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Zavarovani na dopustu
Na Hrvaškem so turistične ambu
lante samoplačniške in ne spreje
majo evropske kartice zdravstve
nega zavarovanja. To je mogoče 
uveljaviti le v javni zdravstveni 
mreži v ambulantah z nameščeno 
oznako – uradno nalepko, da spre
jemajo evropsko kartico.

3

GORENJSKA

Išče resnico in pravico
Jeseni bo minilo štiri leta, kar je 
padla brunarica Darka Kuzmiča v 
Bohinju. Izvršbo za stroške ruše
nja, ki mu jih je naložila inšpekci
ja, čeprav je bil objekt v lasti drža
ve, so zaradi njegovega socialnega 
stanja umaknili, a Kuzmič vseeno 
vztraja pri iskanju pravice.

4

REKREACIJA

S tekom do  
velike preobrazbe
Aleš Krajnik je reden udeleženec 
rekreativnih tekov na Gorenjskem 
in v okolici. Ko se je odločil za tek, 
je imel petindvajset kilogramov 
več. Trenutno je vodilni v skup
nem seštevku tekaške serije Go
renjska, moj planet. 

11

RAZVEDRILO

Harmonika ni  
le za fante
Na Veliki planini je v soboto pote
kalo že enaindvajseto Tekmovanje 
harmonikarjev, na katerem se je 
zbralo več kot šestdeset tekmoval
cev, med njimi tudi 82letni France 
Ostrelič, ki igra frajtonarico že več 
kot šestdeset let.

18

VREME

Sončno in vroče bo, jutri 
zvečer lahko nastane 
kakšna vročinska nevihta.

18/33 °C
jutri: sončno in vroče
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Uradno še ni znano, 
kdo je oddal ponudbo, po ne
uradnih informacijah pa sta 
najresnejša kupca AIK Ban
ka in ameriški sklad Apo
llo. AIK Banka, ki jo lastni
ško obvladuje srbski poslov
než Miodrag Kostić, že ima 
v lasti 81.410 delnic Gorenj
ske banke in je z 20,99od
stotnim deležem druga naj
večja lastnica banke, takoj 
za Savo, Banka Slovenije pa 
ji je februarja letos tudi že 
izdala dovoljenje za poveča
nje lastniškega deleža nad 50 
odstotkov. Sklad Apollo je v 

sodelovanju z Evropsko ban
ko za obnovo in razvoj lastnik 
Nove KBM, ki je že pripojila 
dve banki – nekdanjo Poštno 
banko Slovenije in KBS ban
ko. Poleg AIK Banke in skla
da Apollo so v javnosti kot 
možne kupce večinskega de
leža Gorenjske banke ome
njali še sklad Advent, ki je las
tnik nekdanje Hypove banke 
v Sloveniji, rusko Expobank, 
družbo Kolektor Holding, 
Savo Re, Telekom Slovenije 
... Kot je znano, mora Sava v 
okviru postopka prisilne po
ravnave prodati delež v banki 
do 12. novembra letos. 

Zavezujoče 
ponudbe za banko
V teh dneh naj bi potekel rok za oddajo 
zavezujočih ponudb za prodajo večinskega deleža 
Gorenjske banke. 

43. stran

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Ves prete
kli teden je Kranjska Gora 
živela v prazničnem utripu 
tako imenovanega Ruskega 
tedna, katerega vrhunec je 
bila nedeljska tradicionalna 
slovesnost pri Ruski kapeli
ci pod Vriščem. Letos mine
va že 101. leto, kar so jo med 
prvo svetovno vojno zgradi
li ruski vojni ujetniki, in si
cer v spomin na tovariše, ki 
jih je leta 1916  med gradnjo 
ceste čez Vršič zasul snežni 
plaz. 

Tudi tokrat so se srečanja 
pri Ruski kapelici udeležili 

visoki predstavniki sloven
ske in ruske politike in go
spodarstva, vključno s pred
sednikom države Borutom 
Pahorjem. Rusko delegacijo 
je vodil ruski minister za te
lekomunikacije in množič
ne medije Nikolaj Nikiforov, 
ki je v svojem govoru pouda
ril edinstvenost kapelice kot 
spomenika. »Ne le dogod
kom in žrtvam prve svetov
ne vojne, ampak tudi gene
racijam ljudi, ki so tu kljub 
vojnam in različnim družbe
nim pretresom v času, ko so 
se rušile države, se spremi
njale meje in politični ustro
ji, ohranili kapelico takšno, 

kakršno vidimo danes,« je 
dejal minister. 

»Prijateljstvo, vzajemno 
razumevanje – zaradi tega je 
postala kapelica kraj, kamor 
romajo ljudje z različnih ce
lin, in kraj, kjer se vsak ko
nec julija zbirajo tisoči ude
ležencev. Sem ne prihajamo 
le zaradi želje, da pokažemo 
spoštovanje žrtvam svetov
nih vojn, ampak tudi zara
di tega, ker čutimo, da je ta 
kraj postal neka platforma 
za ohranjanje miru, sodelo
vanja med narodi, med drža
vami, med ljudmi,« je še de
jal ruski minister.

Ruska kapelica v spomin in opomin
Tudi letošnje tradicionalno spominsko srečanje ob Ruski kapelici pod 
Vršičem je minilo v znamenju pozivov k prijateljstvu in dialogu ter v 
spoštljivem duhu povezovanja in prijateljstva.

V imenu ruske delegacije je cvetje k spomeniku pri Ruski kapelici položil ruski minister za 
zveze in množične medije Nikolaj Nikiforov. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Vilma Stanovnik

Šenčur, Kranj – Letošnji ko
lesarski praznik je bil nekaj 
posebnega, saj kranjski klub 
praznuje šestdesetletnico 
obstoja. Tako si je še moč 
ogledati razstavo v avli kranj
ske občine, konec tedna pa 
so številni ljubitelji kolesar
stva uživali v pestrem pro
gramu dirk. »Lahko rečem, 
da je naš praznik uspel, saj je 
organizacija potekala brez
hibno, prav tako pa smo lah
ko zadovoljni z izkupičkom 
naših mladih kolesarjev,« je 
bil po tekmovanju zadovo
ljen direktor Kolesarskega 
kluba Kranj Matjaž Zevnik.

