ko v sobo-
to pripravljajo dirko za otroke 
in nočni kriterij, v nedeljo pa 
še dirko Po ulicah Kranja in 
49. Veliko nagrado Kranja – 
Memorial Filipa Majcna. 

Ob jubileju so v sodelova-
nju z Gorenjskim muzejem 
pripravili tudi razstavo o ra-
zvoju kluba, ki so jo poime-
novali S požrtvovalnostjo in 
predanostjo do prvega kole-
sarskega kluba na Gorenj-
skem – 60 let Kolesarskega 
kluba Kranj. Pisalo se je na-
mreč leto 1957, ko so v Stra-
žišču praznovali 35. obletnico 

ustanovitve Sokola in sedem-
desetletnico tekmovalnega 
kolesarstva na Slovenskem. 
Kranjčani, ki so se navduševa-
li za kolesarski šport, so v okvi-
ru Športnega društva Mladost 
30. junija 1957 ustanovili Ko-
lesarski klub Mladost. Razsta-
vo v avli Mestne občine Kranj 
bodo odprli danes nekaj po 13. 
uri, na ogled pa bo do 4. avgu-
sta v času uradnih ur.

Kranjski kolesarji so zado-
voljni, da bodo svoje prazno-
vanje jubileja ustanovitve 
združili s praznovanjem pri-
ljubljenega domačega pevca 
Andreja Šifrerja. Odločili so 
se, da v jubilejnem letu pra-
znujejo skupno stoletnico, 
saj Andrej Šifrer letos obe-
ležuje štirideset let glasbe-
ne kariere. Sobotni koncert 
se bo začel ob 22. uri.

Razstava je uvod  
v kolesarski praznik
Ob praznovanju jubileja v Kolesarskem klubu 
Kranj za danes pripravljajo odprtje razstave.

Kranj – Na atletski diamantni ligi v Monaku se je minuli pe-
tek izkazal Luka Janežič iz Vodic, ki je s šestim mestom na 
štiristo metrov postavil slovenski rekord. Tako se je kot prvi 
Slovenec spustil pod mejo 45 sekund. »Zelo sem si želel, da 
bi v tej sezoni tekel pod 45 sekundami, in to mi je uspelo na 
odmevnem mitingu, zato sem izjemno vesel,« je povedal Ja-
nežič. Konec tedna se je izkazala tudi Agata Zupin (Kamnik), 
ki je na evropskem prvenstvu za starejše mladince do dvajset 
let v italijanskem Grossetu v finalu teka na štiristo metrov z 
ovirami osvojila srebrno medaljo. S časom 55,96 sekunde je 
izboljšala svoj državni članski rekord, ki ga je dosegla dan prej 
v polfinalu, ter za šest stotink zgrešila zmago. 

Izvrstna dosežka atletov Janežiča in Zupinove

Šenčur – Kolesarsko društvo Šenčur bo ta petek, 28. julija, 
pripravilo tradicionalno prireditev, kolesarski kriterij po ulicah 
Šenčurja 19. Veliko nagrado Šenčurja. Dolžina kroga je 1,3 
kilometra, trasa pa poteka po ulicah Šenčurja: Pipanova–Be-
leharjeva–Stružnikova–Velesovska. Prvi start bo ob 16.30. V 
času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Nastopile 
bodo ženske, mlajši mladinci (21 krogov) in starejši mladinci 
(30 krogov), kolesarji do 23 let in elite (65 krogov). 

V petek kolesarji po ulicah Šenčurja

Kranj – Francosko ministrstvo za obrambo je v vojaškem špor-
tnem centru za usposabljanje v Fontainebleauju prejšnji teden 
pripravilo prvo vojaško svetovno tarčno prvenstvo, ki se ga je 
udeležilo 125 lokostrelcev iz 13 držav, od tega 25 vojnih invali-
dov. Slovenijo sta zastopala gorenjska tekmovalca Dejan Sitar 
(sestavljeni lok) in Marjan Podržaj (ukrivljeni, olimpijski lok). 
Dejan Sitar je osvojil srebrno medaljo po porazu v dvoboju s 
sovjetskim tekmovalcem Dambaevim, Marjan Podržaj pa je 
tekmovanje zaključil na devetem mestu. Dejan Sitar je osvojil 
še bronasto medaljo v mešanih ekipah skupaj s francoskim 
in romunskim tekmovalcem. 

Dejan Sitar drugi v Franciji

Uspešna lokostrelca Dejan Sitar in Marjan Podržaj
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Jelena Justin

Razklana gora v nepo-
sredni soseščini Škrlati-
ce je verjetno rahlo zapos-
tavljena, ravno zaradi svoje 
lege. Dolkova špica navdu-
ši z lepim razgledom v samo 
osrčje najvišjih pri nas. Na-
njo vodita dve markirani 
poti, ena z vzhodne, druga z 
zahodne strani. Mi se bomo 
danes povzpeli po zahodni 
poti in po njej tudi sestopili. 

Zapeljemo se v Mojstra-
no in nadaljujemo v doli-
no Vrata, kjer na parkirišču 
pred zapornico parkiramo. 
Čaka nas 1592 metrov višin-
ske razlike. S parkirišča se 
odpravimo proti Aljaževe-
mu domu, tik pred domom 
pa nas smerokaz usmeri pro-
ti Škrlatici, Stenarju, Dol-
kovi špici. Lagoden začetni 

vzpon se kmalu spremeni v 
strm kolovoz, ki ob hudou-
rniku pridobiva višino, nato 
pa zavije desno in se v ok-
ljukih dviguje skozi gozd. 
Ob skalah pot zavije izrazi-
to levo, sledi strm vzpon sko-
zi rušje. Smo tik pod Stenar-
jem. Pot se zmerno vzpenja 
po krnici, nato pa zavije des-
no. Skozi tipičen gorski kra-
ški svet pridemo do razpotja. 
Na naši levi je Bivak IV Na 
Rušju. Zavijemo levo, mimo 
bivaka, proti Križu, Pogač-
nikovemu domu in Dolko-
vi špici. Desna pot gre pro-
ti Škrlatici. 

Pot bivak obide po des-
ni strani, nato se strmo 
povzpne. Ko strmina po-
pusti, smo v kraškem svetu, 
kjer je treba biti pozoren na 
markacije, saj se lahko hit-
ro znajdemo v zahtevnem 

svetu, polnem brezen, raz-
pok in škrapelj. Pot poteka 
zelo v levo, daleč stran od 
Dolkove špice, ki se boho-
ti nad Bivakom IV. Ampak, 
pot je prava, speljana premi-
šljeno. In udobno. Na nas-
lednjem označenem razpot-
ju nadaljujemo desno v sme-
ri Škrlatice, Dolkove špice 
in Rdeče škrbine. Pot pote-
ka nekaj časa skoraj vodo-
ravno, saj preči pobočja pod 
Gubnim in Dovškim Gam-
sovcem. Vmes so deli poti, ki 
so rahlo izpostavljeni in pot-
rebna pazljivost. Ko pride-
mo pred zagruščeno pobo-
čje, se nam na levi strani od-
pre pogled na Prisank, Man-
gart, Bavški Grintavec in Ja-
lovec. Sledi strm vzpon po 
gruščnatem svetu proti Rde-
či škrbini, znameniti zelo 
zahtevni škrbini med Dolko-
vo špico in Rogljico. Potreb-
na je previdnost, da ne pride 
do zdrsa. 

Ko dosežemo podrto Rde-
čo škrbino, se usmerimo 
desno. Do vrha Dolkove špi-
ce potrebujemo še 15 minut. 
Od škrbine do vrha marka-
cij ni, so pa možici, ki nas 
usmerjajo. Pogledujmo za 
njimi, saj nas gamsje stezi-
ce lahko tudi zavedejo. Pot 
poteka skoraj po grebenu, 
ponekod po njegovi levi ali 
desni strani. Ko mislimo, da 
smo že na vrhu, pa ga zagle-
damo še malce naprej. 

Vrh, kjer je tudi žig, nav-
duši z razgledom v samo 
nedrje najvišjih v Sloveni-
ji: Rjavina, Vrbanove špi-
ce, Cmir, Triglav, Stenar, 
Dovški Gamsovec, Prisank, 
Mangart, Jalovec, Bavški 
Grintovec, v daljavi zahodni 
Julijci, v neposredni bližini 
pa kraljica Škrlatica. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona. 

Lahko sestopimo tudi čez 
Rdečo škrbino, ki pa je vide-
ti vse prej kot prijazna. Če 
kljub vsemu sestopimo po 
njej, nadaljujemo skozi Zad-
nji in Spodnji Dolek do Biva-
ka IV in od tam nazaj v Vrata. 
Iz Zadnjega Doleka nas do 

vrha Škrlatice čaka še prib-
ližno eno uro in 30 minut 
vzpona. Če je volje in moči 
še dovolj, bomo naredili kra-
ljevsko etapo, ki pa se bo ča-
sovno podaljšala za tri ure. 
Nadmorska višina: 2592 m
Višinska razlika: 1576 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Dolkova špica (2592 m)

Razklana gora
Drznila si bom reči, da je gora žal zapostavljena, ker je v neposredni 
bližini kraljice julijskih Alp. Pot nanjo je speljana pretkano in premišljeno. 
Razpotegnjena špica.

Dolkova špica v zgodnjem jutru / Foto: Jelena Justin

Razor, Prisojnik, Jalovec, Mangart s poti na Dolkovo špico / Foto: Jelena Justin

Vrh Dolkove špice, zadaj Škrlatica / Foto: Jelena Justin

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 30)

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Pet elementov v TKM – zemlja (2. del)

Nadaljujemo z elemen-
tom zemlje in njegovo ener-
gijo v našem telesu. 

Fizični simptomi presež-
ka energije zemlje se lahko 
kažejo kot:
•  otekle, krvaveče dlesni
•   bolečine v glavi (oči, nos, 

usta)
•  glavoboli
•   zasluzenost (nos, grlo, 

vrat, usta)
•   težave s ščitnico (pomanjka-

nje ščitničnih hormonov)
•   zadrževanje vode (zabuhli 

gležnji, boki, trebuh)
•   šibki sklepi in zato pogo-

stejše poškodbe (posebej 
kolena, gležnji, kolki)

•   težave s prebavo in čreves-
jem (plini, zapeka, driska)

•   težave z metabolizmom 
(počasna prebava, po-
časno izgubljanje in hitro 
pridobivanje teže)

•   vrtoglavica, utrujenost, iz-
črpanost, dekoncentrira-
nost

Presežek v energiji ele-
menta zemlje pa se psihič-
no odraža kot:
•   hrepenenje po ljubezni in 

pozornosti
•   samopomilovanje, nizko 

samospoštovanje
•     izbruhi jeze in posesivnost
•   zmedene misli, slaba kon-

centracija
•   vsiljivo obnašanje 
•   preobčutljivost za kritiko

Pomanjkanje energije ele-
menta zemlje se običajno 
začne že v našem otroštvu, 
če ne dobimo zadostne pod-
pore in opore, če niso »nah-
ranjene« naše čustvene pot-
rebe. Vse to povzroči nerav-
novesje v elementu zemlje, 
pomanjkanje energije, ki se 
fizično odraža kot:
•   stalna lakota, pa se ne mo-

remo odločiti, kaj bi jedli
•   težave s požiranjem, po-

manjkanje sline
•   krvaveče dlesni in gnijoči 

zobje

•   boleči, težki sklepi, miši-
ce, udi

•   napihnjenost, zastajanje 
vode v telesu

•   počasno celjenje ran, mod-
rice

•   krčne žile in hemoroidi
•   topi glavoboli

Psihološko se pomanjka-
nje elementa zemlje kaže kot:
•   pretirana skrb za druge
•   nenehno hrepenenje po 

pozornosti
•   strah pred sprejemanjem 

odločitev
•   zasvojenost s hrano
•   strah pred neznanim, iz-

gubo kontrole
•   raztresenost, slaba kon-

centracija
•   občutki osamljenosti, 

praznine

Uravnavanje energije 
elementa zemlje

Vsak dan bodimo v stiku 
z zemljo, delajmo na vrtu, 

hodimo vsaj pol ure bosi 
po travi in zemlji. Element 
zemlje lahko uravnavamo 
tudi z rumeno barvo (nosi-
mo oblačila rumene barve, 
jejmo hrano rumene barve). 

Počnimo stvari, ki nas os-
rečujejo, saj to krepi energi-
jo vranice, če smo srečni in 
zadovoljni naša vranica dob-
ro deluje.

Od masaž je primer-
na masaža celega telesa, 

saj elementu zemlje ustre-
za glajenje, mehki sinhro-
ni gibi, nežni in ljubeči doti-
ki. Primerna je aromaterapi-
ja ob nežni sproščujoči glas-
bi ob svečah, tako da nahra-
nimo vsa čutila. 

Pa seveda velja enako kot 
za druge energijske tipe: 
vsakodnevno redno spro-
ščanje psihičnega stresa in 
ustrezna prehrana z rednim 
gibanjem. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Svetovno pr-
venstvo vedno bolj priljub-
ljenega tekmovanja v ORC 
handicap v jadranju je med 
30. junijem in 8. julijem po-
tekalo v Miljah z regatnim 
poljem in središčem dogaja-
nja v Tržaškem zalivu. Tek-
movali sta dve jadrnici iz 
Jadralnega kluba Loka Ti-
ming, in sicer Taia 2 & Whi-
te Goose s krmarjem Gora-
nom Djordjevičem in Karpo 
s krmarjem Dušanom Uše-
ničnikom. Obe sta se odlič-
no odrezali, Tempo group 
sailing team pa je bil z jadr-
nico Taia 2 & WG v skupi-
ni B celo najboljši med slo-
venskimi in 13. na svetu med 
neprofesionalnimi ekipami. 

Od Urše do Taie 2

»Škofjeloški jadralni klub 
smo ustanovili pred sedem-
najstimi leti, sedaj nas je 

v klubu blizu osemdeset. 
Glavni vzrok za ustanovitev 
je bil, da smo začeli jadrati 
na Hrvaškem. Če smo že-
leli tekmovati, smo se mo-
rali prijaviti kot klub v hr-
vaško zvezo. Najprej smo 
tekmovali na njihovih Veli-
konočnih regatah, nato pa 
smo začeli jadrati tudi v po-
kalu Slovenije. Naša prva ja-
drnica se je imenovala Urša 
Y 999, nato smo kupili jadr-
nico Elan 410, ki smo jo po-
imenovali Taia. Pred dve-
ma letoma smo jo zamenjali 
za italijansko jadrnico, ki je 
najhitrejša potovalna jadrni-
ca v Sloveniji in je bila kon-
kurenčna tudi na pravkar 
končanem svetovnem pr-
venstvu,« pravi krmar Tem-
po group sailing teama Go-
ran Djordjevič, ki ima z ja-
dranjem že precej izkušenj.

»Sodelovali smo na Barco-
lani, kjer smo bili pred dve-
ma letoma med okoli tisoč 
osemsto barkami uvrščeni 

na 48. mesto, lani smo bili 
52. Prav tako smo bili pred 
dvema letoma drugi v skup-
ni uvrstitvi slovenskega po-
kala, zmagali smo med po-
tovalnimi barkami. V držav-
nem prvenstvu ORC smo 
vedno med najboljšimi, le-
tos smo bili tretji. Lani smo 
zmagali na regati Milje–
Portorož–Milje, prav tako 
imamo nekaj drugih dob-
rih rezultatov,« našteva Go-
ran Djordjevič in dodaja, da 
je tekmovanje v ORC malce 
posebno, saj poteka tako, da 
se vsaki barki določi koefici-
ent. »Ta je odvisen od teže ja-
drnice, stabilnosti, površine 
jader, teže posadke in plov-
nost barke. Tako da ni nuj-
no, da če prideš v cilj prvi, si 
tudi zmagal, saj se preraču-
nava čas glede na koeficient. 
Tako je gotovo to najbolj pra-
vičen šport na svetu,« pravi 
Goran in dodaja, da ekipa v 
posadki ni zgolj škofjeloška, 
saj so člani tudi z okolice, 

od Železnikov in Kranja do 
Ljubljane. Tako je svetov-
nem prvenstvu v Trstu na-
stopilo devet članov ekipe: 
poleg Gorana Djordjevi-
ča še Matjaž Pretnar, Vasja 
Avsec, Tomaž Simčič, Mitja 
Potočnik, Dean Katič, Mitja 
Beltram, Alen Hajdinjak in 
Željko Planinšič. 

Dobro uigrana posadka

»Naša posadka jadra sku-
paj osem let in vsak ima svo-
jo pozicijo. Večinoma smo 
starejši, nekaj je tudi mlaj-
ših. Tako je razpon med tri-
deset in šestdeset let, saj so 
pomembne tako izkušnje 
kot moč. Ekipa je uigrana in 
ko je treba narediti manever, 
se ni časa dogovarjati, ampak 
vsak naredi tisto, za kar je 
zadolžen. Poleg uigranosti 
je pomembno tudi to, da se 
med seboj dobro poznamo, 
da ne pride do nesoglasij. 
Ko smo prišli na svetovno 

prvenstvo in nas je bilo pet-
deset jadrnic enako zagretih 
za čim boljši nastop, je bilo 
vse to zelo pomembno,« pra-
vi Goran Djordjevič, ki se je 
z ekipo preizkušal v konku-
renci svetovnih in olimpij-
skih prvakov, saj je na prven-
stvu nastopilo petdeset naj-
boljših ekip. 