Vroč kolesarski konec tedna
Kolesarski konec tedna se je v petek začel s kriterijem za devetnajsto Veliko nagrado Šenčurja, se 
nadaljeval v soboto z nočnim kriterijem v Kranju ter nedeljskim vrhuncem, ki se je začel z dirkami Po 
ulicah Kranja in zaključil z devetinštirideseto Veliko nagrado Kranja – Memorialom Filipa Majcna.

Zmage na 49. Veliki nagradi Kranja se je v močni mednarodni konkurenci pred številnimi 
navijači veselil Matej Mugerli. / Foto: Gorazd Kavčič49. stran
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Knjigo prejme STANKA KRIŽNAR iz Šenčurja.

Špas na vas – festival kulinarike, glasbe in iger

Tudi letos, že tradicionalno in tretjič zapored, bo zadnji konec 
tedna v avgustu Javoršica pri Moravčah gostila najbolj špasni 
festival tega poletja. Idilično festivalsko prizorišče v središču 
Slovenije bo 25., 26. in 27. avgusta vabilo vse generacije na 
tridnevno zabavo. Največji tovrstni festival pri nas bo tudi 
letos postregel s programom, kjer bo nekaj zase našel čis-
to vsak. Kar 28 narodno-zabavnih skupin bo skupaj izvedlo 
več kot petsto pesmi, letošnja novost pa je petkov rokovski 
uvod s skupinama Big Foot Mama in King Foo ter lokalnima 
skupinama Lusterdam in Mates. Seveda organizatorji niso 
izpustili najzanimivejših iger, kot sta skok v blato in spust po 
klancu z otroškimi vozili za tiste najpogumnejše, manjkala 
pa ne bosta niti hitrostno pitje in »žretje«, tek Špas'n'run ter 
zbor motoristov z motorji Gold Wing. Sobota in nedelja sta 
rezervirani za ples ter narodno-zabavno glasbo. Ansambel 
Smeh, Ansambel Jureta Zajca, Ansambel Glas in druge bo 
na oder povabila Natalija Verboten, poskrbljeno pa bo tudi za 
kampiranje in karavaning ter animacijo najmlajših. Festivalske 
in dnevne vstopnice so že v prodaji. Več na www.spasnavas.si.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo festivalsko vstopni-
co. Nagradno vprašanje: Naštej vsaj tri nastopajoče na tem 
festivalu. Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 9. 
avgusta 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ansambel Jureta Zajca / Foto: arhiv skupine

Jože Košnjek

Višarje – Nedeljsko Romanje 
treh Slovenij na Višarje v Ka-
nalski dolini v Italiji bo že 29. 
po vrsti, vsa leta pa sta orga-
nizatorja Rafaelova družba, 
ustanova za pomoč sloven-
skim izseljencem in zdom-
cem pri ohranjanju sloven-
stva in katolištva, in zveza iz-
seljenskih duhovnikov. Na 
Višarje bodo tisti, ki se ču-
tijo za to sposobne, krenili 
po romarski poti iz Žabnic 
mimo postaj križevega pota 
ali z gondolsko žičnico. Pro-
gram romanja se bo začel ob 
pol enajstih, ko bo na prire-
ditvenem prostoru za cerkvi-
jo pravnik in politolog dr. 

Andrej Fink razmišljal o upa-
nju v večno Slovenijo. Opol-
dne bo v Marijini božjepotni 
cerkvi skupaj z izseljenskimi 
duhovniki maševal ljubljan-
ski nadškof metropolit Stani-
slav Zore, ob enih pa bo kul-
turni program. 

Z nedeljskim romanjem 
sta povezani tudi dve prire-
ditvi, ki jih organizira Rafa-
elova družba. Pretekli teden 
so srednješolci iz Sloveni-
je, zamejstva in izseljenstva 
obiskali Celovec, Vetrinj, 
Gospo Sveto, Rož, Ziljo in 
Višarje, sredi tega tedna pa 
se začenjajo Višarski dne-
vi mladih. Začeli se bodo v 
Trstu in sklenili v nedeljo na 
Višarjah. 

Slovenci na Višarje
Tradicionalno romanje Slovencev iz Slovenije, 
zamejstva in izseljenstva bo v nedeljo, 6. avgusta.

»Ruska kapelica služi 
tudi kot opomin za tiste, ki 
imajo preveč lahkoten od-
nos do problemov vojn in 
miru, za tiste, ki bi radi ru-
šili že zgrajene prijateljske 
vezi in že zgrajeno sodelo-
vanje. Za Slovenijo in Ru-
sijo pa je postala simbol 
poglobljenega zaupanja in 
prijateljstva med narodoma 
in državama.«

Dobro sodelovanje je v 
svojem nagovoru pouda-
ril tudi častni pokrovitelj le-
tošnje prireditve minister 
za zunanje zadeve Karl Er-
javec. »Tragični dogodki iz 
prve svetovne vojne so zgo-
dovinsko povezali slovenski 
in ruski narod. S spoštljivim 
odnosom do spomina na tra-
gično umrle ljudi se izkazu-
je človečnost, ki danes je vse 
bolj redka,« je zbrane pri ru-
ski kapelici nagovoril Erja-
vec. »Vesel tudi sodelova-
nja cerkvenih predstavni-
kov, sožitje med cerkvami je 
namreč eden od ključev za 
mednarodni mir,« je dejal in 
poudaril, da se je iz nečloveš-
kega trpljenja vojnih ujetni-
kov razvila vez med sloven-
skim in ruskim narodom. 
»Razvilo se je medsebojno 
spoštovanje in prijateljstvo, 
ki se ne pusti motiti medna-
rodnim okoliščinam. Sporo-
čilo ruske kapelice je, da so 
vojne nesmiselne, saj prina-
šajo veliko trpljenja in tra-
gičnih človeških usod. Zato 
so vsakoletne spominske 
slovesnosti pod Vršičem 
tudi priložnost za razmislek 
o tem, v kakšnem svetu živi-
mo, kako varno živimo, kaj 
si lahko obetamo v priho-
dnosti.«

Erjavec se je v svojem go-
voru dotaknil tudi aktualnih 
političnih razmer v medna-
rodni skupnosti, s katerimi, 
kot pravi, ne moremo biti 
zadovoljni. »V zadnjih letih 
se je nakopičilo veliko pro-
blemov. Zlasti skrb vzbuja-
joče je, da se jih večina do-
tika naše neposredne sose-
ščine. Zaskrbljen sem, ker 
se ti problemi rešujejo neu-
činkovito in prepočasi. Ver-
jamem, da se mednarodne 
krize lahko rešijo le s sode-
lovanjem, z medsebojnim 
sodelovanjem velesil, zlas-
ti stalnih članic Vrnostne-
ga sveta – in ne z medseboj-
nim izključevanjem. Med-
narodno zaupanje je bistve-
nega pomena za mirno raz-
reševanja kriz. Prijateljstvo 
z Rusko federacijo vrednoti-
mo prav skozi to spoznanje 
in zaupanje, ki smo ga sku-
paj zgradili preko spomina 

na dogodke pri ruski kape-
lici,« je še poudaril Erjavec, 
ki se je tako kot drugi v svo-
jem govoru dotaknil lanske 
slovesnosti, ki se je je ude-
ležil tudi predsednik Ru-
ske federacije Vladimir Pu-
tin. »Še ob letošnjem obi-
sku predsednika Sloveni-
je Boruta Pahorja v Mo-
skvi je bil predsednik Putin 
poln pozitivnih vtisov z lan-
ske spominske slovesnosti 

pri Ruski kapelici. Posebno 
si je zapomnil topel spre-
jem, ki ste mu ga pripra-
vili,« je povedal Erjavec in 
spomnil, da letos obeležu-
jemo 25. obletnico vzposta-
vitve diplomatskih odnosov 
med Slovenijo in Rusijo, ki 
jih slovenski zunanji mini-
ster ocenjuje kot dobre tako 
na političnem, gospodar-
skem, kulturnem in drugih 
področjih.

V imenu organizatorja 
Društva Slovenija Rusija je 
zbrane tokrat nagovorila Ju-
lija Mesarič. »Vojni viharji, 
ki so sejali smrt in uničenje, 
so vplivali na usodo več mi-
lijonov ljudi. Navadni ljud-
je, vojaki in oficirji ruske 
vojske so tukaj našli večno 
zavetje in zapustili v Ruski 
kapelici zaklad resničnih 
človeških vrednot – vere, 
ljubezni in upanja. Naša 
dolžnost je, da ta zaklad pre-
damo prihodnjim generaci-
jam.« Zbrane je pozdravil 
tudi župan Kranjske Gore 
Janez Hrovat.

Že v soboto so v Kranj-
ski Gori pripravili koncert 
moskovskega in domače-
ga zbora, ki mu je sledila še 
katoliška maša, ki jo je vodil 
celjski škof Stanislav Lipov-
šek. Maše se je udeležil tudi 
metropolit Pavel skupaj z 
drugimi predstavniki Ru-
ske pravoslavne cerkve, ki 
so na to v nedeljo pri kapeli-
ci pripravili še krajšo pravo-
slavno slovesnost.

Ruska kapelica  
v spomin in opomin
31. stran

Srečanja so se udeležili visoki predstavniki politike, gospodarstva in cerkveni 
dostojanstveniki iz Slovenije in Rusije. Venec k spomeniku je položil tudi predsednik 
Slovenije Borut Pahor. /Foto: Gorazd Kavčič

Karl Erjavec, zunanji minister, je bil letos častni pokrovitelj 
slovesnosti pri Ruski Kapelici. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnosti se je udeležilo okoli tisoč ljudi iz vse Slovenije in tujine. Do kapelice so se iz 
Kranjske Gore pripeljali s posebnimi avtobusi. /Foto: Gorazd Kavčič
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Preddvor je še eden od go-
renjskih turističnih krajev, 
ki je v preteklosti cvetel 

bolj kot danes. V tridesetih le-
tih prejšnjega stoletja se je tu 
dr. Otmar Majerič ukvarjal z 
zdraviliškim turizmom. Na 
Golniku, kjer so se zdravili, so 
bolnikom priporočili nadalje-
vanje klimatskega zdravljenja 
v bližnjem Preddvoru. Tako so 
v času med obema svetovnima 
vojnama sem prihajali turisti 
od vsepovsod, največ iz takratne 
Jugoslavije, veliko je bilo Vojvo-
dincev, in po njihovi zaslugi je 
Preddvor v času turistične sezo-
ne dobil pravcati korzo. Doma-
čini so oddajali sobe in se v času 
sezone umikali na senike. Na 
voljo je bilo okoli petsto nočitev. 
Ob Kokri je bilo zgrajeno kopa-
lišče s kabinami in ploščadmi 
za sončenje. Na stalo je turi-
stično olepševalno društvo in 
v nekakšno poslovno skupnost 
združilo gostince in ponudni-
ke prenočitvenih zmog ljivosti. 
Celo po drugi svetovni vojni, 
v razvpitem socializmu, je šlo 
Preddvoru na turističnem po-
dročju še dolgo dobro. Podjetni 
domačini, turistični aktivisti, 
so se domislili, da bi bilo dobro 
imeti jezero. In so ga na prelo-
mu v šestdeseta leta tudi na-
redili, čez desetletje pa še hotel 
ob njem, saj so želeli posodobiti 
način letovanja. Naravne lepo-
te so že takrat znali povezati z 
zgodovinsko in kulturno dedi-
ščino, s posebnimi dogodki pa 
popestriti bivanje gostov, pa naj 
je šlo za domačo folkloro, poroč-

ni drevored v parku ob jezeru 
ali domače običaje ob porokah, 
s katerimi so sodelovali pri 
nekdaj mednarodno razširjeni 
kmečki ohceti v Sloveniji.

Zanimivo je prebira-
ti pričevanja o teh časih v 
preddvorskem zborniku iz leta 
1999, ko je turizmu še vedno 
dobro kazalo. Ne gre za to, da 
bi nostalgično želeli vrnitev 
Preddvora v stare čase. Ti so se 
namreč spremenili in turizem 
je treba utemeljiti na drugač-
nih temeljih. Še vedno ima ta 
kraj pod Storžičem in ob je-
zeru Črnava veliko ponuditi. 
Tudi ideje obstajajo, kako vse 
to zapakirati v privlačen turi-
stični produkt. In obstajajo celo 
veljavni prostorski načrti, kako 
urediti kompleks ob jezeru, da 
bo primeren za današnji čas in 
zahtevnega gosta. Na občini, 
kjer želijo turizmu zagotoviti 
kar najboljše pogoje, bi se radi 
pogodili z državo, da bi jim pre-
pustila v upravljanje jezero in 
bi si tako olajšali gospodarjenje 
na prostoru, kjer se srečuje več 
lastnikov, najbolj toga lastnica 
pa je prav država. Predvsem pa 
si želijo, da bi hotel ob jezeru, 
ki je nekajkrat zamenjal lastni-
ka in ima sedaj roko nad njim 
banka, dobil investitorja, ki bi 
v njem videl potencial. Kot ga 
je Marjan Batagelj, uspešni 
lastnik Postojnske jame, videl 
na Jezerskem, ko je tam letos 
spomladi kupil hotel. Škoda, 
da se je peljal mimo Preddvo-
ra, ob tem grenko pripomnijo 
Preddvorčani. 