»Da so nas sploh uvrstili 
med nastopajoče, smo mo-
rali predložiti rezultate zad-
njih let,« pogoje, da so bili 
sploh uvrščeni na prvenstvo, 
pojasnjuje krmar Djordje-
vič, ki je ekipo na koncu, tudi 
po zaslugi odličnih startov, 
pripeljal do skupno 37. mes-
ta, na 13. mesto med nepro-
fesionalci in do najboljše 
uvrstitve med štirimi slo-
venskimi nastopajočimi ja-
drnicami. 

»Prvič smo na svetovnem 
prvenstvu nastopili leta 2011 
na Cresu, vendar takrat nis-
mo imeli tako dobre jadrni-
ce, ekipa pa tudi še ni bila 

tako uigrana. Tokrat smo 
bili v nekaterih delih konku-
renčni tudi najboljšim, ker 
pa je bilo malo vetra, pa smo 
zaradi našega koeficienta 
imeli nekaj slabše rezulta-
te, čeprav smo na bojah do-
stikrat obračali med najbolj-
šimi. Zlasti hitri smo bili v 
tehničnih plovih. So nas pa 
enkrat tudi diskvalificirali, 
saj smo imeli na boji kon-
flikt z Rusi, ki naj bi jim na 
boji dali premalo prostora. 
K sreči je bilo speljanih se-
dem plovov in se je ena re-
gata brisala,« pojasnjuje Go-
ran Djordjevič, ki je bil na pr-
venstvu vesel tudi številnih 
navijačev, sedaj pa z ekipo 
že dela načrte za novo sezo-
no. »Drugo leto je evropsko 
prvenstvo na Cipru in prip-
ravili se bomo za nastop. Vi-
deli smo namreč, da je eki-
pa vedno bolj uigrana in da 
smo lahko konkurenčni naj-
boljšim,« je še dodal Goran 
Djordjevič.

Loški jadralci uspešno lovijo veter
Tempo group sailing team je bil z jadrnico Taia 2 & White Goose na svetovnem prvenstvu ORC v Trstu najboljši med slovenskimi in trinajsti  
na svetu med neprofesionalnimi ekipami, dobro pa se je odrezala tudi ekipa Karpo.

Moštvo Tempo group sailing team je z lastnico jadrnice Majdo Šparovec po svetovnem 
prvenstvu zasluženo odprlo šampanjec, veseli pa so bili tudi čestitk Tomaža Čopija.

Svetovno prvenstvo je bilo nova izkušnja za škofjeloške jadralce, Tempo group sailing team 
pa je bil z jadrnico Taia 2 & White Goose najboljša slovenska ekipa.

Vilma Stanovnik

Bled – V Olimpijskem vesla-
škem centru na Bledu so se 
dopoldne najprej zbrali za 
plavanje navdušeni rekrea-
tivci, ki so imeli za cilj prep-
lavati 1250 metrov. V vodo 
jih je skočilo trideset, v cilju 
pa je bil prvi Bruno Bučar. 
»Najlaže je bilo plavati prvih 
sto metrov, nato vedno tež-
je. Včasih sem bil tekmova-
lec, pred remi leti pa sem se 
prenehal ukvarjati s plava-
njem. Danes smo z družino 

prišli na kopanje na Bled in 
sem sklenil, da se prijavim 
na tekmo in ugotovim, kako 
mi gre,« je povedal zmago-
valec Bruno Bučar. 

Le za zamah je za njim za-
ostal Gaber Surjan, tretja v 
cilju pa je bila takoj za nji-
ma najboljša v ženski kon-
kurenci Nika Kozamernik, 
prav tako nekdanja plavalka. 
»Že pet let ne tekmujem, da-
nes pa sem se potrudila pla-
vati po najboljših močeh. 
Začela sem kar hitro in na-
daljevala skupaj z Brunom 

in Gabrom. Tudi če gre za 
rekreacijo, ne morem sko-
čiti v vodo in se ne potrudi-
ti, kolikor je mogoče. To je 
pač mentaliteta tekmoval-
cev,« je povedala simpatič-
na Gorenjka Nika Kozamer-
nik, naša nekdanja odlična 
daljinska plavalka, ki sedaj s 
fantom živi v Švici, a se z ve-
seljem udeležuje tudi špor-
tnih prireditev doma, še po-
sebno na Bledu.

Nato so v vodo skočili otro-
ci ter na koncu še tekmovalci 
v pokalu na pet kilometrov. 

V moški konkurenci je zma-
gal Jan Toman pred Rokom 
Pečarjem in Žanom Rihter-
jem, v ženski konkurenci pa 
Tjaša Vozelj pred Klaro Lu-
kek in Tadejo Moravec.

»Navdušeni smo nad po-
zitivnim odzivom udeležen-
cev prvega Blejskega plaval-
nega izziva. Cilj prireditve 
je bil športnim navdušen-
cem omogočiti prijeten po-
letni dan druženja ob špor-
tu in mislim, da nam je to 
zelo dobro uspelo. Zahvalju-
jemo se vsem udeležencem 

za nastop in ustvarjeno pri-
jetno vzdušje. Zahvaljuje-
mo pa se tudi delovni eki-
pi, zaradi katere je dogodek 
potekal tekoče, Veslaški zve-
zi Slovenije, ki je omogočila 

uporabo prostora, in podje-
tju Swimhohlic za praktič-
ne nagrade,« je ob koncu so-
botnega druženja v imenu 
organizatorjev iz KPD Zvez-
da povedal Igor Veličkovič.

Plavalni navdušenci zbrani na Bledu
Kranjsko plavalno društvo Zvezda je v sodelovanju z Veslaško zvezo Slovenije minulo soboto na Bledu 
pripravilo drugi plavalni maraton serije plavalnih maratonov Preplavajmo Slovenijo – Pokal slovenskih 
jezer in morja.

Rekreativni maraton je preplavalo trideset plavalnih 
navdušencev, ki so uživali v Blejskem jezeru.
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so prejšnji te-
den začeli soditi Arminu 
Mujagiću in Senadu Budi-
moviću, ki ju obtožnica bre-
meni preprodaje prepoveda-
ne droge kokain. Ker sta bila 
obtožena poleg drugih, ki so 
na predobravnavnih naro-
kih po večini krivdo že priz-
nali, člana motorističnega 
društva Hells Angels Steel 
City, so oktobra lani krimi-
nalisti preiskali tudi prosto-
re društva, v kasnejši krimi-
nalistični preiskavi pa pove-
zave društva s trgovino s pre-
povedano drogo niso potrdi-
li. Za nedolžna sta se izrekla 
tudi oba obtožena. Budimo-
vić se še naprej brani z mol-
kom, medtem ko je bil Ar-
min Mujagić pripravljen od-
govarjati na vprašanja.

Mujagić je zatrdil, da nič 
od navedenega v obtožnici 
ne drži, tako tudi ne očitek, 
da naj bi bil glavni dobavi-
telj kokaina Dejanu Periću, 
ki naj bi dostavljal v Avstri-
jo. »Dejanu Periču nisem 
nikoli prodal nobene dro-
ge. Poznam ga od leta 2008, 
družila sva se, delal sem v 
El Diablu na Jesenicah, ho-
dil je k nam, bila sva znanca 

od takrat naprej. Še vedno 
sva v dobrih odnosih. Ved-
no me je obiskoval v Rado-
vljici. Pogovori so tekli o te-
toviranju, motorjih, klubu, 
nikoli o drogah. Pri meni 
se je tudi tetoviral,« je pou-
daril in dodal, da tega, kako 
se je njegova DNK znašla na 
zavitku droge, kar so poka-
zali rezultati Nacionalnega 

forenzičnega laboratorija, 
ne more pojasniti.

Pojasnil je še, da pozna 
tudi soobtoženega Budimo-
vića, saj ju povezujejo motor-
ji in motoklub. Večkrat je tudi 
zanikal očitke tožilstva, kako 
se preživlja, in pojasnil, da je 
bil od januarja leta 2014 var-
nostnik libijskega ambasa-
dorja v Abu Dhabiju, potem 

je delal v beljaškem tetova-
torskem studiu Paradise lost, 
leta 2016 pa sta z bratran-
cem odprla studio v Sloveni-
ji, najprej na Jesenicah, nato 
še v Celju. Zavrnil je tudi očit-
ke o življenjskem slogu: »Mo-
torji niso moji, ampak v klu-
bu lahko vozim katerikoli 
motor, avto imam na lizing, v 
Mojstrani imam stanovanje v 
najemu, kjer živimo z druži-
no, in stanovanje v najemu v 
Celju, ki ga oddajamo gostu-
jočim tetovatorjem, ki delajo 
v tamkajšnjem studiu.«

Ko ga je tožilka spraševa-
la o Dujakoviću, je Muja-
gić pojasnil, da ga pozna kot 
prevajalca, ki je v Avstriji za-
nje prevajal dokumentacijo: 
»Nekoč me je po Facebooku 
kontaktirala njegova žena, 
kaj se dogaja, da se je moje 
ime znašlo na seznamu šti-
ridesetih ljudi, zanimivih za 
policijo. Avstrijski krimina-
listi so obiskali že Paradise 
lost, ustavljali so me v avtu 
in na motorju, pregledova-
li s psi, nikoli niso poveda-
li, za kaj gre.« Kot je zaklju-
čil Mujagič, lahko izpis tega 
pogovora tudi predloži sodi-
šču, in zaprosil, da opravijo 
poizvedbe v Avstriji, saj se je 
več ljudi po krivem znašlo na 
omenjenem seznamu.

Zanikata povezave z drogo
Armin Mujagić in Senad Budimović sta prejšnji teden na kranjskem okrožnem sodišču zanikala 
vpletenost v trgovino s kokainom.

Armin Mujagić, ki sojenje spremlja iz pripora, zavrača 
obtožbe tožilstva, da se je pečal s trgovino s kokainom. 

Jesenice – Iz še neugotovljenega vzroka je minuli četrtek zago-
rel gozd na nedostopni skali pod staro partizansko bolnišnico 
na Mežakli. S požarom so se že v četrtek zvečer spopadli 
jeseniški gasilci s pomočjo helikopterja Slovenske vojske, ki 
pa je po le treh preletih moral na gašenje velikega požara 
na Dolenjskem, tako so z gašenjem lahko nadaljevali šele v 
petek v popoldanskih urah. Helikopterju je v dobrih desetih 
preletih uspelo požar pogasiti. Klasično gašenje zaradi nedo-
stopnega terena praktično ni bilo mogoče, tako da so jeseniški 
prostovoljni gasilci požar lahko le nadzorovali in usmerjali 
helikoptersko gašenje.

Požar na Mežakli gasili s helikopterjem
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Simon Šubic

Kranj – V javnem podjetju 
Komunala Kranj so zavrni-
li naše navedbe v prispevku 
o požaru v Čirčah pred de-
vetimi dnevi, da so bili hi-
dranti na območju požara 
neuporabni. Kot so pojasni-
li, so dan po požaru preveri-
li delovanje hidrantov v šir-
šem krogu okoli požarišča. 
»Razen enega, pri katerem 
smo ugotovili poškodbo, so 
vsi delujoči. Nedavno nazaj, 
v začetku junija, smo v nepo-
sredni bližini izvedli tudi ob-
novo hišnega priključka in 
takrat preko omenjenih hi-
drantov tudi spirali omrežje. 
S strani Prostovoljnega ga-
silskega društva Primskovo, 
ki izvaja kontrolo hidrantov 
na območju Čirč, v lanskem 
letu nismo dobili poročila o 
pomanjkljivostih na hidran-
tnem omrežju v naselju Čir-
če,« so sporočili. Ob tem so 
dodali, da v času gasilske in-
tervencije v Čirčah Komu-
nala Kranj ni prejela klica na 

pomoč s strani gasilcev na 
dežurno številko vodovoda v 
zvezi s pomanjkanjem vode 
ali o morebitnem nedelova-
nju hidrantov.

V Komunali Kranj so po 
požaru iz avtomatsko vode-
nih evidenc tudi analizira-
li podatke o pretoku vode v 
vodovodnem jašku Čirče v 
času požara. »Glede na re-
zultate, ki kažejo, da je na lo-
kaciji prišlo do povečanega 

odvzema vode (torej odjem 
vode na hidrantih je bil), ne 
moremo govoriti o suhih hi-
drantih. Predvidevamo, da 
pretok vode na hidrantih ni 
bil v skladu s pričakovanjem 
intervencijskih enot. Naj-
verjetneje je na obstoječem 
vodovodnem omrežju pri-
ključitev zmogljivih črpalk 
povzročila zmanjšano izdat-
nost vode,« so razložili. Za 
omenjeno območje je sicer 

predvidena obnova vodovo-
da, saj je bil vodovod v nase-
lju Čirče zgrajen pred več kot 
petdesetimi leti, z obnovo pa 
bo zagotovljena še večja koli-
čina vode za potrebe hidran-
tnega omrežja, so dodali.  

V Komunali Kranj ima-
jo sicer vzpostavljen stalni 
nadzor nad dogajanjem na 
terenu na območju vseh ob-
čin, v katerih upravljajo javni 
vodovod, posebnosti pa niso 
zaznali. Poleg tega vsa pro-
stovoljna gasilska društva 
vsak oktober pregledujejo 
hidrante, jih spirajo in pos-
redujejo ugotovljeno stanje 
na Komunalo Kranj. »Za od-
pravo pomanjkljivosti se po-
skrbi v najkrajšem času oz. v 
skladu s predvidenimi sred-
stvi za obnovo hidrantov, za-
gotovljenimi s strani posa-
meznih občin. Nadzorniki 
Komunale Kranj končne hi-
drante po naseljih redno spi-
rajo, preverjajo delovanje hi-
drantov in zabeležijo more-
bitne nepravilnosti,« so še 
zagotovili.  

Hidrante pregledujejo in so delujoči
V Komunali Kranj pojasnjujejo, da so hidranti v času požara v Čirčah delovali, predvidevajo pa, da 
pretok vode ni bil v skladu s pričakovanji gasilcev. 

Hidrante redno pregledujejo in odpravljajo ugotovljene 
napake, zagotavljajo v Komunali Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Včeraj se je začel dru-
gi del nacionalne preventiv-
ne akcije za večjo varnost vo-
znikov tovornih vozil in av-
tobusov. Namen evropsko 
usklajene akcije, ki bo pote-
kala do ponedeljka, je spod-
buditi voznike tovornih vozil 
in avtobusov k doslednejše-
mu spoštovanju prometnih 
predpisov, zato jih bodo po-
licisti v tem tednu še temelji-
teje nadzirali, so sporočili iz 
Javne agencije RS za varnost 
prometa (AVP). Za policis-
te bodo ponovno organizira-
li tudi usposabljanje za izva-
janje učinkovitejšega nadzo-
ra pritrjevanja in nalaganja 
tovora ter nadzora preobre-
menjenosti tovornih vozil, 
na mejnih prehodih in naj-
bolj prometnih bencinskih 
postajah pa bodo predstavni-
ki AVP delili tudi zloženke o 
prometnih pravilih v Slove-
niji in priporočilih za tujce. 

Tokratna akcija in nadzor 
sta usmerjena predvsem k 
preprečevanju in opozarja-
nju na najpogostejše kršit-
ve, ki so bile ugotovljene v 
preteklih akcijah, kot so ne-
uporaba varnostnega pasu, 
prekoračitev hitrosti, neu-
poštevanje obveznih počit-
kov in odmorov ter manipu-
lacije in goljufije pri uporabi 
tahografov. 

Lani je AVP izvedel siste-
matično opazovanje pripe-
tosti voznikov, pri čemer so 
se vozniki tovornih vozil in 
avtobusov izkazali kot naj-
bolj tvegani vozniki v pro-
metu. Rezultati so namreč 
pokazali, da varnostni pas 
uporabljata le dve tretjini vo-
znikov tovornih vozil, potni-
ki na sprednjih sedežih v to-
vornih vozilih v povprečju 
63 odstotkov. Še slabše so se 
odrezali vozniki avtobusov, 
saj jih v povprečju samo 36 
odstotkov uporablja varno-
stni pas. 

Tovornjakarji spet pod 
drobnogledom policistov

Ribno – Blejski policisti so v nedeljo v Ribnem obravnavali 
dva kršitelja, ki sta nedovoljeno kampirala. Kot so pojasnili 
na Policijski upravi Kranj, zakon prepoveduje kampiranje na 
mestih, ki za to niso določena, pri čemer kampiranje pomeni 
taborjenje, postavljanje šotorišč ali drugih zasilnih objektov z 
namenom začasnega prenočevanja. Za kršitev je predpisana 
globa 83,46 evra. Taborjenje na zasebni površini ob privolitvi 
lastnika se ne šteje za prekršek. Kampiranje na črno sicer 
na Gorenjskem ni izstopajoča problematika, smo še izvedeli. 