Turizem ob jezeru

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Zavod za zdrav
stveno zavarovanje Sloveni
je (ZZZS) zavarovanim ose
bam svetuje, da za čas zača
snega bivanja v tujini pra
vočasno uredite tudi svoje 
zdravstveno zavarovanje in 
pridobite evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja. 

S tem se lahko izognete ne
posrednemu plačilu pravilo
ma visokih stroškov za opra
vljene nujne oz. potrebne 
zdravstvene storitve v tujini. 
Evropska kartica je brezplač
na in jo je mogoče naročiti 
na spletni strani ZZZS ali 
z SMSsporočilom. Upošte
vati je treba tudi čas od na
ročila do prejema kartice, ki 
znaša najmanj štiri delovne 
dni. Tisti, ki kartico že ima
te, pa preverite rok njene ve
ljavnosti. 

Postopek uveljavljanja in 
obseg pravice do zdravstve
nih storitev je odvisen od 
tega, v kateri državi uveljav
ljate zdravstvene storitve. V 
nekaterih državah se mora 
zavarovana oseba pred uve
ljavljanjem zdravstvenih 
storitev zglasiti pri uradu 
zdravstvene zavarovalnice v 
kraju začasnega bivanja. V 
državah, kjer evropska kar
tica ne velja, npr. Egiptu, 

Tuniziji, Turčiji, ZDA ... pa 
pri ZZZS svetujejo skleni
tev komercialnega zavaro
vanja z medicinsko asisten
co v tujini. 

Izkušnje na Hrvaškem

Zavarovanci so ZZZS 
že lani opozorili na teža
ve pri uveljavljanju pravic 
z evropsko kartico na Hr

vaškem, zato je ZZZS pri
dobila od Hrvaškega zavo
da za zdravstveno zavarova
nje (HZZO) zagotovilo, da 
je v vseh ordinacijah, ki so 
dolžne nuditi nujne oz. pot
rebne zdravstvene storitve 
na podlagi evropske kartice, 
na vidnem mestu namešče
na oznaka – uradna nalep
ka, da sprejemajo evropsko 
kartico. Izvajalce imetniki 
evropske kartice lahko poi
ščete tudi na spletni strani 
www.hzzo.hr. Posebej ve
lja opozoriti, da t. i. turistič
ne ambulante na Hrvaškem 
nimajo sklenjene pogodbe s 
HZZO in je zato treba v teh 
ambulantah stroške opra
vljenih zdravstvenih storitev 
v celoti plačati. Turistične 
ambulante imajo jasno vi
dno obvestilo – ali bi ga vsaj 
morale imeti – o neupošte
vanju evropske kartice. 

Ker pa so nekatere turistič
ne ambulante v prostorih 

javnih zdravstvenih do
mov, morate biti še poseb
no pozorni, na katera vrata 
trkate. Da gre torej za am
bulanto v javni zdravstve
ni mreži, ki ima sklenjeno 
pogodbo s HZZO in sprej
me evropsko kartico. Do
datne informacije prejme
te med bivanjem na Hrva
škem tudi na brezplačnem 

telefonu HZZO na številki 
0800 7999. Če se vseeno 
zmotite in obiščete »napač
no« ambulanto in ste mora
li stroške opravljenih zdra
vstvenih storitev plačati, lah
ko ob vrnitvi v Slovenijo vlo
žite vlogo za povračilo stro
škov na pristojno območno 
enoto ZZZS. K vlogi je treba 
priložiti račune in medicin
sko dokumentacijo. ZZZS v 
tem primeru povrne stroške 
plačanih računov le v višini 
pogodbene cene, ki jo priz
na HZZO svojim pogodbe
nim izvajalcem zdravstve
nih storitev. 

Povračilo stroškov 

Z nekaterimi državami pa 
Slovenija nima sklenjenega 
meddržavnega sporazuma 
o socialnem zavarovanju. 
ZZZS v upravičenih pri
merih povrne denar v viši
ni povprečne cene teh stori
tev v Sloveniji. A pozor: tudi 

v tem primeru velja, da boste 
za povračilo morali predloži
ti originalne račune in me
dicinsko dokumentacijo in v 
zahtevku natančno napisati, 
kakšne zdravstvene storitve 
so vam nudili v tujini.

V lanskem letu so zavaro
vane osebe pri ZZZS sku
paj vložile 4.797 zahtevkov 
za povračilo stroškov nujnih 
in potrebnih zdravstvenih 
storitev, ki so jih uveljavlja
le v tujini. ZZZS je povrnil 
skupaj 286.918 evrov. Naj
več zahtevkov se nanaša na 
storitve, opravljene na Hrva
škem, sledita Bosna in Her
cegovina in Nemčija. 

Plačila participacije 
zavarovalnica ne povrne

Nekatere države imajo 
uveden sistem participacije 
– tudi Hrvaška, ko mora pa
cient iz lastnega žepa prispe
vati določeno vrednost zdra
vstvene storitve oz. pavšalno 
vrednost za sprejem v bolni
šnico, dan v ležanja v bolni
šnici, obisk zdravnika ali iz
dani recept ... Stroški partici
pacije pa niso predmet povra
čila, je opozoril Damjan Kos, 
direktor Sektorja za informi
ranje in odnose z javnostmi 
pri ZZZS. Primer: Za specia
listično diagnostiko, ki ni na 
ravni primarnega zdravstve
nega varstva, znesek partici
pacije na Hrvaškem znaša 1,5 
odstotka proračunske osno
ve oziroma petdeset kun. 
Določen je tudi najvišji zne
sek sodelovanja pri stroških 
zdravstvenega varstva na iz
danem računu, ki za pacien
ta ne sme preseči 60,13 od
stotka proračunske osnove 
ali dva tisoč kun. 

Dodajmo še, da evropska 
kartica zdravstvenega za
varovanja ne krije stroškov 
prevoza zavarovane osebe 
iz tujine v domovino. V nuj
nih primerih pa so, če spet 
vzamemo primer začasnega 
bivanja na Hrvaškem, kri
ti stroški reševalnega prevo
za do najbližje zdravstvene 
ustanove. 

Zavarovani na dopustu
Zavarovane osebe imate na voljo brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja za nujne oz. 
potrebne zdravstvene storitve v tujini. A kam, ko se kaj zgodi? Na Hrvaškem so turistične ambulante 
samoplačniške in ne sprejemajo te kartice. To je mogoče uveljaviti le v javni zdravstveni mreži v tistih 
ambulantah, ki imajo nameščeno oznako – uradno nalepko, da sprejemajo evropsko kartico.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz 
tujine v domovino. /Foto: Tina Dokl

Savi je prodajo deleža v 
banki odredila tudi Banka 
Slovenije, ki je ocenila, da 
družba po zakonu o ban
čništvu ne izpolnjuje me
ril finančne trdnosti. Da 
bi Sava pri prodaji doseg
la boljšo ceno, je oblikovala 

konzorcij, v katerega se 
je vključilo toliko imetni
kov delnic, da njihovi de
leži predstavljajo večinski, 
več kot polovični delež v 
osnovnem kapitalu ban
ke. Konzorcij, v katerem so 
med drugim tudi Abanka, 
Družba za upravljanje ter
jatev bank in Zavarovalnica 

Triglav, je za svetovalca pri 
prodaji izbral družbo Uni
credit, ki je v okviru prodaj
nega postopka potencialne 
kupce tudi pozvala k oddaji 
zavezujočih ponudb.

Uprava Gorenjske ban
ke je za 30. avgust skli
cala skupščino, na kateri 
bodo delničarji obravnavali 

poročila o lanskem poslova
nju in sklepali o uporabi bi
lančnega dobička. Predlog 
je, da bi nekaj več kot 4,7 mi
lijona evrov bilančnega do
bička namenili za dividen
de, dva milijona evrov do
bička pa naj bi ostalo neraz
porejenega. Če bo skupšči
na soglašala s takim predlo
gom, bodo delničarji v treh 
dneh po skupščini preje
li dividendo v znesku 13,28 
evra na delnico.

Zavezujoče ponudbe za banko
31. stran
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Andraž Sodja

Bohinj – »Uničili so mi 
življenje. Postal sem sla-
ven v tistem slabem pome-
nu, zloglasen bi lahko rek-
li. Slišal sem že vse, očit-
ke, zmerjanja, pa da je bilo 
prav, da so mi podrli, in po-
dobno. Dejstvo je, da so po-
rušili hišo, ki je bila zgra-
jena pred letom 1967 in ni 
bila črna gradnja, jaz pa ni-
sem bil njen lastnik, po ru-
šenju pa so me v nasprotju z 
vsem pustili praktično pod 
smreko,« pravi Darko Kuz-
mič dobra tri leta in pol po 
dramatičnem rušenju hiše 
pri domu CŠOD v Bohinju, 
v kateri je imel Kuzmič do-
voljenje za bivanje kot nek-
danji vodja obnove doma in 
vzdrževalec. Lastnica hiše 
je bila država oziroma mi-
nistrstvo za šolstvo, kar pa 
ni ustavilo inšpektorata, 
tako so pred dvema letoma 
Darku Kuzmiču izstavili še 

račun za rušenje v višini 
skoraj 18 tisoč evrov.

Prvi uspeh je, da Kuzmiču 
teh stroškov ne bo treba pla-
čati, saj je inšpekcija zara-
di njegovega socialnega sta-
nja pred kratkim umaknila 
izvršbo. Kot je povedal Kuz-
mič, pa s tem zanj zadeva ni 
končana: »Mene se takrat ni 
usmilil nihče, niti vse hu-
manitarne organizacije, ki 
se rade trkajo po prsih. Če 
me ne bi pod streho vzel Ho-
dak v koči na Vojah, bi bil te-
daj pod smreko,« pravi Dar-
ko Kuzmič, ki je na okrož-
nem sodišču v Ljubljani vlo-
žil tudi tožbo proti drža-
vi, pravi pa, da je priprav-
ljen svojo pravico iskati do 
evropskega sodišča za člo-
vekove pravice. »Prva obrav-
nava v sodnem postopku naj 
bi bila jeseni. Želim pa od-
škodnino za vlaganje in vse 
psihične posledice do konca 
življenja, nimam več svoje-
ga miru, to so mi uničili. To 

bo moral nekdo plačati, šel 
bom do konca, našel bom 
svojo pravico.«

Po rušenju si je Kuzmič 
vzel čas za raziskovanje in 
ugotovil, da je bilo rušenje v 
nasprotju z osmim členom 
Evropske konvencije o člove-
kovih pravicah in tudi drugi-
mi mednarodnimi akti o člo-
vekovih pravicah, ki prepo-
vedujejo rušenje doma, dok-
ler prebivalcu ni zagotovlje-
no ustrezno nadomestno bi-
vališče. »Tega preprosto ne 
morem preboleti. Če bi bilo 
le eno v nizu rušenj, bi se 
s tem verjetno sprijaznil.« 
Tako pa je le tri dni po ruše-
nju Kuzmičeve hiše država 
sprejela moratorij na ruše-
nje črnih gradenj ter začela 
pripravljati zakon, ki naj bi 
rešil to obsežno problema-
tiko, vendar skoraj štiri leta 
kasneje zakona še ni, Dar-
ko Kuzmič pa pravi, da se 
vse bolj počuti kot žrtveno 
jagnje za vse črnograditelje 

v Sloveniji, ki naj bi jih bilo 
več kot 36 tisoč, med njimi 
tudi več tisoč elitnih vil in 
drugih objektov na Obali. O 
Kuzmičevem primeru naj 
bi v prihodnjih mesecih raz-
pravljal tudi državni zbor, 
saj so, kot pravi, poslanci več 
strank ugotovili, da je šlo za 
politično dejanje: »Ravno v 
teh dneh pričakujem dopis 
ene od poslanskih skupin 
na to temo. Vsi so videli, kaj 
se je dogajalo, dokumenta-
cija o hiški je jasna. Vse od 
tega, kdaj je bila zgrajena, 

kako sem dobil dovolje-
nje za bivanje, kako sem jo 
vzdrževal, do tega, da se o 
morebitnih spremembah 
najemne pogodbe z menoj 
nihče ni pogovarjal, ostalo 
je tako kot prvega dne. Od 
svoje pravice ne odstopam, 
v tej šoli na Gorjušah ne mo-
rem v nedogled živeti, saj je 
sploh pozimi hladna, težko 
jo je ogreti, hvaležen pa sem 
občini, ki je takrat hitro poi-
skala to rešitev in uredila te 
prostore, da nisem bil v bre-
me prijateljem.«