Kampirala na črno

Škofja Loka – Minuli četrtek okoli 6. ure sta na kolesarski stezi 
v Stari Loki trčila dva kolesarja, ki si po nesreči nista izmenjala 
podatkov, nesreča pa je bila zaradi lažjih poškodb enega od 
njiju škofjeloškim policistom prijavljena šele kasneje. Zaradi 
razjasnitev okoliščin zdaj iščejo drugega kolesarja, ki je vozil 
kolo Pony bele barve. Kdor ima informacije o nesreči ali tem 
kolesarju, naj podatke sporoči na interventno številko 113, 
anonimni telefon policije 080 12 00 ali pa se oglasi na poli-
cijski postaji.

Policisti iščejo drugega kolesarja



Andraž Sodja

V 
Ribčevem Lazu 
se je z drugim 
koncertom to
krat skupine 
D'Pla giators na

da ljeval letošnji že trinajsti 
Festival Kanal, ki ga je minu
lo sredo odprl nihče drug kot 
Omar Naber. Po zvezdniš
kem prvem večeru, ki je po 
besedah glavnega organiza
torja Jureta Sodje iz Turisti
čnega društva Bohinj z izje
mno glasbeno kakovostjo 
navdušil obiskovalce, so dru
gi večer z zvoki bolj ali manj 
znanih uspešnic nekdanje 
Jugoslavije in prvih let samo
stojne Slovenije napolnili 
člani skupine D'Plagiators, 
s katerimi so plesale in pre
pevale vse generacije obisko
valcev, ki jih je letos v kana
lu nekoliko manj kot minu
la leta. Kot je še povedal Sod
ja, je del tega mogoče pripi
sati starejši strukturi gostov 

in lanskim težavam z vreme
nom, vseeno pa so z obiskom 
zadovoljni: »Festival bo lah
ko živel in privabljal obisko
valce, dokler bo imel podporo 
društva in sponzorjev; predv
sem tistega, ki nameni finan
čna sredstva, ki jih je vse težje 
najti.«

Na festivalu bodo jutri, v 
sredo, nastopili Bomb Shell, 
mlada in vse bolj prepoznav
na skupina z odlično izvedbo 
poprokerskih klasik, 2. avgu
sta prihajajo Like the Rol
ling Stones, 9. avgusta vokal
na poslastica Pushlushtae – 
osmerec brez krčmarja, glas
beno dogajanje v kanalu nas
proti hotela Jezero pa bo zak
ljučil Danijel Rampre, znan 
kot slovenski Joe Cocker.

Poleg glasbenih poslastic 
pa obiskovalce v kanalu čaka 
tudi vrhunska fotografska 
razstava domačega reporta
žnega fotografa, ki se je spe
cializiral za športno, predv
sem gorskokolesarsko foto
grafijo, Mitje Sodja.

KANAL PEL  
Z D'PLAGIATORS
S skladbami, ki so zaznamovale glasbo nekdanje 
Jugoslavije in začetka samostojne Slovenije, 
so D'Plagiators razgibali kanal, z njimi pa so 
prepevale vse generacije – od najmlajših do 
starejših.

D'Plagiators (na fotografiji) so na Festivalu Kanal nastopili 
kot drugi, jutri pa prihaja mlada in vse bolj uveljavljena 
skupina, ki prepriča na koncertih. Na čelu skupine je 
energična Petra, ki skupaj s preostalimi člani vedno poskrbi 
za odlično izvedbo pop/rokovskih klasik: Bomb Shell.

Jože Košnjek

A
nsambel Saša 
Av senika igra 
že osmo sezo
no in s svojimi 
nastopi in slo

gom posredovanja Avseni
kove glasbe ohranja spomin 
na legendarne Avsenike, na 
ustvarjalnost svojega sta
rega očeta Slavka in njego
vega brata Vilka in na izvir
nost te zvrsti glasbe, ki ji daje 
ansambel s svojo mladostjo 
novo svežino. 

Letošnje leto je eden od 
vrhuncev dosedanjega delo
vanja ansambla, katerega 
sestava je zadnja leta stano
vitna, pogosto pa se ji s kita
ro pridruži tudi Sašev oče 

Gregor. Zgodaj spomladi so 
imeli Avsenikovi godci sku
paj s Saševim očetom Gre
gorjem blizu trideset kon
certov v Nemčiji, od njenega 
vzhoda in severa do zahoda. 
Potem je sledilo sedem nas
topov v Avstriji. Ansamblu 
Saša Avsenika se je na kon
certih na tujem prvič prid
ružil Slovenski oktet, ki na 
vrhunski ravni prepeva sam 
ali skupaj z ansamblom zna
ne Avsenikove viže. Skupaj 
so posneli tudi nekaj novih 
skladb, ki sta jih posebej za 
ansambel in oktet napisala 
pokojni Slavko Avsenik in 
njegov brat Vilko. Pri neka
terih se je kvintetu in okte
tu pridružila tudi Saševa 
sestra Monika, ki se razvija 
v izvrstno pevko. Vrhunec 

nastopanja v Avstriji pa je 
bil koncert v Bregenzu, kjer 
so ansamblu Saša Avsenika 
v veliki dvorani pred okrog 
1400 poslušalci podelili 
prvo zlato ploščo, ki ni nekaj 
posebnega le zato, ker je zla
ta (doslej so v Sloveniji pre
jeli dve srebrni, op. p.) in je 
bila podeljena po avstrijskih 
merilih, ampak tudi zato, 
ker jo je ansambel prejel v 
dvorani, v kateri so legen
darni Avseniki igrali kar 12
krat in vselej je bila dvora
na polna do zadnjega sede
ža. Na zlati plošči je precej 
novih skladb in nekaj starej
ših, ki so posnete tudi sku
paj z godali in Slovenskim 
oktetom. Sašo ob tem pove, 
da skuša ansambel vrniti v 
ušesa poslušalcev nekatere 

stare Avsenikove skladbe, ki 
so neupravičeno pozablje
ne. Večina teh je bila napisa
na med letoma 1958 in 1965. 
Ko katero od njih zaigra na 
koncertu in Sašo vpraša 
občinstvo za njeno ime, obi
čajno ostane brez odgovora. 
CDplošča, ki bi jo podelil za 
pravilni odgovor, ostaja še 
vedno pri njem. 

Ansambel se že priprav
lja na četrti Festival Avse
nik, ki bo konec avgusta v 
Begunjah in na katerem bo 
imel Sašo pomembno vlogo. 
Veseli ga, da vlada za festival 
veliko zanimanje in da bo na 
njem igralo in pelo še nekaj 
Avsenikov: poleg njega oče 
Gregor in sestra Monika ter 
pianist bratranec Blaž, sin 
Slavka Avsenika mlajšega.

SAŠO IMA PRVO ZLATO
Za Ansamblom Saša Avsenika sta odmevni turneji po Nemčiji in Avstriji, na slednji skupaj s Slovenskim 
oktetom. Ansambel se že pripravlja tudi na četrti Festival Avsenik, ki bo konec avgusta v Begunjah.

Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik in gostje na podelitvi zlate plošče v Bregenzu / Foto: Ansambel Saša Avsenika

V soboto, 15. julija 2017, so se poročili: v Kranju Dragoslav 
Sukur in Gordana Jaglica, v Dvorjah Alen Stroj in Neža 
Šimenc, na Šmarjetni gori Žiga Žveplan in Helena Felc, v 
Gradu pa Jože Janež in Ivi Spruk.

Mladoporočenci

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 43 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 12 dečkov in 14 deklic. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 4120 gramov, najlažja pa deklica 
z 2485 grami porodne teže. Na Jesenicah se je rodilo 10 
dečkov in 7 deklic. Najlažji je bil deček z 2490 grami, naj-
težja pa deklica, ki je tehtala 3950 gramov.

Novorojenčki
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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  

Mateja Rant

Z
a nepozabno 
doživetje v druž-
bi mačka Murija 
in njegovih pri-
jateljev so poskr-

beli v družinskem gledališ-
ču Kolenc. Že dopoldne so 
odprli vrata Mačjega mesta, 
kjer so otroci Muriju najprej 
pomagali poiskati mačjo 
Kroniko, potem pa so se raz-
kropili po mačjih kotičkih, 
kjer so jih čakale zanimive 
dogodivščine. Še prej pa so 
seveda morali stopiti v mač-
jo banko, da so si zagotovi-
li zadostno količino mačjih 
evrov oziroma krajše mev-
rov, s katerimi so plačevali v 
Mačjem mestu.

Na Glavnem trgu Mačjega 
mesta so otroci lahko prislu-
hnili velikemu koncertu Lov-
ra in mačje babice, ki sta pos-
krbela za veliko petja, plesa 
in zabave. Ko so se utrudili, 
so se lahko prepustili razva-
janju v salonu muce Mace in 
si privoščili mačjo poslikavo 

obraza. Pred salonom se 
je vila dolga vrsta majhnih 
otrok, ven pa so stopali mali 
mucki. Ti so se potem lahko 
ustavili še v trgovini z oblači-
li in se uredili po najnovej-
ši mačji modi ter se nato v 
novih oblačilih sprehodili po 
modni pisti. Z nasveti jim je 
pomagala mačja trgovka, ki 
jih je naučila tudi, kako nosi-
ti oblačila in kako se vesti v 

teh oblačilih ter se prikloniti 
ali privzdigniti krilo ob plesu. 
Bolj pogumni so lahko obis-
kali tudi mačji zapor, v kate-
rem je zaprt poredni maček 
Čombe, ki ves čas nastavlja 
mačje bombe. Zato so polici-
stu pred zaporom na pomoč 
pri njegovi prevzgoji prisko-
čili tudi otroci. Z naboji iz 
gobic so ciljali Čombeja, ki 
je vsake toliko časa nagajivo 

pokukal skozi luknjo v steni 
zapora. V Mačjem mestu je 
bilo razen tega veliko prilož-
nosti za fotografiranje z glav-
nim junakom Murijem, ki se 
je sprehajal po Mačjem mes-
tu, za konec pa je vsak lah-
ko na mačji pošti pobarval še 
svojo razglednico. Prijazna 
poštarka je otrokom poma-
gala napisati tudi naslov in 
prilepiti znamko.

V MAČJEM MESTU
V sklopu otroškega Kranfesta so se v soboto na Pungertu otroci zabavali ob mačjih dogodivščinah z 
mačkom Murijem in njegovimi mačjimi prijatelji v Mačjem mestu.

V salonu muce Mace se je bilo mogoče obleči po najnovejši mačji modi. / Foto: Primož Pičulin

Plačilno sredstvo v Mačjem mestu so bili mevri. 

Ustanovil sem podjetje
za pravice podjetij:
Zasluge d. o. o.,
zavarovanje vaših imetij. 
Je trenutno za podjetništvo slabo,
ampak tole bo brez dvoma šlo.
Smo fantovski tim,
oblečen svečano,
smo vedno točni
ob uri, ko je delo uspešno končano.
Smo vedno lepi, dišeči
in sveže umiti,
ko se zasluge pobira,
prestavimo riti.
Priznamo, smo ceneni,
lahko nas najameš,
a nismo poceni.

Espantajo

Drugi del pesmi nas čaka naslednji torek, da izvemo, kaj 
se zgodi z Espantajevim d. o. o. Želim vam lepe poletne 
in sončne dni. 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 Kranj.

Zasluge d. o. o.

PESMI MLADIH

Jože Košnjek

L
adje, ki plujejo med 
Moskvo in Sankt 
Petersburgom in 
obratno, se redno 
ustavljajo v Ugliču, 

ki s 40.000 prebivalci za 
ruske razmere ni nič pose-
bnega, saj je ob Volgi veli-
ko več večjih krajev. Kraj 
pa je poznan zaradi spret-
nih izdelovalcev najrazlič-
nejših ur, po mojstrih pri-
prave pravih ruskih klobas, 
po cerkvici, ki je kopija kre-
meljske v Moskvi, in po pri-
jaznih in preprostih ljudeh, 
ki imajo v primerjavi z dru-
gimi celinskimi kraji to pre-
dnost, da živijo ob prometni 
reki in zato lažje kaj proda-
jo, kot bi sicer. Še bolj pa je 
Uglič poznan po dogodku iz 
15. maja leta 1591.

Takrat so v parku ob gra-
diču našli v krvi, s prereza-
nim vratom 7-letnega carje-
viča Dimitrija, najmlajšega 

sina Ivana Vasiljeviča Groz-
nega, najverjetnejšega nje-
govega naslednika na pre-
stolu. Dimitrij je tam živel 
s svojo mamo, varuško in 
stricema Mihaelom in Juri-
jem. V Uglič jih je poslal 
takratni bojar Boris Godu-
nov, ki je na Ivanovem dvo-
ru zaradi poguma in tudi 
pretkanosti hitro napredo-
val in se je zgledoval po pre-
stolu. Ivan Grozni je nam-
reč umrl leta 1584 in je še 
pred svojo smrtjo predal 
oblast svojemu starejše-
mu sinu Fjodorju, ki ni bil 
posebej bistrega uma. Naj-
mlajši Dimitrij je bil še pre-
mlad, med ljudmi izredno 
priljubljenega in sposobne-
ga sina Ivana, ki bi bil naj-
primernejši za prestol, pa je 
oče v besu tako udaril s pali-
co, da ga je ubil. 

Ko je tistega usodnega 
dne našla varuška carjevi-
ča mrtvega, je njegova mati 
Marija Nagoja za smrt okri-
vila upravnika dvora, njen 

brat Mihael pa je velel zvoni-
ti v bližnji cerkvi. Ljudje, ki 
so imeli carjeviča zelo radi, 
so pobesneli. Do smrti so 
pobili upravnika, njegovega 
sina in še nekatere osumlje-
ne za zločin. Umor pa naj bi 
zaradi hlastanja po prestolu 
naročil Boris Godunov, ki je 
bil med ljudmi zaradi svojih 
nasilnih dejanj vedno manj 
priljubljen. 

Godunov se je Ugliču silo-
vito maščeval. Za rodbino 
Rurikidov je hotel zabrisati 
vse sledi. Dimitrijevo mamo 
in carja Fjodorja je poslal v 
samostan, njena brata pa v 
sibirsko mesto Pelim. Dvor, 

v katerem je živel Dimitrij, je 
ukazal požgati, več sto ljudi 
pa je pobil ali pa jim je pore-
zal jezike. Ljudje, ki so preži-
veli, so morali v Sibirijo. Tja 
je šel tudi zvon, ki je oznanil 
Dimitrijevo smrt. Kazensko 
preseljevanje ljudi v Sibiri-
jo ima torej dolgo zgodovino 
in se je začelo že pred Stali-
nom. 

Komisija, ki jo je ime-
noval Boris Godunov, je 
ugotovila, da se je carjevič 
Dimitrij smrtno poškodo-
val sam. Zaradi božjasti naj 
bi padel na nož in si prere-
zal vrat …

(Nadaljevanje prihodnjič)

Na valovih in jezovih Volge (4)

SKRIVNOSTNA SMRT
Uglič, eno od pristanišč na Volgi, je v ruski zgodovini zapisan kot kraj, kjer je bil ubit najmlajši sin Ivana 
Vasiljeviča Groznega. V Sibirijo v izgnanstvo je moral tudi zvon.

Glasbeni pozdrav v ugliškem pristanišču

Rusi so ponosni na svojo zgodovino, posebej maja, ko se 
spominjajo zmage. Na sliki spomenik v Ugliču, na katerem 
gori večni ogenj in ne manjka cvetja.
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Samo Lesjak

N
ajbolj mno
žična pole
tna priredi
tev na Gorenj
skem Kranfest 

je tudi tokrat ponudila pes
ter mozaik atraktivnih doga
janj, največ obiskovalcev pa 
so tudi tokrat pritegnili glas
beno obarvani dogodki. Na 
več različnih lokacijah so se 
kot po navadi dve noči vrs
tili raznovrstni koncerti, ki 
so zadovoljili skorajda vse 
okuse oboževalcev domače 
popularne glasbe.

Petkov in sobotni večer so 
tako prostor pred glasbenimi 

odri po vsem mestu polnili 
glasbeni izvajalci Plavi orke
star, Mambo Kings, Gino & 

Band, Bigband Kranj, dal
matinske klape, Help! The 
Beatles Tribute Band, raperji 

Nipke, Trkaj in Challe Sal
le, kranjskogorska osveži
tev Anzhe, prelestni pevki 
Ines Erbus in Nina Donelli, 
magnet za nežnejši spol Ivan 
Zak, Kranfest pa je energič
no na Slovenskem trgu pred 
Gimnazijo sklenil Djom
la KS. Do jutra so predvsem 
mladi zarajali še v KluBa
ru, kjer so za vročico polet
ne noči skrbeli številni DJji.

Kranfest tako ostaja tra
dicionalna stalnica s pes
trim koncertnim progra
mom, ki večinoma zadovol
ji okus množic in predstav
lja korektno glasbeno kuli
so za veselo druženje, kar pa 
je tudi glavni cilj tovrstnih 
prireditev.