Kot je še dodal Kuzmič, je 
med obiski državnega zbo-
ra večkrat slišal, da je rešil 
vse črnograditelje v Sloveni-
ji, saj je bil moratorij na ru-
šenje sprejet zato, da bi pre-
prečili morebitne nadaljnje 
krivice, kar je po njegovem 
mnenju posredno prizna-
nje, da mu je bila storjena 
krivica, v šali pa doda: »Lah-
ko me Türk zaposli za hišni-
ka v sušilnici sadja, nazad-
nje, ko smo bili tam s tele-
vizijsko ekipo, je bilo vse za-
puščeno in zanemarjeno.«

Išče resnico in pravico
Jeseni bo minilo štiri leta, kar je padla brunarica Darka Kuzmiča v Bohinju, 
izvršbo za stroške rušenja, ki mu jih je naložila inšpekcija, čeprav je bil objekt 
v lasti države, so zaradi njegovega socialnega stanja umaknili, a Kuzmič 
vseeno vztraja pri iskanju pravice.

Darko Kuzmič: »Po rušenju pa so me v nasprotju z vsem pustili praktično pod smreko.«

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je objavila javno naročilo za 
obnovo Ruardove graščine 
na Stari Savi na Jesenicah. 
Obnova stavbe, v kateri ima 
prostore Gornjesavski mu-
zej Jesenice, je nujna, lani se 
je celo podrl del stropa, sta-
nje pa so začasno rešili tako, 
da so ga dodatno podprli in 
s tem preprečili nevarnost.

Kot je povedala direkto-
rica občinske uprave Obči-
ne Jesenice Valentina Gori-
šek, naj bi objekt začeli pre-
navljati prihodnje leto, celo-
vita prenova pa naj bi po oce-
nah stala kar okrog 2,5 mili-
jona evrov.

»Objekt je v zelo slabem 
stanju. Ugotovljeno je bilo, 
da je problematična že sta-
tika objekta, objekt je razpo-
kan, streha je dotrajana, in-
stalacije je treba popolno-
ma obnoviti,« je pojasnila 
Goriškova. V sklopu celovi-
te prenove naj bi tako opra-
vili gradbena, obrtniška in 
instalacijska dela, obenem 
pa tudi konservatorsko-re-
stavratorske posege. Ker je 
objekt močno dotrajan, fa-
zna obnova ne bi bila smi-
selna, so ocenili na Občini 
Jesenice, zato je predvidena 

celovita obnova. Ta bo seve-
da draga, ocenjena je na pol-
tretji milijon evrov. Občina 
se namerava septembra pri-
javiti na razpis ministrstva 
za infrastrukturo za prido-
bitev sredstev iz Kohezijske-
ga sklada Povečanje učinko-
vitosti rabe energije v jav-
nem sektorju, večji delež 
sredstev pa bodo najbrž mo-
rali zagotoviti iz občinske-
ga proračuna za leto 2018. 
V času prenove naj bi upra-
vo muzeja preselili, prostor 

naj bi začasno dobila v dru-
gih objektih, ki jih upravlja 
muzej.

Ruardova graščina je ena 
najstarejših stavb na Jeseni-
cah. Po podatkih dr. Marka 
Mugerlija je družina Bucel-
leni graščino postavila leta 
1538, v letih 1766 do 1871 pa 
je bila stavba v rokah druži-
ne Ruard. Zadnji lastnik je 
bil Viktor Ruard, ki je stav-
bo leta 1871 prodal Kranjski 
industrijski družbi, ki je v 
graščini najprej imela šolo, 

v njej so poučevali nemšči-
no, kasneje so v njej naselili 
družine inženirjev Kranjske 
industrijske družbe, med 
obema vojnama pa tudi de-
lavske družine. Leta 1954 se 
je v graščino vselil Tehni-
ški muzej Železarne Jese-
nice in še istega leta odprl 
stalno razstavo. Stanovalce 
graščine so postopoma izse-
lili. Danes je v stavbi muzej 
železarstva, prostore pa ima 
tudi uprava Gornjesavskega 
muzeja Jesenice.

Ruardovo graščino bodo obnovili
Prihodnje leto naj bi vendarle začeli obnavljati Ruardovo graščino na Jesenicah. Lani se je v skoraj 
petsto let stari stavbi zrušil del stropa.

Ruardova graščina je bila zgrajena leta 1538 in je ena najstarejših stavb na Jesenicah.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Vlada je izdala 
odločbo o imenovanju Jane-
za Rakarja iz Kranja za vršil-
ca dolžnosti direktorja jav-
nega zavoda Triglavski na-
rodni park. To nalogo bo op-
ravljal do imenovanja direk-
torja TNP, vendar najdlje za 
šest mesecev, to je do konca 
januarja 2018. Dvajsetega ju-
lija je namreč dosedanjemu 
vršilcu dolžnosti dr. Bogomi-
lu Brezniku potekel mandat. 
Ministrstvo za okolje in pros-
tor je sicer že objavilo razpis 

za prosto delovno mesto di-
rektorja, vendar postopek iz-
bire kandidata še ni zaklju-
čen. Zaradi navedenega je 
ministrica za okolje in pros-
tor predlagala imenovanje 
vršilca dolžnosti do imenova-
nja direktorja, vendar najdlje 
za šest mesecev. Naj spom-
nimo, da sta se svetu javnega 
zavoda TNP na nedavni seji 
predstavila dva kandidata, in 
sicer Janez Rakar in Nataša 
Šalaja. Slednja se je svetni-
kom s prepričljivo predstavi-
tvijo zdela primernejša kan-
didatka za vodenje TNP.