KRANFEST V MODRIH RITMIH
Tradicionalnemu, že 35. Kranfestu so ves konec tedna ritem in energijo dajali raznovrstni koncerti – od 
zasedbe Plavi orkestar ter zimzelenih popevkarjev pa do energičnih raperjev.

Sarajevske pop legende na Kranfestu: Plavi orkestar 
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Samo Lesjak

G
re za nov for
mat tekmo
valne televizij
ske oddaje za 
nadarjene zbo

rovske pevce Evrovizijski 
zbor leta, ki ga je prav letos 
uvedla Evropska radiotelevi
zijska zveza EBU. Tekmovan
je je namenjeno ljubiteljskim 
pevskim zborom iz držav čla
nic EBU – na tekmovanju je 
sodelovalo devet držav čla
nic, ob Sloveniji še Avstri
ja, Danska, Estonija, Latvija, 

Belgija, Nemčija, Madžarska 
in Wales. Vsak zbor je izvedel 
šestminutni pevski nastop v 
poljubni zvrsti, ocenjevala pa 
jih je strokovna žirija na čelu 
z britanskim skladateljem 
Johnom Rutterjem in latvij
sko mezzosopranistko Elino 
Garanča. Naše pevke so nav
dušile celotno evropsko glas
beno srenjo z izvedbo skladb 
mladih slovenskih skladatel
jev Sama Vovka in Katarine 
Pustinek Rakar. Skladatelja 
sta svoji skladbi, prepleteni s 
slovenskim ljudskim izroči
lom, napisala prav za to pri
ložnost.

Carmen manet (lat. pesem 
ostane) je ženski pevski zbor 
33 pevk, nekdanjih dijakinj 
Gimnazije Kranj pod vods
tvom Primoža Kerštanja, ki 
se redno udeležuje doma
čih in tujih tekmovanj in za 
svoje izvedbe prejema najvi
šje nagrade. Tako je bilo tudi 
tokrat, ko so zasluženo osvo
jile zborovsko Evrovizijo ter 
za nagrado prejele snemanje 
plošče. Po izrednem uspehu 
mlade pevke niso mogle skri
ti svojega navdušenja, pred
sednica zbora Barbara Kušar 
pa je dejala, da so se zmage 
nadvse razveselili, še posebej, 

ker je bila konkurenca izred
no močna, obenem pa je izra
zila zadovoljstvo nad brezhi
bno organizacijo tekmovan
ja ter nad vsesplošnim pozi
tivnim vzdušjem, kjer so se 
poleg tekmovalnega naboja 
sklepali novi prijateljski sti
ki s članicami in člani zbo
rov z vse Evrope. Članice Car
men manet pa se upraviče
no veselijo naslednjih nasto
pov. Kot pravijo: Smo različ
ne, a se imamo rade, ker nas 
druži skupna strast do ustvar
janja lepe glasbe in ker smo 
prav vse ženske, ki jih ni strah 
novih izzivov.

PEVKE CARMEN MANET 
OSVOJILE EVROPO
Kranjski zbor Carmen manet je zmagovalec tekmovanja za zborovske pevce Evrovizijski zbor leta, ki je v 
soboto potekalo v latvijskem glavnem mestu Riga.

Zmagovalke zborovske Evrovizije v Latviji: pevke zbora Carmen manet pod vodstvom Primoža Kerštanja / Foto: arhiv RTV Slovenija

Od 27. julija do 5. avgusta bodo v Kranjski Gori spet gos-
tili Mednarodni film fest Kranjska Gora. Letošnji, drugi 
zapored, obljublja še bogatejši program, kot je bil lan-
ski. V desetdnevnem programu bodo prikazali igrane in 
dokumentarne filme slovenske in tuje produkcije, med 
katerimi je veliko svetovnih filmskih uspešnic, nagrajenih 
na največjih filmskih festivalih. Program so organizatorji 
tudi letos obogatili s številnimi spremljevalnimi dogod-
ki, kot so delavnice za otroke, tečaji za odrasle ljubitelje, 
pogovori z avtorji in okrogle mize, gledališke predstave 
ter pester glasbeni program. Festivala se bodo udeležili 
številni znani filmski ustvarjalci. Velik poudarek je name-
njen lokalnim ustvarjalcem, ki bodo predstavljeni v sklo-
pu Domačica. Festivalski sklop in s tem celoten festival 
je letos posvečen filmski in gledališki igralki ter pripove-
dovalki zgodb Marici Globočnik - teti Pehti iz Kranjske 
Gore. V ta namen bodo v nedeljo na jasi pri Pišnici njej v 
čast posadili festivalsko lipo, predvajali pa bodo tudi film 
Zadnja večerja, v katerem je nastopila. Ker festival gradi 
na povezovanju celotne regije, si organizatorji želijo pro-
gram razširiti in organizirati filmske projekcije tudi v Moj-
strani in Ratečah. Organizatorji poudarjajo, da je eden 
od pomembnih elementov festivala druženje ustvarjalcev 
in ljubiteljev gibljive slike. Ideja o organizaciji festivala v 
Kranjski Gori pa se se je porodila iz želje po oživitvi film-
ske tradicije kraja, ki sega v leto 1951, ko je bil v teh krajih 
posnet prvi film o Kekcu. Vsi ogledi filmov so brezplačni.

Tudi letos Film fest v Kranjski Gori

Bled – Med 27. in 30. julijem bo potekal že tretji festival 
Swinging Bled, na katerem se bo v toplih poletnih večerih 
plesalo pod zvezdnatim nebom. Lokacije: Cafe Belvede-
re, Straža ter Osojnica.  

Večeri svinga na Bledu
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Pod geslom Moja jesen in 
z izbranimi sedmimi karta-
mi bralka sprašuje po splo-
šnem stanju oziroma kaj jo 
kaj čaka. Karte so Žalost, 
Vdova, Mislec, Hiša, Otrok, 
Upanje, Poroka. Če najprej 
pogledamo prve karte iz 
enega kota, bi lahko rekli, 
da je bralka utrujena od 
vsakdanjih opravil, da ji je 
vse postalo monotono in 
hrepeni po spremembah in 
da bi se začelo vendarle kaj 
dogajati. In seveda se vse 
to v poletnih mesecih tudi 
zgodi. Zadnja karta Poroka 
pove, da se družina in vse, 
kar je z njo povezano, ved-
no postavlja na prvo mesto 
daleč pred drugim. Lahko pa 
karte razložimo drugače, kar 
ne pomeni, da prejšnja raz-
laga ne velja, in sicer v karti 
Žalost vidimo, da ima bralka 
hčerko. Takoj poleg je kar-
ta Vdova, s tem vidimo, da 
sta hčerki dve. Karta Mislec 
predstavlja enega sina. Po 
karti Vdova bi lahko vsaj pri-
bližno določili starost njenih 
otrok, rekla bi, da so stari od 
24 pa do 27 let. Karta Hiša so 

med drugim krajši odhodi in 
prihodi, če povežemo z otro-
ki, bi rekla, da ena od hčerk že 
živi na svojem, druga hči in 
sin pa sta še doma. Hčerka, 
ki je še na domačem naslo-
vu, bo kmalu, če že ni, nose-
ča in z dojenčkom prihaja 
veliko veselja v hišo. Upa-
nje in Poroka napovedujeta 
skupni, družinski dopust. 
Dopust bo dober in lep, saj 
se med seboj zelo razume-
jo. Kot vidimo niti ena karta 
ni negativna, le karta Vdova 
malo nakazuje na osamlje-
nost, kar pa se s prihodom 
dojenčka precej spremeni. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom ''šola vedeževa-
nja'' in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Jožica« 
Berem vaše odgovore in bila 
sem presenečena, kako odgo
varjate, zato bi vas prosila za 
nekaj odgovorov. Moja slu
žba, otroci, mož, zdravje. Im
am veliko tihih želja. 
Pozabili ste pripisati šifro in 
upam, da najdete moj odgo-
vor. Življenje se bo začelo 
odvijati po vaših željah, ko 
boste bolj odločno stopali 
po njegovi poti. Razočara-
nja, ki ste jih preživeli, so vas 
utrdila. Vendar znotraj sebe 
ostajate plahi in ujeti. Stopi-
te iz svojega prepričanja in 
stvari se bodo začele odvi-
jati vam v prid. Tihe želje, 
stvari, po katerih hrepenite, 
bodo tudi prišle na vrsto. Še 
prej pa se bo to zgodilo, ko 
boste svoje razmišljanje pri-
pravljeni deliti s partnerjem. 
Ugotovili boste, da razmišlja 
precej podobno kot vi. Loti-

la se bosta skupnega pro-
jekta. Mož do svoje službe 
čuti močno pripadnost in 
običajno službene skrbi nosi 
tudi domov. Nujno potrebu-
je razbremenitev. Je močan 
karakter in ne bo priznal, da 
mu je včasih težko. Starejša 
hči se vrti v začaranem krogu 
glede šole in prijateljic. Vča-
sih ima zanimanje za šolo 
veliko, spet drugič razmišlja 
samo o tem, kaj se ji bo zani-
mivega dogajalo. Počitnice 
bo maksimalno izkoristila. 
Želim vam vse dobro.

»Vrtnica« 
Ponovno se obračam na vas in 
obenem se zahvaljujem za vsa 
pozitivne odgovore v preteklo
sti ... Vsi so se uresničili. Hvala. 
Naj vam najprej čestitam za 
novega družinskega člana. 
Želim vam veliko povezanosti 
in topline. Kar se tiče vašega 

in fantovega zdravja, za zdaj 
ni videti težav. Vi pazite nase 
in se odpočijte, saj boste 
potrebovali veliko energije 
za oba otroka, ki vas potre-
bujeta. Predvsem starejša 
hčerka sedaj potrebuje več 
vaše pozornosti. Dela, ki niso 
nujna, naj počakajo, nič ne bo 
narobe. Potrudite se, da boste 
to obdobje čim bolj kvalitetno 
izkoristili, saj bo neponovlji-
vo. Polni ste drobnih skrbi, kar 
je normalno. Služba vas bo 
počakala, saj je videti nepre-
kinjen dotok denarja. Prek 
poznanstev se vam bodo v 
naslednjem letu odprle tudi 
možnosti za dodaten zaslu-
žek. Pestro bo. Srečno.

»Lea Jerala« 
Redno prebiram vašo rubriko. 
Zanimajo me splošne stva
ri, kot so zdravje, ljubezen in 
denar. 

Odzvala se boš povabilu na 
zabavo in tega prav nič ne 
boš obžalovala. V pestrem 
poletnem dogajanju boš 
spoznala fanta, s katerim 
se boš odlično ujela. Lahko 
je kakšno leto starejši, tem-
nejših las in bolj umirjene-
ga značaja. Čakajo te nova 
doživetja v dvoje in tudi tvo-
ja družabna plat bo prišla 
na dan. Nikar pa ne pozabi 
na šolskih obveznosti, saj 
je videti, da jih imaš namen 
dati na stranski tir. Svetujem 
ti, da še pravi čas dokončaš 
vse, kar si načrtovala, kajti 
kasneje boš imela časa ved-
no manj. Počitniško delo se 
odpira, vendar v drugi polo-
vici počitnic. Na področju 
financ se bo stanje počasi 
izboljšalo, ko se boš zaposli-
la za polni delovni čas, v roku 
dveh let. Pri zdravju ne boš 
imela težav. Srečno.

Tomaž Lavrič se bo poročil. In na njegovo fantovščino 
smo v soboto popoldne naleteli na blejski promenadi. 
Fant je zbiral podpise za poroko in proti njej na 
hrbtni strani svoje majice, in ko smo ga srečali, so 
bila imena še vsa v modri barvi, kar je pomenilo, da 
je rdeči »proti« flomaster ostajal v žepu. Na posebej 
opremljenem kolesu znamke Pony s pravo kolesarsko 
»puš'co« za dobrodelne prispevke pa je ponujal 
mimoidočim »ognjene« okuse slovenskih rek. In iz 
tistega, kar je zaslužil, je potem plačal ali kar plačeval 
pijačo fantom iz spremljevalne ekipe. Pravila so tokrat 
malce priredili, saj če smo prav razumeli, bodoči ženin 
ni smel piti alkohola, je pa moral med drugim tudi 
glasno izjaviti stavek ali dva na temo bodoče soproge, 
ki sliši na ime Nina. Bodočemu ženinu in nevesti Nini 
želimo veliko sreče v zakonu!

Alenka Brun

T
udi letos so orga
nizatorji prazno
vanja šestega roj
stnega dne Mede
nega vrta v Šen

čurju s svojim rojstnodne
vnim programom navdu
šili prisotne. O organizaciji 
sta spregovorila David Štraj
har in Luka Murn. V popol
danskem času so organizirali 
otroške ustvarjalne delavnice, 
na katerih je za najmlajše skr
bel del ekipe Športnega druš
tva Mulček iz Kranja. Malčke 
je zelo navdušil obisk manjše
ga domačega živalskega vrta, 
ki leži nekaj metrov više od 
lokala, imenuje pa se Čarobni 
vrt. Iskali so tudi skriti zaklad, 
se zabavali ob različnih druža
bnih igrah. V Čarobnem vrtu 
pa so tudi stanovalce, kot sta 
lama in himalajska koza, pri
tegnili obiskovalci, saj sta si 
jih z zanimanjem ogledovali.

Kavarno in slaščičarno 
Medeni vrt poznajo lju dje 

predvsem po dobrih torti
cah, prijetnem vzdušju, um
irjenih večerih ter sredinih 
glasbenih večerih ob kon
cu poletja. Pred dobrimi 
petimi leti so poskusili tudi 
s festivalom Medeni festi
val, a se ta ni obdržal. Štraj
har pravi, da za zdaj rojstni 
dan praznujejo vsako leto, 
in po videnem in slišanem, 

ko se dan prevesi v večer, 
zabava preide v pravo malo 
veselico. Letos so najprej za 
fenomenalno vzdušje pod 
odrom poskrbeli simpatični 
in energični Smetnaki, ki so 
dobro uigrali oder za nasled
nje nastopajoče – Las Cuer
das. 

Med odmorom pred nas
topom druge skupine je pod 

oder prispelo še šest kar veli
kih tort, ki jih je ekipa Mede
nega vrta razrezala in raz
delila med obiskovalce. Če 
pa je koga lakota zgrabila 
že prej, si je lahko na stojni
ci s toplimi prigrizki privoš
čil taquito ali tacos. Ni manj
kalo tudi daril, manjših pre
senečenj in rojstnodnevnih 
voščil.

MEDENI VRT JE PRAZNOVAL

Smetnaki

Za šesti rojstni dan šest tort ... David Štrajhar
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1. nagrada: 2-krat vstop na Blejski grad
2. nagrada: 2-krat majica Okarina, 
3. nagrada: 1-krat CD Omar Sosa & Seckou Keita Transparent Water

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, 9. avgusta 2017, 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.

Bosnia and Herzegovina

JAPONSKA KOLUMBIJa
JAPAN COLOMBIA 

30.7. Brass band Jesenice–Kranjska gora

2.8. Omar Sosa & Seckou Keita 

5.8. Juan Carmona & Ptit Moh
     Chaabi Flamenco

29.7. Amira Medunjanin
27.7. Duo Bud( 28.7. La Negra

1.8. Gocoo

3.8. Orchestra Baobab SENEGAL

6.8. Kefaya

31.7. Hiromi duet featuring Edmar Castaneda˜

BLEJSKI GRAD / BLED CASTLE - 10 €
FESTIVALNA DVORANA / FESTIVAL HALL - 10 €
PROMENADA / PROMENADE - FREE

4.8. Vieux Farka TourE mali
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Skupina Linkin Park je, po smrti pevca 
Chesterja Benningtona, odpovedala pre-
ostanek turneje One More Light po sever-
ni Ameriki. Pevec skupine je storil samo-
mor, točen vzrok smrti pa bo pokazala 
obdukcija. Po poročanju ET ob njegovem 

truplu niso našli sledi drog, temveč le prazno steklenico 
alkohola. Bennington je bil star enainštirideset let.

Linkin Park odpovedali turnejo

Pri dvainsedemdesetih letih je umrl John 
Heard, oče Macaulayja Culkina iz filma 
Sam doma. Po poročanju tujih medijev 
so igralca našli mrtvega v hotelski sobi, 
kjer je okreval po manjši operaciji hrbte-
nice. Heard je v štiri desetletja trajajoči 

karieri zaigral v mnogih filmih, med drugimi tudi v Velik, 
Po polnoči in Gladiator, za vlogo v seriji Sopranovi pa je 
leta 1999 prejel emmyja.

Poslovil se je John Heard

Jada Pinkett Smith (45) je v radijskem 
intervjuju razkrila, da je bila preprodajal-
ka drog, ko je spoznala pokojnega raper-
ja Tupaca Shakurja. Več igralka ni želela 
razkriti, saj bo, kot pravi, o tem napisala 
knjigo. »Večina ljudi je vedno verjela v 

najino romanco, vendar s Pacom naju je družilo prežive-
tje,« je povedala.