Janez Rakar začasno na 
čelu javnega zavoda TNP

Aleš Senožetnik

Kamnik – V petek je Kamnik 
na povabilo direktorice Za-
voda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik Božene Pe-
terlin obiskala državna se-
kretarka na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo Eva Štravs Podlo-
gar, na srečanju pa sta se ji 
pridružila generalni direk-
tor Direktorata za regional-
ni razvoj Marko Drofenik in 
Aljaž Žumer iz kabineta mi-
nistra za gospodarski razvoj 

in tehnologijo. Državno se-
kretarko je sprejel tudi žu-
pan Marjan Šarec s sodelav-
ci. Kot so sporočili s kam-
niškega zavoda za turizem, 
šport in kulturo, je beseda 
med drugim tekla o turistič-
nem razvoju občine ter pri-
ložnostih, ki jih ima na tem 
področju Kamnik z okolico. 
Delegacija ministrstva si je 
ogledal tudi obnovljen Mali 
grad, se povzpela do gos-
tišča na Starem gradu ter si 
nazadnje ogledala še Arbo-
retum Volčji Potok.

Z državno sekretarko 
o razvoju turizma
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Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Danica Zavrl Žlebir

Gorje – Varno pot ob precej 
prometni državni cesti so 
prebivalci Gorij želeli in pri-
čakovali že vrsto leto, že kma-
lu po tem, ko so postali samo-
stojna občina, pa so se zače-
li o njej dogovarjati na mini-
strstvu za infrastrukturo in z 
lastniki zemljišč, je dejal žu-
pan občine Gorje Peter Tor-
kar. V letih 2014 in 2015 so 
dobili vsa potrebna soglas-
ja, direkcija za infrastruktu-
ro je pripravila denar, prav 
tako so v občini zagotovili de-
nar za vodovod, ki so ga pre-
stavili pod traso nove pešpoti. 
Gradnja vodovoda jih je stala 
42 tisoč evrov.

Pot za pešce, ki jo je finan-
cirala državna direkcija in je 
veljala 170 tisoč evrov, je dol-
ga 580 metrov in poteka lo-
čeno od vozišča. Za otroke, 
ki peš hodijo v šolo iz Spo-
dnjih v Zgornje Gorje, je to 
varna pridobitev, enako za 
ostale občane, ki so jo upo-
rabljali že pred odprtjem. 
»Verjamem, da jo bodo 
kmalu odkrili tudi turisti,« 

je ob odprtju dejala Lilijana 
Herga, namestnica direktor-
ja direkcije za infrastruktu-
ro, ki je skupaj z županom 
Petrom Torkarjem prereza-
la slavnostni trak na začetku 
nove gorjanske pešpoti. Žu-
pan je ob tem izrazil željo, da 
bi pot potegnili vse do Spo-
dnjih Gorij, za kar pa še pot-
rebujejo soglasja lastnikov.

Ko so imeli v gosteh pred-
stavnike direkcije (ob Lilija-
ni Herga tudi Tomaža Wi-
lenparta), so njihovo nav-
zočnost izkoristili za delov-
ni sestanek, na katerem so 
opredelili še nekatere sku-
pne načrte. Prihodnje leto 
naj bi po besedah župana 
Petra Torkarja začeli s pri-
pravo projekta dela državne 

ceste Spodnje Gorje–Fortu-
na, ob kateri bi zgradili tudi 
pločnik, obnovili kanalizaci-
jo, javno razsvetljavo in vso 
ostalo infrastrukturo. Gradi-
ti bi začeli v letu 2019. Ure-
jali naj bi tudi cesto Poljana–
Kočna, cesto čez Pokljuko, 
odsek od priključka Rečica 
do Spodnjih Gorij in več mo-
stov skozi dolino Radovne.

V Gorjah dobili varno pešpot
V petek so odprli pot za pešce med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami, ki bo zagotovila varnost 
domačinom, pričakujejo pa, da jo bodo kmalu odkrili tudi turisti.

Župan Peter Torkar in Lilijana Herga z državne direkcije za infrastrukturo sta slovesno 
odprla pešpot med Zgornjimi in Spodnjimi Gorjami. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – Tržnico s sta-
ro rokodelsko tradicijo so 
popestrile tudi delavnice in 
zanimiv program srednje-
veških bojev, plesov, loko-
strelskega turnirja in zgodb. 
Svoje izdelke so na ogled in 
v prodajo postavili lončar-
ji in keramičarji, rezbarji, 
zeliščarji, pletarji, čebelarji 
in klekljarice. Srednjeveška 
kovnica, viteške kape, torbi-
ce iz konoplje, replike starih 
skrinj, herbarij, miniature 

kmečkih vozov in kmečkega 
orodja, izdelki iz pletene sla-
me in pekovske dobrote so 
tako v nedeljo kljub vročini v 
staro mestno jedro privabili 
številne domačine in turiste.

Igralska skupina Gašper-
ja Lambergarja je uprizori-
la Turški napad na viteze, za-
vrteli so se v baročnih ple-
sih in uprizorili letošnjo no-
vost, postavitev z naslovom 
Bo ljubezen zanetila meč. V 
Muzeju Edith Stein v nek-
danjem nemškem bunker-
ju pod cerkvijo sv. Petra pa 

je Linhartov oder v Uri živ-
ljenja predstavil Edith Ste-
in, izjemno žensko, filozofi-
njo in svetnico katoliške in 
protestantske vere, ki je živ-
ljenje izgubila v zloglasnem 
Auschwitzu, popoldan pa v 
graščinski kleti še skeč o pre-
brisani krošnjarki Meti Ro-
marci.

Srečanje mest na Venerini 
poti je bilo tudi uvod v pra-
znovanje ob radovljiškem 
občinskem prazniku 5. avgu-
stu, ki ga praznujejo v počas-
titev spomina na ustanovitev 

Cankarjevega bataljona leta 
1941 na Vodiški planini na 
Jelovici. Osrednja prireditev 
s podelitvijo priznanj ob ob-
činskem prazniku bo v četr-
tek, 3. avgusta, ob 19. uri v 
Baročni dvorani Radovljiške 
graščine. Veliko plaketo Ob-
čine Radovljica bo župan Ci-
ril Globočnik izročil zdrav-
nici Nuši Potočnik za dolgo-
letno delo na zdravstvenem 
področju, sodelovanje v Šta-
bu CZ Občine Radovljica in 
aktivnosti v OZ RK Radovlji-
ca. Plaketi Občine Radovljica 
bosta prejela Krajevna skup-
nost Ljubno ter Željko Gvo-
zdić, prejemniki pečatov so 
Mirko Komac, Maj Juvanec, 
Maja Kolar ter družina Kola-
rič. Brane Antolin in Matjaž 
Klemenc bosta prejela me-
dalji občine. Ob 20. uri bo 
na Linhartovem trgu sledil 
koncert Bid Banga, ki bo tok-
rat nastopil z Alenko Godec.