Nekoč je bila preprodajalka drog

Jamie-Lynn Sigler (36), zvezdnica serije 
Sopranovi, pričakuje drugega otroka. 
Novico je sporočila preko Instagrama. 
»Ne morem verjeti svojim očem, vendar 
petkrat pozitivni test nosečnosti mora 
biti pravilen,« je zapisala pod fotografijo, 

na kateri sije od sreče, poleg sebe pa ima pet testov. Igral-
ka ima z možem Cutterjem že triletnega Beauja.

Jamie-Lynn Sigler bo spet mamica

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
elo šteje 115 let, 
letos pa mine-
va tudi 55 let 
od smrti F. S. 
Finžgarja, o 

katerem je nekaj besed kot 
uvod v premiero spregovo-
ril tudi dr. Janez Bogataj, saj 
je bil Finžgar stric njegove 
mame. Letos mineva tudi 
125 let od prve uprizoritve 
Divjega lovca.

Tokratni režiser, ki je 
delo tudi priredil, je Loj-
ze Stražar: »Vsi segamo po 
tujih predstavah, muzika-
lih. Kaj ni prav, da sežemo 
tudi nazaj v slovenski pro-
stor? Že tako je za taka gle-
dališča, kot je naše, premalo 

predstav z domačo noto. In 
smo rekli, zakaj pa ne.« 

Kot je značilno za doma-
če predstave na odru Stu-
denca, ima tudi letošnja šte-
vilno zasedbo, saj sodelu-
je več kot sedemdeset igral-
cev. V njej je veliko ljudske-
ga petja in glasbe. Priredbo 
petih skladb je naredil profe-
sor Matija Tomc, domžalski 
župnik, a so šli še dlje. »Sam 
sem čutil, da bi v pesmi lah-
ko povedali še marsikaj, in 
je Igor Pirkovič spesnil še 
nove pesmi, Slavko Avsenik 
ml. pa v istem melosu napi-
sal štiri, pet skladb. Skoraj 
bi lahko rekli, da je naš Div-
ji lovec muzikal, vendar je 
še vedno bolj igra s petjem,« 
razlaga Stražar. V preteklo-
sti so sicer Divjega lovca že 

postavili na oder, a takrat kot 
igro. 

Ena od štirih vidnejših 
vlog je v Divjem lovcu tudi 
lik župana, ki ga igra Jože 
Vunšek. To je že njego-
va osma vloga na Studen-
cu in do danes so bile prav 
vse med seboj različne, kar 
se Vunšku zdi dobro. Očit-
no pa mu tudi negativne vlo-
ge ustrezajo. Igra očeta, ki ni 
najbolj naklonjen mladini, 
njihovemu razmišljanju in 
bi rad vse vodil po svoje. Oče 
Rihtar ima v mislih samo 
grunte in cekine in namera-
va tudi ženina za hčer izbrati 
sam. Otroci se s tem ne strin-
jajo in sledi tragedija … 

Vunšek je že igral v Div-
jem lovcu. Nasmehne se 
spominu, saj je bil takrat 

član igralske skupine Žaro-
meti in nastopili so v DPD 
Svoboda Stražišče. To je bilo 
leta 1965. »Takrat, mislim, 
sem bil Gašper. In so se na 
igro pripeljali celo iz Koroš-
ke, s kar dvema avtobusoma 
… Neverjetno.« 

Stražarjev Divji lovec traja 
95 minut in ima en odmor. 
Premiero je predstava doži-
vela v petek zvečer, v soboto 
je sledila njena prva ponovi-
tev, sledijo tri v juliju, načr-
tujejo jih še osem v avgustu. 

Stražar nikoli dolgo ne 
spi na lovorikah. Pravi, da 
bi sicer po tem, ko se zadeva 
zaključi, malce počival, a bo 
zagotovo takoj našel kakšno 
gradivo za branje – in s tem 
je že na poti k naslednjemu 
projektu.

DIVJI LOVEC
Poletno gledališče Studenec je v petek gostilo premiero domače gledališke predstave Divji lovec, 
ljubezenske igre s petjem, ki je nastala po delu Frana Saleškega Finžgarja. 

Igro s petjem Divji lovec je priredil in režiral Lojze Stražar, 
znano ime Poletnega gledališča Studenec, Igor Pirkovič pa 
je spesnil nove pesmi in jih nekaj tudi priredil.

Jernej Gašperlin, Blaž Prašnikar, Grega Čepon in Gašper 
Seljak nastopajo v gostilni v vlogi glasbenikov oziroma bolj 
vaških godcev.

V vlogah pastiric in deklet z vasi nastopajo Urška Černelič, 
Gaja Hribar in Marija Svetlin. 

Dva župana: domžalski Toni Dragar in župan iz Divjega 
lovca, ki ga igra Jože Vunšek.

Županovo hčer Majdo je uprizorila Ana Plahutnik, v vlogi 
Janeza, sina Kočarice, smo na odru spremljali Primoža Krta.

Dr. Janez Bogataj je na premieri spregovoril nekaj uvodnih 
besed o svojem sorodniku Franu Saleškemu Finžgarju.

Dvaindvajsetletna Flora Ema Lotrič je sicer 
Kamnogoričanka, ki zaključuje študij na Dunaju, a 
trenutno živi v Ljubljani. Spominjamo se je iz oddaje 
Misija Evrovizija, sedaj pa jo lahko spremljamo v 
glavni vlogi Vesne v novem muzikalu Vesna. Za mlado 
Gorenjko je to prvi muzikal, v njem zelo uživa. Najbolj ji 
je všeč Vesnina osebnost, kako se iz ubogljive punčke, 
podrejene očetu, razvije odločna, pogumna ženska. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Janez Logar

Čeprav je družba, država, 
skupnost sestavljena iz posa-
meznikov, živi svoje življenje 
in ima svoje značilnosti. Npr. 
združuje ljudi in jih povezu-
je, kar je posamezniku lahko 
v veliko pomoč. Kadar pa se 
neka skupnost preveč razcepi 
v skrajnosti (kulturno, sociolo-
ško, versko, ekonomsko, politič-
no), posameznik ne prepozna 
skupnosti kot dela, ki mu pri-
pada. Zato modre vlade stre-
mijo k povezovanju ljudi, in 
ne k razdvajanju. Namenjajo 
denar za složno življenje in da 
se sproti odpravljajo prevelika 
razhajanja v mnenjih, oprede-
litvah in dejanjih ljudi. Raz-
ličnost nas sicer prav gotovo 
bogati, skrajnosti vseh vrst pa 
nas razdvajajo. Najslabše pri 
ekstremih, skrajnostih je, da 
izgubimo toleranco in strpnost 
do drugih in drugačnih od nas. 
Pravimo, da zaradi razhajanj 
(pogosto so vzrok ideologije) 
izgubimo zdravo pamet.

Do nenadnih sprememb v 
povezovalnem ali razdiralnem 
tkivu družbe prihaja, kadar 
velik delež prebivalstva v krat-
kem obdobju doživi velike šoke 
(na ravni posameznika reče-
mo travme): velike naravne 
nesreče, genocidi, državljanske 
vojne, verske vojne, hiter porast 
revščine in hkratno hitro boga-
tenje majhnega števila ljudi. 
Tako poznamo npr. armenski 
genocid v začetku 20. stoletja, 
holokavst, grozodejstva raznih 
diktatorjev, morija v Bosni in 
Hercegovini ter seveda naša 
polpretekla zgodovina z ideološ-
kim spopadom med in po vojni.

Tisto, kar se zgodi, je sko-
raj težko razumsko razložiti. 

Družba se razdeli na dva pola: 
rablji in žrtve. Poleg travm, 
s katerimi so zaznamovani 
posamezniki in kar se prena-
ša na naslednje generacije, se 
poškoduje tkivo, vez skupnosti. 
Takšna skupinska travma po-
časi in zelo zahrbtno uničuje 
vso družbo. Ljudje po takšnem 
šoku izgubijo skupnost kot 
podporo. Tako rablji kot žrtve. 
Vsak zagovarja svoja dejanja 
ali nedejanja, družba se polari-
zira, manj je sodelovanja, več je 
nasprotovanja. Drug drugega 
ne slišijo niti ne sprejemajo, kaj 
šele razumejo. Tudi, ko se spre-
meni družbeni ustroj (propad 
diktatur), se bistveno ne spre-
meni ranjenost družbe. Samo 
zaradi te spremembe trpljenje 
in bolečine vseh udeleženih v 
katerikoli zgoraj našteti sku-
pinski travmi preprosto ne iz-
ginejo. V žrtvah (in njihovih 
potomcih) še vedno živijo smr-
tni strahovi, ponižanja, jeza do 
rabljev in jeza, ker se niso prej 
umaknili ... Razumemo jih, da 
je skoraj nemogoče odpustiti ta 
dejanja. Pogosto preživele žrtve 
hkrati pripovedujejo o veliki 
žalosti zaradi izgube bližnjih 
in o krivdi, ker so oni prežive-
li. V rabljih (četudi imajo moč 
in so zmagovalci) tli ogromno 
sramu in krivde zaradi prete-
klih dejanj, ki so jih povzročali 
sobratu. Tega sramu seveda ne 
bodo takoj priznali, ga pa s svo-
jim vedenjem trosijo okoli sebe. 
Resnica se jim pokaže v more-
čih nočeh in nemirnem vsak-
danjiku. Z njo morajo živeti. 
Odrešitev je v njih samih.

Medgeneracijski prenosi 
na ravni družbe

Bananin tiramisu
Včasih se nam zgodi, 

da kupimo preveč banan 
ali pa nam te prehitro do-
zorijo. Take banane lahko 
uporabimo za izdelavo ra-
znovrstnih sladic, saj od-
lično vežejo ostale sesta-
vine, hkrati pa prispevajo 
k prijetnim sladkim oku-
som in s tem nadomestijo 
veliko količino sladkorja. V 
vročih poletnih dneh svojo 
vlogo še kako dobro opra-
vijo v osvežilnem banani-
nem tiramisuju. 

Za pripravo bananine-
ga tiramisuja potrebujemo: 
za bananino kremo: 100 g 
mascarpone sira, 2 dl sme-
tane, 2 banani, 1 žlico slad-
korja; za vaniljevo kremo: 1 

paket vaniljevega pudinga, 3 
dl mleka, 400 g mascarpo-
ne sire, 3 dl smetane, 100 g 
sladkorja.; ostale potrebne 
sestavine: 1 paket otroških 
piškotov, 1,5 dl kave, 2 žlici 
ruma, 1 banano.

Priprava vaniljeve kreme: 
Prašek za vaniljev puding 
pomešamo s štirimi žlica-
mi hladnega mleka. Preos-
talo mleko zavremo in vanj 
zakuhamo puding. Puding 
pokrijemo s folijo in ohla-
dimo. Smetano stepemo do 
polovice. V mascarpone sir 
vmešamo sladkor ter doda-
mo ohlajen vaniljev puding. 
Dobro premešamo in na-
zadnje dodamo še stepeno 
sladko smetano.

Priprava bananine kre-
me: banane zmeljemo s po-
močjo paličnega mešalni-
ka. Smetano stepemo. S po-
močjo električnega mešalni-
ka skupaj zmešamo zmlete 
banane, mascarpone sir in 
sladkor. Vmešano še stepe-
no smetano.

Sestavljanje tiramisuja: 
Banano narežemo na kolesa. 
Še v vročo kavo vlijemo rum. 
Vanjo pomakamo piškote in 
z njimi obložimo dno kozar-
cev. Piškote prekrijemo z ba-
nanino kremo in nato z bana-
ninimi kolesi. To prekrijemo 
z novo plastjo v kavi namoče-
nih piškotov. Piškote prek-
rijemo z vaniljevo kremo 
in jo obložimo z bananami. 

Kozarce postavimo za 2 uri 
v hladilnik, da se vse skupaj 
dobro ohladi. 

Nasvet: Če je sladica name-
njena tudi mlajšim otrokom, 
piškote namočimo v kakav. 

Ker so banane različno slad-
ke, količino sladkorja v kre-
mi prilagodimo okusu. Tira-
misu namesto v kozarcih lah-
ko pripravimo tudi v bolj glo-
bokem pekaču.

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

Mojca Logar

Velike družine smo poseb-
ne. V soboto smo se pri nas 
doma srečale tri družine, ki 
imamo enako situacijo z ot-
roki, najprej eden in potem 
dvakrat dva. Torej bilo nas 
je 21. Ena družina prihaja 
iz Šentvida nad Ljubljano 
in imajo podobno stare ot-
roke kot mi, torej najstarejši 
je že polnoleten, potem sta 
dva zaključila drugi letnik 
in najmlajši deklici sta stari 
devet let. Mi smo jim podob-
ni, le da sta najmlajša stara 
dvanajst let. Tretjo družino 
smo že enkrat obiskali, živijo 
v Tenetišah in imajo v petih 
letih pet fantov, najmlajša 
sta ravno dopolnila eno leto, 
druga dva sta stara dobri dve 
leti in najstarejši nekaj čez 
štiri leta. Kje smo se spoz-
nali? Družino s petimi fanti 
poznamo, saj je oče pravza-
prav tukajšnji domačin. O 
družini iz Šentvida smo bra-
li v časopisu – leta 2009 je 
bil objavljen članek. Poklicali 
smo na uredništvo in prosili 
za njihov naslov. Pa smo jih 
obiskali in tako smo se spoz-
nali. Letos smo se opogumili 
in organizirali srečanje dru-
žin s tako posebno »kombi-
natoriko otrok«. Najprej gle-
damo vso to mladino, kako 
so veliki, kam hodijo v šolo. 
Oboji dvojčki so izbrali raz-
lične šole. Torej, odlepiti se 
drug od drugega in postati 
samostojna osebnost je po-
membna naloga dvojčkov. 
Otroci v družini z najmlaj-
šimi dvojčki imajo vsi rojstni 
dan v dobrem mesecu in vsi 
iščejo različnosti. Eden ima 
raje sladko in je raje jedel 
pecivo, drugi ima raje slano 
in smo mu dajali meso. Ko se 

zdi, da smo prebili led, vpra-
šajo, ali imamo še kaj igrač. 
Prav malo, večino sem poda-
rila. Pa se le spomnim, da 
sem lego železnico shranila, 
čisto tako zase, da bo nekaj 
ostalo. In so sestavili železni-
co. Vsi večji otroci so se prav 
hitro umaknili in se pogovar-
jali po svoje. Takoj so se ujeli 
in praktično jih ni bilo vide-
ti. Najmlajša dva smo malo 
pestovali, še najraje pa sta 
lezla po tleh. Eden se je takoj 
spoprijateljil s psom in čeprav 
pravijo, da ima pes kosmata 
ušesa, je gledati vse te vezi 
otrok in hišnih ljubljencev 
očarljivo. Skoraj bi rekli, da 
starši nismo imeli kaj prida 
dela. Vsi smo želeli imeti če-
trtega otroka in vsi smo bili 
presenečeni oziroma šokirani 
ob drugih dvojčkih. Da je to 
v domeni žensk, je tukaj jas-
no, posebno moško znanje 
tukaj ni prišlo do izraza … 
Ne hodimo na dopuste z le-
talom, niti v daljne in trop-
ske kraje, pa ni videti, da bi 
otrokom kaj manjkalo. Vsi 
večji otroci so si sami poiskali 
počitniško delo, šolo opravlja-
jo odgovorno in se zdi, da so 
praktično »pod vrhom«. Da-
nes je umetnost omejevanje 
materialnih dobrin, bolje je 
imeti malo manj in ne malo 
preveč. Več stvari nam je bilo 
razumljivih brez besed. Čuti-
ti je bilo zadovoljstvo in po-
nos. Spoštovanje med zakon-
ci, pomoč in usklajenost pri 
delu, otroci so naše bogastvo. 
Zdi se, da smo ponosni in 
zadovoljni. Mar ni to največ, 
kaj sploh lahko imamo?

Velike družine

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha, kuhana govedina, pečen mlad 
krompir s kumino, dušeni jajčevci, vinogradniške breskve; 
večerja: jogurt, obloženi kruhki, paradižnikova solata 
Ponedeljek – kosilo: juha iz kolerabic, džuveč s svinjino, pa-
priko, paradižnikom in rižem, ledenka; večerja: pečen mlad 
krompir, zeliščna skuta, jogurt
Torek – kosilo: paradižnikov sok z dišavnicami, ribji brodet, 
polenta, zelena solata; večerja: dušen stročji fižol z zeleno 
papriko in paradižniki, kruh, jogurt
Sreda – kosilo: cvetačna juha, bučke, polnjene s skuto, zelena 
solata, sadna kupa; večerja: mlečna kaša, marelice, drobno 
pecivo
Četrtek – kosilo: korenjeva juha, svinjina z omako iz stročjega 
fižola, kruhovi cmoki; večerja: jetrna pašteta, kruh, kislo mleko
Petek – kosilo: mešanica zelenjave s skuto in zelišči, šarenke 
po tržaško, krompir v kosih, paradižnikova solata; večerja: na 
slanini dušena blitva z ocvrtimi jajci, kruh, jogurt
Sobota – kosilo: zelenjavna juha, krompirjevi svaljki v gobovi 
omaki, zelena solata; večerja: grmada z žemljami, kompot ali 
sadni sok, lubenica

Juha iz kolerabic

Za 6 oseb potrebujemo: 6 mladih kolerabic z zelenjem, 10 dag 
olja, 1 čebulo, 5 dag moke, 3 litre kostne juhe ali vode, peteršilj, 
sol, poper; 1 dl mleka ali smetane, 1 rumenjak.