Združenje borcev za vred-
note NOB območja Radovlji-
ca bo tradicionalno spomin-
sko srečanje pri Partizan-
skem domu na Vodiški pla-
nini ob 76. obletnici ustano-
vitve Cankarjevega bataljo-
na priredilo v soboto, 5. av-
gusta, ob 11. uri.

Radovljica kot v srednjem veku
Turistično društvo Radovljica je v nedeljo na Linhartovem trgu pripravilo že dvaindvajseto srečanje mest na 
Venerini poti kot uvod v praznovanje radovljiškega občinskega praznika. Osrednja slovesnost bo v četrtek.

Staro mestno jedro Radovljice se je v nedeljo za hip vrnilo v srednji vek.

Vaše pismo, ki je bilo v petek, 
28. julija, objavljeno tudi v Go-
renjskem glasu, sem sam prejel 
že 20. julija. 
Še isti dan sem vam pisno 
odgovoril, da omenjeni Dino 
park Bled leži na ozemlju so-
sednje občine, kjer nimamo 
nikakršnih pristojnosti. V svoj 
uradni naziv so si dovolili vpi-

Spoštovani 
gospod Ahlin!

PREJELI SMO

sati Bled, o čemer Občina Bled 
ni bila obveščena, nima pa niti 
zakonske možnosti, da to pre-
pove. Naše ozemlje se začne 
šele na drugi strani mostu čez 
Savo Dolinko, na kar opozarja 
tudi tabla z dobrodošlico.  
Kot vidite, ste se obrnili na na-
pačni naslov. 
Lep pozdrav in dobrodošli na 
Bledu še naprej, 

Janez Fajfar, 
župan Občine Bled

Kranjska Gora, Železniki – Ob svetovnem tednu dojenja bo v 
soboto, 5. avgusta, po vsej Sloveniji potekal že četrti Festival Do-
jiva.se. Festival je namenjen pomoči in informiranju nosečnic 
o dojenju in o podpori doječim mamam. Želijo opozoriti na to, 
da so težave, s katerimi se soočajo doječe matere, vsakdanje. 
Na Gorenjskem bo festival potekal v Kranjski Gori in Železnikih. 
V Kranjski Gori se bo odvijal na lokaciji Okrepčevalnice Lačni 
Kekec od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure, vmes bo dve uri 
odmora. Kontaktna oseba je Urša Erbežnik na številki 030 399 
437. V Železnikih pa bo festival na vrtu tamkajšnje osnovne šole 
od 9. do 12. ure, kontaktna oseba je Tina Trojar na številki 051 
214 746. Skupnost Dojiva.se je nastala na omrežju Facebook 
in danes združuje več kot 12 tisoč nosečnic in mam. 

Festival Dojiva.se v Železnikih in Kranjski Gori

Ljubljana – Vlada je na zadnji seji določila videz spominskega 
kovanca ob svetovnem dnevu čebel. Glavni motiv na kovancu 
je satovje v obliki globusa, ki prikazuje vzhodno poloblo. Praz-
ne celice satovja predstavljajo morje, zapolnjene celice pa ko-
pno. Neposredno okoli satovja je v zgornjem levem kvadrantu 
napis Svetovni dan čebel, v spodnjem desnem kvadrantu pa 
Slovenija 2018. Na kolobarju kovanca je razvrščenih 12 zvezd 
evropske zastave, na obodu kovanca pa sta napis Slovenija 
in vtisnjena pika. Izdali naj bi predvidoma milijon kovancev. 

Spominski kovanec ob svetovnem dnevu čebel



6 Gorenjski glas
torek, 1. avgusta 2017

info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Žirovski Vrh – Še ptički so 
žvrgoleli zraven, ko je Turi
stično društvo (TD) Žirovski 
Vrh v četrtek s sprostitvenim 
večerom z gongi v Zali od
prlo Praznik žetve. Letošnje 
leto TD Žirovski Vrh praznu
je dvajseto obletnico ustano
vitve in prve prireditve Pra
znik žetve. Bogatega progra
ma, med drugim so v petek 
premierno uprizorili doma
čo igro Ti očeta do praga, sin 
tebe čez prag, so obiskoval
cem pripravili za ves konec te
dna. V nedeljo se je dan začel 
z vodenim pohodom do ma
hovite medvedke Štefke. Kot 
je povedala programska vodja 
Praznika žetve Lucija Kavčič, 
je pohod sestavljen na pod
lagi gozdne pedagogike, na
menjen je družinam in seve
da najmlajšim, ki odkrivajo, 

kaj vse nudi gozd. Nedeljski 
dan so nadaljevali z zabavni
mi kmečkimi igrami, ko so se 
pomerili »ta stari« in »ta mla
di«. Naj je šlo za molžo, vo
žnjo v samokolnici, obvlado
vanje smučarske tehnike ..., 
nazadnje so za šivankino uho 
zmagale izkušnje »ta starih«. 
Zmagovalno ekipo (Katja Ob
lak, Irena Bogataj, Roman 
Kavčič, Peter Banič) so nagra
dili s sponzorskimi nagrada
mi, ker pa so »ta mladi« (La
ura in Natalija Krek, Jure Rih
taršič, Jan Sporiš) dokazali, da 
se znajo hitro obrniti in popri
jeti za delo, so bogato nagradi
li tudi njih. 

»Tradicionalni praznik že
tve je velik praznik za turistič
no društvo. Ne morem opi
sati, kako srečen sem tudi 
ob tem, koliko članov in koli
ko podpornikov društva ima
mo. Pred dvajsetimi leti smo 

začeli preprosto, z eno dnevno 
prireditvijo, ki je zrasla v 
večdnevno dogajanje. Na tiso
če obiskovalcev imamo in pra
znik je postal prepoznan ne le 
v domačem okolju, ampak 
po vsej Sloveniji. Že naš žu
pan je rekel, da moramo sku
paj držat' – in to je postal tudi 
moj moto,« je povedal predse
dnik TD Žirovski