Kolerabicam odstranimo slabe liste, lepe in mlade pa zre-
žemo na rezance, prav tako olupljene glavice. Vse skupaj 
prepražimo na olju, kjer smo pred tem rumeno opražili se-
sekljano čebulo. Prepraženo zelenjavo potresemo z moko, 
malo pražimo, nato pa zalijemo s kostno ali zelenjavno juho, 
dodamo sesekljan peteršilj in kuhamo. Solimo, popopramo. 
Juho izboljšamo z mlekom ali smetano ali jo legiramo z ru-
menjakom. Nazadnje dodamo še pest surovih sesekljanih 
kolerabic in peteršilja.

Bučke s skuto

Za 4 osebe potrebujemo 8 bučk, 25 dag skute, 2 jajci, 2 žlici 
moke, konzervo tunine, 2 žlici sesekljanega drobnjaka, olje 
in začimbe.

Bučke po dolgem prerežemo in izpraskamo sredico, jih solimo 
in jih na malo olja popečemo na obeh straneh, a ostati mora-
jo čvrste. Zložimo jih v namaščen pekač. Skuto pomešamo 
z jajci, moko, odcejeno in nadrobljeno tunino, drobnjakom, 
soljo in poprom iz mlinčka. Napolnimo bučke in jih pečemo 
v srednje vroči pečici pol ure.
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S p o m i n i  n a  v o j n e  d n i  ( 3 )

Franc Uršič

V Franciji
Ugotovili smo, da nas ne 

marajo, ker ne znamo nem-
ško. Dajali so nam razne kaz-
ni: »Lezi, vstani, teci, plazi se 
s plinsko masko« itd. Čuti-
li smo, da smo zanje manj-
vredni in da se imajo sami 
za nadljudi. Na vežbah sem 
zbolel in bil 16 dni v mestni 
bolnišnici na zdravljenju, 
kjer so skrbeli poleg osta-
lih bolnikov tudi za nemške 
vojake v okupiranem zaled-
ju. Frontna linija se je ved-
no bolj bližala iz Kijeva pro-
ti Korostenu, zato nas je ok-
rog tristo vojakov 4. oktobra 
1943 vlak odpeljal na drugo 
frontno linijo, čez Korosten. 
Ko smo prispeli na postajo, 
smo že slišali ropot lahkega 
orožja in granat. 

Nazaj na Dansko

Od vlaka novinci, ki je stal 
na progi, se nismo smeli od-
daljiti več kot sto metrov. 
Jaz sem ravno jedel odtrgan 
paradižnik na njivi kakih 

šestdeset metrov od vlaka, 
ko sem zaslišal povelje: »Vo-
jaki s priimki z začetnicami 
S, Š, T, U, V, Z, Ž hitro na 
vlak!« 

Med vojaki Nemci in Av-
strijci smo se znašli tudi 
mi, Slovenci: Sušnik, Sitar, 
Šimenc, Šket, Tanko, Turk, 
Uršič, Urh, Vidic, Visiak 
(Bizjak), Zidar, Zupan, Ža-
gar, Žvab. Vlak je odpeljal 
nazaj čez Korosten in nas 
spotoma nameščal po bun-
kerjih, da smo varovali pro-
go. Tako je Jože Urh pristal 
na bunkerju šest, jaz (Ur-
šič) in Visiak (Bizjak iz Pod-
gorja) pa v bunkerju številka 
pet. Tam smo ostali do 31. de-
cembra 1943, ko so nas odpe-
ljali proti Poljski. V bunker-
ju šest ni bilo žrtev, v našem 
pa je ruski partizan ustrelil v 
glavo fanta s Tirolskega. Po-
leg tega smo trpeli tudi hud 
mraz, saj se je decembra živo 
srebro spustilo na minus 
43 stopinj Celzija. Zaradi 

mraza se je straža menjala 
na pol ure, snega pa je bilo 
do trideset centimetrov. 

Do marca 1944 smo pri-
potovali do Danskega mesta 
Ribe. Tu smo imeli le malo 
obveznosti. Malo smo stra-
žili in veliko počivali, poču-
tili smo se kot turisti. Dobi-
vali smo tudi nekaj denar-
ja za cigarete ali priboljške. 
Dovolili so tudi dopuste in 
tako sem odšel v Baden Ba-
den, kamor me je vzel s se-
boj neki löjtnant, ki je garan-
tiral zame, plačal mi je tudi 
prenočišče in hrano za deset 
dni. V tem turističnem mes-
tu sta me obiskala brat Johan 
in sestra Mici. 

Normandija

Invazija na Normandijo v 
Franciji se je začela 6. junija 
1944. Že 9. junija je bilo na-
ših mirnih dni na Danskem 
konec in vlak nas je odpeljal 
okrog 130 vojakov s povelj-
niki proti Nemčiji. Dne 24. 

junija 1944 smo z vlakom 
prispeli na Nizozemsko, v 
Rotterdam, kjer smo bili tri 
noči, nato pa smo krenili 
peš ob obali proti jugu. Ho-
dili smo vse noči, po kakšnih 
trideset kilometrov na noč, 
spali in počivali pa smo pod-
nevi v gozdičkih ob obali. 
Skrivali smo se pred bojnimi 
letali, ki so preletavala obalo. 
Ob reki Seni so nas naloži-
li na tovornjake in naš 3. ba-
taljon je vstopil na fronto ob 
mestu Caen v Franciji 27. ju-
lija 1944 v poznih večernih 
urah in ob hudi nevihti, da je 
ob pokanju orožja še grme-
lo, tako da je bil pravi vojaš-
ki pekel. Dva dni je pokalo, 
poleg tega smo bili tudi brez 
hrane. Šele 29. julija je uspe-
lo komori skuhati »Erbsen 
Suppe« (grahovo juho), ba-
taljon pa je zasedal gozdno 
križišče in v zraku se je čutila 
napetost pred viharjem. Bil 
sem v zasedi na desetmetr-
ski vzpetini s protitankovsko 

pestjo in sem šel kot zadnji 
po kosilo ob spremstvu vo-
jaka iz čete. Bil je visok su-
detski Nemec – Poljak. Ko so 
mi nalili juho, sva se vračala 
po bližnjici čez gozdno pot, 
ki je imela približno 1,2 me-
tra usada. Spremljevalec mi 
je rekel: »Ge veiter!« (Pojdi 
naprej!) Gledal me je, kako 
sem se spustil na kolovoz in 
se dvignil na nasprotno ra-
van, ko zakliče: »Vartmich!« 
(Počakaj!) V hipu sem po-
mislil, da me verjetno stra-
ži? Sem morda po kazni pro-
titankovec? Ko se je iz kolo-
voza vzpenjal k meni, sem 
mu kosilo pljusnil v obraz 
in mimo vojakov, ki so po-
čivali, zbežal v goščavo. Ne-
kajkrat sem spremenil smer 
bežanja in tako ubežal stre-
lom zasledovalcev nekdanje 
lastne čete. Prečkal sem še 
drugi kolovoz in srečno ube-
žal Nemcem, ki sem jim bil 
kot prisilni mobiliziranec, 
kot rečemo, le »kanonfuter«. 

Igor Kavčič

Miniaturni leseni vozovi, 
kozolci, pomanjšane replike 
slovenskih kmečkih skrinj, 
različni nastavki za majhne 
in velike steklenice, majhne 
zibke, konjska kopita z napi-
si za srečo ob različnih oble-
tnicah ... Pisana kot bene-
ški karneval je kletna sobica, 
polna izdelkov iz lesa, kamor 
me v svoji hiši v Tenetišah 
pri Kranju povabi Peter Hri-
bar. Pomladi je gostil ameri-
ške turiste. Predstavnica tu-
ristične agencije iz Maribo-
ra ga je poklicala, da ima za-
nimive goste, člane čebelar-
skega društva iz ZDA, ki bi 
jih zanimali njegovi izdelki, 
še posebno miniaturni če-
belnjaki. »Naj me pred pri-
hodom pokliče, da bom za-
gotovo doma, sem odgovoril 
– in tega nikomur razlagal, 
saj sem bil še vedno prepri-
čan, da se zgolj nekdo heca,« 
je povedal Peter Hribar, ki 
je nekaj dni kasneje goste v 
resnici prijazno sprejel, jih 
tudi nagovoril, da so prišli 
na pravo mesto, in jih pope-
ljal na ogled izdelkov iz lesa, 
ki jih izdeluje že več kot če-
trt stoletja. Različni izdelki 
imajo različne funkcije, eni 
skrivajo, drugi razkrivajo, 
tretji predvsem olepšujejo. 
»Kar nekaj so jih tudi kupi-
li in veseli me, da bodo moji 
izdelki krasili tudi kakšno 
dnevno sobo v Bostonu. Se-
veda sem jih povabil, naj le 

še kdaj pridejo,« pove Peter, 
ki v obiskih turistov vidi tudi 
poslovno priložnost. 

Mizar v različnih službah

Peter, ki od rojstva živi v Te-
netišah, jih bo drugo leto do-
polnil osemdeset. Pri obrtni-
ku, ki je imel delavnico na 
Stari cesti v Kranju, se je učil 
za mizarja, a v svoji delovni 
dobi ni veliko časa preživel ob 
mizarskih strojih. Nekaj časa 
je bil voznik v Iskri, med slu-
ženjem vojaškega roka v le-
tih 1958 in 1959 je bil pol leta 
tudi kot vojak v Egiptu. »Tito 
je Združenim narodom po-
nudil jugoslovanske vojake 
v mirovne enote tako imeno-
vanih modrih čelad. Tja dol 
so mi celo pošiljali Gorenj-
ski glas,« pove Peter, ki je bil 
na tej misiji voznik bojnega 
vozila. 

»Ko sem po končanem 
služenju prišel domov, sem 
še isti dan v Kranju srečal 
fantovske kolege. Da Iskra 
še dan, dva išče nove delav-
ce. Takoj sem se javil in bil 
sprejet za delavca v brusilni-
co, kasneje pa sem pristal v 
mizarski delavnici, kjer sem 
se naučil izdelovanja manj-
ših stvari iz lesa. Pripravlja-
li smo opremo za razstavne 
prostore za sejme, na kate-
rih smo predstavljali Iskri-
ne izdelke,« se spominja 
sogovornik, ki pa je vsesko-
zi želel biti voznik, kar mu 
je tudi uspelo. »Ko so se 

pokazale potrebe po prevo-
zih v tujino, so kolegi pre-
dlagali mene, da sem že vo-
zil po Egiptu. Potoval sem na 
Nizozemsko, v Nemčijo, na 
Češko, Madžarsko, v Italijo 
– in povsod sem videval tudi 
zanimive spominke iz lesa. 
Ko se je Iskra Commerce, 
kjer sem delal, selila v Lju-
bljano, sem spet našel delo v 
Kranju, in sicer na uvoznem 
oddelku. Vmes sem zaklju-
čil ekonomsko šolo, učil pa 
sem se tudi carinskih zadev 
v Beogradu.«

Ni ga bilo strah 
upokojitve

Leta 1993, ko je Iskra zašla 
v težave, se je pri petinpetde-
setih upokojil. »Eni so jokali, 
ko so se upokojili, jaz pa ni-
sem imel težav, saj sem ve-
del, kaj bom delal. Pred tem 
sem namreč že nekaj let iz 
lesa izdeloval spominke in 
podobno. Na potovanjih v 
tujino sem dobival številne 
ideje za izdelke iz lesa. Vča-
sih sem tudi kupil primerek, 
ga doma premeril in izdelal 
podobnega, a na svoj način,« 
pripoveduje Peter Hribar, ki 
je doslej izdelal že 130 različ-
nih spominkov iz lesa. Nje-
gova prva stranka je bilo Tu-
ristično društvo Kranj. Veli-
ko so naročali in včasih je ko-
maj uspel vse narediti: male 
vodnjake, možičke, smero-
kaze, knjige – vse iz lesa. »Če 
sem dobil naročilo za deset, 

sem jih naredil sto. Za ceno 
ni nihče vprašal. Tako je v 
moji delavnici nastajalo na 
tisoče različnih lesenih iz-
delkov,« pove Peter in do-
daja, da je najbolj pogost les 
smrekovina, pogosto je upo-
rabljal odpadni les iz mizar-
skih delavnic, kar je znižalo 
stroške, in če je v gozdu našel 
kakšno primerno rogovilo, 

jo je prav tako obdelal. Mno-
gi izdelki so vezani na Slo-
venijo in njene simbole, iz-
deloval je unikatno embala-
žo za znane slovenske vinar-
je, v podjetjih so naročali no-
voletna darilca, svoje izdel-
ke je ponujal po prodajalnah 
spominkov po Gorenjskem 
in drugje po državi. Zadnje 
čase pa so Kitajci z nizko 

ceno nedosegljivi našim do-
mačim izdelovalcem. 

Miniaturne hišice in če-
belnjaki, panji, ki so hkrati 
hranilniki, igre iz lesa, dešči-
ce z vžganimi pregovori ... 
Težko bi se poslovili od Pe-
tra, ne da bi našli česa zase. 
Tudi Peter sem in tja še stopi 
za mizarske stroje. Zase in iz 
veselja do dela z lesom.

Naročilo za deset, izdelal sem jih sto
Peter Hribar je v četrt stoletja izdelal okrog sto trideset različnih izdelkov iz lesa. Ker ima veselje do dela z lesom in v kratek čas, potem ko se je upokojil.

Razstavna soba pri Petru Hribarju je polna različnih izdelkov iz lesa in skoraj nemogoče je, 
da ne bi našli česa zase. / Foto: Igor Kavčič
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 7. 

16/22 °C

Nedelja 
30. 7.

16/30 °C

Sreda 
26. 7. 

Četrtek
27. 7. 

Petek
28. 7. 

Sobota
29. 7.

13/24 °C 14/26 °C 15/28 °C 15/29 °C

Ponedeljek 
31. 7.

Torek
1. 8.

Sreda
2. 8.

Četrtek
3. 8.

16/31 °C 16/33 °C 14/28 °C 14/27 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_17_59
NALOGA

1 8 6
8 5 4 7 1

7 9 8 2
6 1 4 5

4 3
5 3 9 8
8 6 1 4

5 4 1 6 9
2 4

sudoku_LAZJI_17_59

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_59
NALOGA

3 1 9
5 7 4
1 9 6
9 6 3 5

7 4
1 8 3 4

9 6 8
3 5 1

2 1

sudoku_TEŽJI_17_59

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_59
NALOGA

319
574
196
9635

74
1834

968
351

21

sudoku_TEŽJI_17_59

REŠITEV

346528179
528179643
197346582
964231857
853794216
712685934
475912368
639857421
281463795

sudoku_LAZJI_17_59
NALOGA

186
85471

7982
6145

43
5398
8614

54169
24

sudoku_LAZJI_17_59

REŠITEV

142876395
835942761
679135824
261789453
798453216
453621987
386597142
524318679
917264538

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 26. 7.
16.30, 18.30, 20.30 DUNKIRK
18.45 ZGODOVINA LJUBEZNI
21.10 VOJNA ZA PLANET OPIC
16.20 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV
15.45, 20.10 OBALNA STRAŽA
17.50 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 26. 7.
20.00 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH PLA-
NETOV, 3D
18.00, 20.10 DUNKIRK 
20.30 VOJNA ZA PLANET OPIC
19.40 VOJNA ZA PLANET OPIC, 3D

15.30 DRUŽINSKA BANDA
18.40, 21.15 SPIDER-MAN: 
VRNITEV DOMOV
16.40 KLETNA RULETA
16.00 DEKLIŠKA NOČ
16.30, 17.30 AVTOMOBILI 3, sinhro.
15.40 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.
18.30 OBALNA STRAŽA
20.50 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE 

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 28. 7.
21.30 AMERIŠKA PASTORALA (letni kino)

Sobota, 29. 7., in nedelja, 30. 7.
18.00 DEČEK S PLANIN
20.30 NEKOČ V MESTU VENICE

KINOSPORED

25. 7. tor. Jakob 5.36 20.40

26. 7. sre. Ana 5.37 20.39

27. 7. čet. Sergij 5.38 20.38

28. 7. pet. Zmago 5.39 20.37

29. 7. sob. Marta 5.41 20.35

30. 7. ned. Julita 5.42 20.34

31. 7. pon. Ignac 5.43 20.33

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od treh loških 
gradov je ohranjen samo 
glavni in najbolj znani Loški 
grad, v katerem je danes se-
dež Loškega muzeja. Njego-
vi začetki segajo v drugo po-
lovico 12. stoletja, v 13. sto-
letju pa so vanj s stolpa na 
Kranclju prenesli oskrbni-
kov sedež. Vse do 19. stole-
tja je grad ostal rezidenca 
freisinških škofov, pozneje 
pa se je v njem dogajalo še 
marsikaj zanimivega, med 
drugim tudi uršulinska šola. 
Tematsko pot treh gradov na 
dvorišču Loškega gradu na-
pove predstavitvena tabla, 
naprej pa je markirana s po-
dobo srednjeveškega paža. 
To obliko ima bronast sveč-
nik, izvirnik je razstavljen 
v Loškem muzeju, enake-
ga pa ima tudi s Škofjo Loko 
pobrateno mesto Freising, 
pove Marko Pleško, strokov-
ni sodelavec Turističnega 

društva Škofja Loka, ki je ob 
šestdesetletnici društva tudi 
odprlo tematsko pot. 

Kmalu zagledamo ruše-
vine stolpa na Kranclju, do-
mnevno prvega gradu na Lo-
škem, zgrajenega za potre-
be zemljiške uprave. Čas na-
stanka iz pisnih virov ni raz-
viden, nekateri ga umešča-
jo v 11., drugi v 12. stoletje. 
Potem ko se je oskrbnik lo-
škega gospostva vanj prese-
lil v glavni grad, je od 13. sto-
letja ohranil zgolj obrambno 
funkcijo. Porušil ga je silo-
vit potres leta 1511, ki je po 
besedah našega vodiča Jer-
neja Tavčarja prizadela tudi 
ostala dva gradova. Po po-
tresu so obnovili le osrednji 
Loški grad, ruševine s Kran-
clja pa uporabili pri obnovi. 
S Kranclja nadaljujemo pot 
prek Štajngrofa, od koder je 
lep razgled na Škofjeloško 
hribovje, mimo kmetije pri 
Grebenarju v Vincarjih, zna-
no po znamenitih jaslicah, 

sopotnik nas opozori na bli-
žnje Marijino in Hudičevo 
brezno. Tik ob gozdu nas 
spomenik opomni na Fliso-
vo pot, sprehajalno pot, ki jo 
je pred 120 leti zasnoval ta-
kratni predsednik olepše-
valnega društva Slavko Flis. 
Še prej pa je našo pot križa-
la tudi trim steza, ki jo trenu-
tno obnavljajo. Nato nadalju-
jemo pot do prevala Kobila, 
od tam nas paž usmeri pro-
ti Staremu gradu, imenova-
nem tudi Divja Loka. Grad 
je bil postavljen na strmo po-
bočje Lubnika, pogled z nje-
govega stolpa je segal daleč 
proti severozahodu na Sor-
ško polje. V preteklosti ga ni 
zastiral gozd, danes pa je do-
dobra zaraščen, a še vedno je 
z njega videti tja do smledni-
škega gradu. Tudi za Divjo 
Loko (Wildenlack) je bil uso-
den potres leta 1511. S tretje-
ga loškega gradu se tematska 
pot strmo spusti v Vincar-
ško grapo. Naša pohodniška 

druščina se ji odreče in se 
po isti poti vrne ter mimo 
Grebenarja pride na pot, ki 
obkroža Loški grad.

Za tematsko pot skrbi tu-
ristično društvo, ob vsako-
letni čistilni akciji jo čistijo, 
po potrebi znova markirajo. 
»Na njej srečujem veliko do-
mačinov, ki jo redno obisku-
jejo. Koliko turističnega obi-
ska je sicer deležna, pa je tež-
ko reči, saj ni povratne infor-
macije. Nekateri obiskoval-
ci, med njimi tudi tujci, pa 
nam pridejo povedat, da jim 
je pot všeč, in nas opozarjajo 
na usmerjevalne table. Pot-
rebne bi bile oznake za Kobi-
lo, Stari grad, Vincarje ... in 
več počivalnih klopi,« pove 
Marko Pleško. Doda tudi, da 
je bila leta 2012 izdelana ma-
keta zgornjega stolpa, ki bi jo 
radi postavili na grad Divja 
Loka, vendar se to doslej še 
ni zgodilo in maketa je raz-
stavljena v poslovalnici turi-
stičnega društva.  

Po poti treh gradov
Tematsko pot treh gradov v Škofji Loki radi obiskujejo predvsem domačini. O obisku turistov lahko 
priča le dejstvo, da je že povsem pošla brošura o tej poti, ki so jo pred štirimi leti natisnili v dva tisoč 
izvodih. Z Loškega gradu vodi pot k stolpu na Kranclju in od tam h gradu Divja Loka.

Ruševine stolpa na Kranclju / Foto: Primož Pičulin

Na zgodovino gradov nas opozarjajo table. / Foto: Primož Pičulin

Vodič s Štajngrofa kaže na ruševine Divje Loke. 

Vstopimo skozi vhod v Stari grad ali Divjo Loko. 

Na Poti treh gradov ves čas sledimo podobi paža. 
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Inženir tehnologije m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje veščine in kompetence: zaključeno višješolsko izobraz-
bo, strojne smeri, poznavanjem programskega orodja AutoCAD, znanje angleške-
ga jezika, pisno in ustno, vsaj eno leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem 
delovnem mestu ... Iskraemeco, d.,d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
15. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Bolničar negovalec I – nega III in IV m/ž (Radovljica) 
Podroben opis delovnega mesta: pomoč pri zdravstveni negi in oskrbi vseh kate-
gorij stanovalcev, pomoč pri premikanju v prostoru in prevozih stanovalcev, trans-
fer zdravstvenega materiala in stanovalcev, opazovanje stanja stanovalcev in poro-
čanje, sodelovanje v procesu zdravstvene nege in oskrbe, higienska oskrba oskrbo-
vancev in njihovega okolja, opazovanje stanja oskrbovancev in poročanje o tem ... 
Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. 
Prijave zbiramo do 18. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Glavni kuhar V m/ž (Radovljica) 
Podroben opis delovnega mesta: načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontrolira-
nje in ocenjevanje dela v enoti, skrb za nabavo in prevzem živil skladno z naroči-
lom in jedilnikom ter nadzor nad porabo blaga, odgovornost za izvajanje standar-
da HACCP ter za kontrolo kakovosti in varnosti živil in jedi, načrtovanje sistema pre-
hranjevanja stanovalcev, zaposlenih ... Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercer-
jeva ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 18. 8. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vodja finančno-računovodske službe II m/ž (Radovljica) 
Pričakujemo: poznavanje zakonodaje s področja računovodstva, financ in poslo-
vanja javnega sektorja ter ostalih predpisov s področja socialnega in zdravstvene-
ga varstva, izkušnje z vodenjem skupine ljudi. Zaželen je opravljen strokovni izpit iz 
Zakona o splošnem upravnem postopku. Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šer-
cerjeva ulica 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 18. 8. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodja gradbišča m/ž (Slovenija in tujina) 
Opis delovnega mesta: organiziranje in izvajanje del na delovišču v skladu s tehnič-
no dokumentacijo, sodelovanje s predstavniki investitorja in usklajevanje dela na 
objektu s podizvajalci, sodelovanje z operativno pripravo dela pri izdelavi termin-
skih planov in organizaciji gradbišča ... CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, pro-
izvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto. Prijave 
zbiramo do 20. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov m/ž (Slovenija in tujina) 
CGP, d. d., eno izmed vodilnih gradbenih podjetij v Sloveniji z lastno vizijo, stro-
kovno usposobljenim kadrom, izkušnjami, strokovnostjo in finančno trdnostjo, v 

svoje vrste vabi izkušenega in odgovornega strokovnjaka s področja gradbeništva 
za samostojno delo na delovnem mestu vodja projektov. CGP, družba za gradbe-
ništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 
Novo mesto. Prijave zbiramo do 20. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik kupcev za Vzhodno Evropo in nemško govorno regijo m/ž  
(Šenčur pri Kranju) 
Zahteve delovnega mesta: vsaj VI. stopnja izobrazbe na ekonomskem ali tehnič-
nem področju, vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju prodaje v B2B poslovnem 
okolju, izkušnje s prodajo programskih rešitev predstavljajo prednost, obvezno te-
koče znanje angleščine in nemščine, zaželeno znanje ruskega jezika ... Euro Plus, d. 
o. o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 18. 8. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Vodja aplikativnega razvoja m/ž (Kamnik) 
Vaše delo bo: vodenje, organiziranje in koordinacija aplikativnih razvojnih projek-
tov, koordinacija in vodenje razvojne in projektne ekipe, tehnična podpora prodaj-
nim aktivnostim podjetja, razvoj novih produktov in rešitev, sodelovanje pri komer-
cializaciji razvojnih projektov … GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Ka-
mnik. Prijave zbiramo do 30. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik C-kategorije v poslovni enoti Robis (Jesenice) 
Vaše naloge: dostava pijač in živil že znanim strankam (večinoma gostinskim lo-
kalom) z manjšim tovornim vozilom na področju Gorenjske (Jesenice in okolica), 
pomoč pri pripravi komisionov v skladišču poslovne enote Jesenice, razklad vozi-
la na terenu pri strankah (s pomočjo transportnih pripomočkov in ročno) ... Davi-
dov hram, d. o. o., Ljubno, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji. Prijave zbiramo do 21. 8. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Škofja Loka) 
Glavne delovne naloge: opravljanje vzdrževalnih del na napravah in obdeloval-
nih strojih, skrb za preventivno vzdrževanje in nemoteno obratovanje določenega 
dela naprav ali skupine obdelovalnih strojev, sodelovanje pri izdelavi predlogov za 
preventivno redno in remontno vzdrževanje, organizacija in izvajanje dela v skupi-
ni. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 4. 8. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na Software področju m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena najmanj višješolska izobrazba 
naravoslovne smeri (raven VI/1), najmanj 1 leto izkušenj pri programiranju uporab-
niških aplikacij in objektno usmerjenega razvoja (C#, XML), poznavanje razvojnega 
okolja Microsoft (VisualStudio), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), 
samoiniciativnost in sistematičnost. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 11. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji/pomivalec m/ž (Kranjska Gora ) 
Opis del in nalog: pripravljanje enostavnih jedi iz ponudbe in pomoč pri pripravi 
jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje. HIT Larix, d. 
d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 6. 8. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vodja sektorja montaža m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena vsaj visokošolska izobrazba, 
smer elektrotehnika, strojništvo ali mehatronika, pet let delovnih izkušenj iz vode-
nja skupine najmanj 20 ljudi v proizvodnji, aktivno znanje angleškega jezika (pisno 
in ustno) ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 7. 
2017. 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 SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Juriju 
7. julija 2017 z geslom: PRIJETNO POLETNO BRANJE, prejme-
jo knjigo Levični velikani svetovne zgodovine. To so: Marija 
Hlebčar iz Kranja, Tone Škerjanec iz Šenčurja in Franc Sok-
lič iz Preddvora. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ, 
objavljene v Gorenjskem glasu 27. junija 2017: 1. nagrada – 
ENODNEVNA DRUŽINSKA VSTOPNICA za letni bazen Kranj: 
Tilka Šenk, Kranj; 2. nagrada – POLDNEVNA DRUŽINSKA 
VSTOPNICA: Janez Kunšič, Mojstrana; 3. nagrada – DVE ENO-
DNEVNI VSTOPNICI: Milena Muzik, Križe. Čestitamo!

Maša Likosar

Brnik – V Evropi tovrstnih po-
ligonov za motokros primanj-
kuje, Uroš in Tomaž sta bila 
prva, ki sta tovrstno dejavnost 
začela izvajati v Sloveniji. Mo-
tokros društvo Brnik ima z Mi-
nistrstvom za infrastrukturo 
in prostor sklenjeno pogodbo 
o najemu proge za motokros, 
v najemu jo ima že tretje leto, 
pogodba pa velja do leta 2023. 
My team motokross na poligo-
nu izvaja dejavnost in daje mo-
torje v uporabo. 

Obvezen del treninga je 
ogrevanje ter seznanitev z 
osnovnimi pravili obnašanja 
in vožnje z motorji za mo-
tokros. Čeprav je vsak sam 

odgovoren za svojo varnost, 
se ekipa trudi preprečiti mo-
rebitne nevarne situacije. Rok 
Pliberšek iz Maribora je prvič 
sedel na tak motor, se zapeljal 
en krog po učni poti in pravi, 
da se bo zagotovo še vrnil. Če 
se želite peljati z motorjem za 
moto kros, ne potrebujete iz-
pita, ker takšen motor ni ho-
mologiran za cestno uporabo. 
Cilj ekipe je privabiti vse, ki se 
z motorji za motokros vozijo 
po gozdu in po travnikih, da 
pridejo na varnejši poligon. S 
kampanjo spodbujajo cestne 
motoriste, da se pri njih do-
datno usposobijo in pridobijo 
veščine, ki jim bodo koristile 
pri vožnji z motorjem. Najem 
in trening stane od 40 do 70 

evrov na uro, v ceno je všteta 
zaščitna oprema, motor, gori-
vo, uporabnina proge in spre-
mljevalec. Če se inštruktor vso 
uro ukvarja z voznikom, je tre-
ba doplačati 20 evrov. Trener-
jev je trenutno pet. Matic Pri-
bičevič, ki je že eno leto aktiv-
ni motokrosist, pomaga To-
mažu in Urošu pri izvajanju 
treningov. Pravi, da bencin, 
umazanija, adrenalin in hit-
rost sproščajo endorfine. Ne-
kateri njihovi pripravniki se 
udeležujejo rekreativnih dirk 

po Sloveniji. Na poligonu re-
dno trenira od 30 do 40 mo-
tokrosistov. Žal jim ministr-
stvo ne dovoljuje prirejanja 
dogodkov in tekmovanj. Jese-
ni bodo odprli uradni klub My 
team motocross, v katerega se 
bo možno včlaniti. Motokros 
je ekstremen šport in vožnja 
po petsto metrov dolgi progi 
požene kri po žilah in dvigne 
krvni tlak. Zahteva dobro fi-
zično in psihično pripravlje-
nost. Zagotavlja užitek, a tre-
ba je premagati strah. 

Motokrosistom pri Brniku zavre kri
Uroš Nastran je skupaj s Tomažem Kotarjem ustanovitelj My team motocrossa, ki na poligonu pri Brniku ponuja najem in izposojo motorjev za motokros, 
hkrati pa izvaja treninge tako za začetnike kot za izkušene voznike.

Tomaž Kotar, Uroš Nastran in Matic Pribičevič / Foto: Stane Gortnar Motokrosisti uživajo med vožnjo po poligonu. / Foto: Maša Likosar

Vse več mladih navdušencev trenira motokros. / Foto: Stane Gortnar

Škofja Loka – Občina Škofja Loka želi tudi s sofinanciranjem 
najemnin poslovnih prostorov spodbuditi poslovne in druge 
mestotvorne dejavnosti v starem mestnem središču, zato je 
pred kratkim z razpisom ponudila sofinanciranje najemnin 
pritličnih poslovnih prostorov na ožjem zaščitenem območju 
starega mestnega jedra. Za subvencije, namenjene stroškom 
najema pritličnih poslovnih prostorov za opravljanje poslovne 
dejavnosti v letu 2017, je namenila 34.000 evrov. Odziv na 
prvi razpis, ki je bil odprt do 14. julija, je bil dober in občina je 
dodelila 13 subvencioniranih najemnin lokalom na območju 
starega mestnega jedra. Ker želijo k prijavi spodbuditi tudi vse 
ostale zainteresirane dosedanje nosilce dejavnosti in poten-
cialne izvajalce storitev v starem mestnem središču, so sedaj 
javni razpis podaljšali do 25. septembra. 

Razpis za subvencije podaljšali
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 30. 6. 2017 
v Gorenjskem glasu  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW GOLF – Miro Debevc, Žabnica; 2. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Jani Rejc, Že-
lezniki; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Gašper Žakelj, 
Žiri; Nagrajencem čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loških no-
vicah 11. julija 2017, je bila kavarna in slaščičarna ZAMORC iz 
Škofje Loke, ki poklanja sladke nagrade, sadno kupo ali porci-
jo sladoleda, kar desetim nagrajencem. Ti srečni nagrajenci so: 
Stanka BOHINC, Kranj; Kristina HABJAN, Škofja Loka; Mari-
ja KUNSTELJ, Škofja Loka; Ana ŽAGAR, Zgornje Jezersko; Eva 
MOŠNIK, Žabnica; Žiga PEČNIK, Medvode; Minka KARUN, Ra-
dovljica; Anica TIČ, Domžale; Janko BAJDE, Smlednik in Vid 
MOČNIK, Cerklje na Gorenjskem. Nagrajencem čestitamo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  30. 6. 2017 v 
Kranjskih novicah  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz Stra-
žišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila NOVA SEAT IBIZA – Tjaša Mazi, Šenčur; 2. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila SEAT LEON – Damijan 
Košir, Jesenice; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas -  Milka 
Krmelj, Kranj. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke podjetja AVTO LUŠINA d. o. o. 
Gosteče 8, ŠKOFJA LOKA, objavljene v Gorenjskem glasu 20. 
junija 2017: 1. nagrada – PRANJE VOZILA: Janko Bajde, Val-
burga 35, Smlednik; 2. nagrada – MAJICA:  Marija Heberle 
Perat, Cesta revolucije 6, Jesenice; 3. nagrada – KAPA: Zden-
ka Snedic, Predoslje 98, Kranj. Čestitamo!

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

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

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

Rezultati 59. kroga – 23. julija 2017
10, 12, 16, 23, 26, 34, 35 in 36

Loto PLUS: 2, 9, 13, 17, 20, 28, 39 in 5
Lotko: 4 4 7 2 8 4

Sklad 60. kroga za Sedmico: 1.200.000 EUR
Sklad 60. kroga za PLUS: 1.395.000 EUR
Sklad 60. kroga za Lotka: 540.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V BLIŽINI Radovljice oddam 1-sobno 
stanovanje v hiši, delno opremljeno, 
tel.: 051/208-844 17002391

DVOSOBNO, delno opremljeno stano-
vanje na Koroški Beli, najemnina 250 
EUR, tel.: 040/935-183 17002418

HIŠE
ODDAM

STANOVANJSKO hišo v okolici Bleda, 
tel.: 040/887-425 17002382

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 17002223

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

UGODNO prodam lesne brikete in pe-
lete za kurjavo, tel.: 040/887-425  
 17002381

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17002413

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

IMT, Ursus, Deutz ali podobno in kiper 
prikolico Tehnostroj, tel.: 041/235-
349 
 17002380

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
tel.: 031/500-933  
 17002206

ŽITNO sejalnico, 2,5 m širine, tel.: 
051/234-069 17002410

PRIDELKI
PRODAM

KUMARICE za vlaganje, Prebačevo 
45, tel.: 031/247-805 17002412

MALINE, Markuta, Čadovlje 3, Golnik, 
tel.: 04/25-60-048 17002379

SEME enoletne trave, ajdo in ječmen, 
tel.: 040/355-865 17002419

VSAK dan sveže rezano cvetje gladiol. 
Smolej, Luže 22a, tel.: 041/789-608  
 17002416

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

6 MESECEV starega bikca simentalca 
in 3 m3 suhega macesna, 50–25 cm, 
tel.: 041/450-680 17002415

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pripeljemo na dom, tel.: 041/710-
113 17002221

ZAJCE orjaški lisec, v črno-beli in 
modro-beli barvi, različne starosti, tel.: 
041/254-672 17002411

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17002417

PODARIM

KOKOŠI nesnice, tel.: 041/337-678  
 17002406

OSTALO
PRODAM

KOSTANJEVE kole za pašnik, tel.: 
041/214-500 17002414

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO 2 voznika tovornega vo-
zila. Izpit C oz. E kategorije. Agro Mo-
bil, d.o.o., Letališka 37, Šenčur, tel.: 
041/698-385, g. Boštjan Bertoncelj 
 17002378

NIKAMED, d.o.o., Kidričeva c. 31, 
Kranj zaposlimo terenskega komercia-
lista. Nudimo redno zaposlitev in dobre 
pogoje dela. Kontakt: Aleš Rogelj, tel.: 
041/604-413 17002409

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, tel.: 041/222-741 
 17001830

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17002328

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002059

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, 041/557-871  
 17002181

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 17001953

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17002222

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu, s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 17002215

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17002182

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

NA POBOČJIH Blejskega gradu se je 
19. 7. zvečer izgubila enoletna črna 
psička pasme veliki koder, ki sliši na 
ime Ozi. Psička potrebuje redno veteri-
narsko oskrbo ušes. Najditelja prosiva, 
da pokliče Bojano na tel. 031/272-
933. Nudiva nagrado. 17002408

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Veselica
Kovor – Prostovoljno gasilsko društvo Kovor v soboto, 29. 
julija, vabi na vrtno veselico z Ognjenimi muzikanti. Veselica 
z bogatim srečelovom se bo začela ob 19. uri na vrtu gasil-
skega doma v Kovorju. 

IZLETI

Na Visoki Kanin
Tržič – V soboto, 29. julija, Planinsko društvo Tržič organizi-
ra planinski izlet na Visoki Kanin, vse informacije in prijave 
po telefonu številka: 040 627 808. 

Na Visoko Ponco 
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 29. julija, 
z odhodom ob 4.30 izpred Creine na pohod na 2247 metrov 
visoko Visoko (Rateško) Ponco. Hoje bo skupno osem ur 
(štiri ure vzpona, štiri ure sestopa), pot velja za zelo zahtev-
no. Prijave do četrtka, 27. julija, in informacije: Luka Švegelj, 
068 168 257, e-pošta lukasvegelj@gmail.com ali Sebastjan 
Potočnik, 031 408 439, e-pošta sebastjan.potocnik@gmail.
com. Pisarna društva bo 26. julija in 2. avgusta zaprta.

V Ziljske Alpe
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 19. av-
gusta, na planinarjenje v Ziljske Alpe, na Lačur / Latschur 
(2236 m) nad slikovitim gorskim Belim jezerom / Weissen-
seejem. Odhod z osebnimi avtomobili izpred Globusa bo ob 
5. uri. Pot je nezahtevna, ponekod zmerno zahtevna, višin-
ske razlike je 1300 metrov. Vzpon bo trajal štiri ure, skupaj 
bo hoje za sedem ur in pol. Informacije o izletu dobite v 
društveni pisarni (Olga Pavlin, tel. 031 882 671) ali pri vodni-
ku po e-pošti prelovsek@gmail.com (Uroš Prelovšek). Prija-
ve z vplačili sprejemajo do 16. avgusta. Pisarna društva bo 
26. julija in 2. avgusta zaprta.

V Banovce
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, 
da že sprejemajo prijave za enodnevni kopalni izlet v Prlekijo 
– v Banovce 19. avgusta. Podrobnejše informacije dobite vsak 
torek in četrtek od 15. do 17. ure ter prvi ponedeljek v mesecu 
od 9. do 11. ure v prostorih društva ali po tel.: 202 34 33.

OBVESTILA
Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bodo danes, v to-
rek, 25. julija, ob 17. uri Vesele urice v angleškem jeziku; jutri, 
v sredo, 26. julija, bo ob 17. uri turnir v namiznem tenisu; 
v petek, 28. julija, ob 18. uri družabni večer ob igri taroka. 
V Cerkljah bo v četrtek, 27. julija, v prostorih Družinskega 
in mladinskega centra ob 10. uri kiparjenje v glini, v domu 
Taber pa bo v petek, 28. julija, ob 10.15 ustvarjalna medge-
neracijska delavnica. V Preddvoru bo v TIC-u jutri, v sredo, 
26. julija, ob 10.30 Umovadba za starejše, v četrtek, 27. julija, 
pa bo ob 20. uri večerna joga na prostem. Zbor bo pred TI-
C-em. V Šenčurju se bo danes, v torek, 25. julija, ob 19.30 na 
igrišču OŠ Šenčur začela telovadba za vse generacije. Obve-
zne prijave za vse prireditve sprejemajo po telefonu 041 724 
134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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. 

OSMRTNICA

V 87. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek 

Marjan Šegula 
iz Kranja

Pogreb dragega pokojnika bo na kranjskem pokopališču v četrtek, 27. julija 2017, ob 17. uri. 

Žalujoči vsi njegovi
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Anketa

Dušan Breznik iz Bitenj:

»Ker je Plavi orkestar z glasbo 
moje generacije tako rekoč na 
domačem dvorišču, tega res 
nisem mogel zamuditi. Lepo 
je tudi, ker v mestu srečaš 
znance, malce posediš z druž-
bo in uživaš poletje.«

Radoslav Zindović iz Kranja:

»Prišel sem zaradi tradicije, 
saj že od otroških let hodim 
tako na Kranjsko noč kot na 
druge prireditve v mestu. Se-
veda smo tukaj vsi z družino, 
mislim pa, da je prireditev 
vsako leto slabša.«

Barbara Lokar iz Šenčurja:

»Na prireditvi smo, saj nam 
je všeč, kadar se v mestu kaj 
dogaja. Prišli smo na večer-
jo, na druženje in poslušat 
glasbo. Zlasti nas zanima 
Plavi orkestar. Otroka seve-
da morata tudi v lunapark.«

Edvard Sodnik iz Šenčurja:

»Čeprav živim v Šenčurju, 
sem Kranjčan. Na prireditev 
prihajam že od malega. Všeč 
mi je, ker se mestno jedro 
oživlja in se kaj dogaja. Mor-
da bi lahko na več prostorih 
ponujali tudi Kranjsko pivo.«

Vilma Stanovnik

Minuli konec tedna je bilo 
v Kranju res živahno, saj je 
Kranfest s Kranjsko nočjo pri-
vabil obiskovalce od blizu in 
daleč. Zato smo tokrat doma-
čine spraševali, zakaj prihaja-
jo na množične prireditve in 
ali so jim sploh všeč.

Foto: Primož Pičulin

Mesto naj 
večkrat zaživi

Tina Karun z Visokega:

»Na Kranfest sem prišla zlas-
ti zaradi dobre glasbe, najbolj 
zaradi Plavega orkestra in 
Nipkeja. Všeč mi je tudi zato, 
ker je v mestu veliko ljudi, in 
mislim, da bi moralo biti po-
dobnih prireditev še več.«

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 dopoldne bo sončno, popoldne pa spremenljivo oblač-
no s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Jutri bo 
spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne 
plohe in nevihte. V četrtek bo večinoma sončno.

Danica Zavrl Žlebir

Vipava – Ekipa prostovoljcev 
jamskega laboratorija Tu-
lar iz Kranja je prejšnji te-
den spustila v naravno oko-
lje človeško ribico, ki jo je 
pred časom naplavilo neur-
je, nato pa je našla zatočišče 
v jamskem laboratoriju. Pri 
tem je sodeloval tudi predse-
dnik države Borut Pahor, ki 
je skupaj z vodjo laboratorija 
Gregorjem Aljančičem ribi-
co spustil v Belo jamo pri Vi-
pavi. Ob tej izjemni izkušnji 
je predsednik republike po-
udaril, da smo priča čudovi-
temu trenutku, ko smo vrni-
li življenje življenju in po-
častili simbol kraškega pod-
zemlja in Krasa nasploh. 
»Prav je, da se potrudimo, 
da na simbolen in stvaren 
način vračamo naravi, kar 
nam je podarila – lepoto živ-
ljenja,« je še dejal predse-
dnik Pahor.  

Prvega maja letos so nara-
sle vode potoka Bela izpla-
vile na površje mladička 

človeške ribice, starega oko-
li petnajst let. V skoraj pre-
sahlem tolmunu potoka 
Bela na robu Vipave ga je še 
pravi čas našel domačin Kri-
stjan Glivar in prijavil na de-
žurni telefon SOS Proteus 
(031/804 163). Po nekajte-
denski obvezni karanteni v 
Zatočišču za človeške ribice 
v Jamskem laboratoriju Tu-
lar, katerega poslanstvo je 
raziskovanje, varstvo in ve-
rodostojna promocija člo-
veške ribice, so sedaj ribico 
vrnili v njeno izvorno oko-
lje. »Človeška ribica nas 
ne povezuje le kot svetovni 
simbol kraške narave, am-
pak predvsem kot živa zave-
za k razumnejšemu odnosu 
do okolja. Podpora in pozor-
nost pri simboličnem reše-
vanju človeške ribice je dra-
gocen prispevek k ozavešča-
nju in vključevanju javno-
sti pri varstvu človeške ribi-
ce ter ohranjanju virov pitne 
vode v Sloveniji,« so posebej 
opozorili v Jamskem labora-
toriju Tular.

Človeško ribico vrnili  
v naravo

Domžale – Planinsko društvo Domžale v sodelovanju z Obči-
no Domžale vsak četrtek v juliju in avgustu vabi na brezplačno 
vodeno plezanje z inštruktorji na plezalni steni na domžalski 
garažni hiši, in sicer od 17. do 20. ure.

Brezplačno vodeno plezanje po plezalni steni

Jasna Paladin

Domžale – »V Domžalah 
smo predolgo tudi sami go-
vorili, da turizma nimamo, 
a to preprosto ni res. Veliko 
imamo za pokazati, in turi-
sti bodo prišli – le zgodbo 
jim moramo ponuditi,« je 
na predstavitvi novega Tu-
ristično informacijskega 
centra Domžale, ki je svo-
je prostore našel v delu prit-
ličja občinske stavbe na Lju-
bljanski 70 v središču mes-
ta, povedal župan Toni Dra-
gar.

Več let je delo TIC-a v obči-
ni opravljala Komisija za tu-
rizem, a potreba po večji in 
odprti ustanovi, ki bi se po-
klicno ukvarjala s turizmom, 
je bila vse večja in z novou-
stanovljenim TIC–em je bil 
zdaj narejen dolgo pričako-
vani korak naprej. »Trenu-
tno je TIC projektna pisarna, 
ki pripravlja strategijo turiz-
ma naše občine, opravlja te-
koče obveznosti, vodi občin-
ske dogodke in predvsem 
pripravlja projekte za pri-
hodnost. Sprejeta odločitev, 
da je trenutno TIC služba 

znotraj občinske uprave, je 
nastala po tehtnem razmi-
sleku o stanju in razvoju tu-
rizma pri nas. Ker TIC spa-
da pod občinsko upravo, mu 
je bil tako olajšan prehod, saj 
se lahko ukvarja zgolj z vse-
binskim delom, ne pa drugi-
mi nalogami javnega zavoda, 
kot so vodenje zavoda, prav-
ne zadeve, kadrovanje in po-
dobno. Načrtujemo, da se bo 
zaradi predvidene razširitve 
turističnega programa in po-
večanega obsega dela TIC v 
prihodnosti tudi kadrovsko 
okrepil. Če bo TIC vsebin-
sko zrastel in se bo pokazala 
potreba po samostojnosti, bo 
TIC v prihodnosti postal sa-
mostojni javni zavod. Projek-
tna pisarna bo ostala na seda-
nji lokaciji, prostore za tisti 
pravi, klasični TIC za turiste 
pa bomo poiskali v neposre-
dni bližini,« še pojasnjujejo 
na občini, kjer bodo delova-
nju TIC-a iz letošnjega prora-
čuna namenili 89 tisoč evrov.

TIC Domžale, ki je uradno 
začel delovati že po prvomaj-
skih praznikih, vodi Mira 
Bečan. Kot je povedala, vso 
energijo trenutno usmerja-
jo v ureditev primerne sple-
tne strani, kjer bodo velik 
poudarek namenili poeno-
tenemu koledarju prireditev 

pa tudi strategiji s področja 
turizma. Prevzeli bodo tudi 
organizacijo večjih občin-
skih prireditev, njihova vlo-
ga pa bo tudi povezovalna, 
zato se je v zadnjih dveh me-
secih že sestala z vodilnimi 
turističnimi ponudniki v ob-
čini. Oblikovali so tudi nov, 
prepoznaven logotip, ki ga 
spremlja že uveljavljeni slo-
gan Prostor zadovoljnih lju-
di. 

In kaj v domžalski obči-
ni lahko ponudijo turistom? 
Imajo dva hotela, Šumberk, 
Krumperk, Železno jamo, 
Slamnikarski muzej, Mena-
čenkovo domačijo …, tuje tu-
riste pa navdušuje tudi lepa 
narava ob Kamniški Bistrici.

Domžale postajajo turistična občina
Dolgo je veljalo, da Domžale za turiste niso zanimive, a na občini so prepričani, da ni več tako. V 
sklopu županovega urada so zato ustanovili projektno turistično pisarno, ki bo kmalu prerasla v 
klasičen TIC.

Vodja novoustanovljenega 
TIC-a Mira Bečan

Projektna pisarna ima zdaj prostore na Ljubljanski 70, 
prostore za klasičen TIC pa bodo v prihodnje uredili na še 
primernejši lokaciji nekje v neposredni bližini.

Kamniška Bistrica – Medtem ko je bila Velika planina izmed 
44 »evropskih draguljev«, ki so prišli v ožji izbor, pred dnevi 
že izbrana med deset najboljših destinacij na svetu, so se 
nedavno razveselili novega odmevnega priznanja. Destinacija 
je osvojila drugo mesto v izboru Best of Summer v Ljubljani 
2017 v sklopu izborov mednarodnih vodnikov In Your Pocket, 
kjer so širšo javnost med 15. junijem in 15. julijem povabili, naj 
glasujejo za najboljše v različnih kategorijah. Velika planina 
je tako osvojila drugo mesto v kategoriji The best Slovenia 
Summer trip.

Novo turistično priznanje za Veliko planino

Zgornje Gorje – Direkcija RS za infrastrukturo je zaključila s 
projektom izgradnje poti za pešce med Spodnjimi in Zgor-
njimi Gorjami v dolžini 580 metrov. Novo pridobitev bodo 
uradno predali v uporabo ta petek ob 10. uri na začetku poti 
za pešce v Zgornjih Gorjah. Zbrane bo nagovoril minister za 
infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Pešpot med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami


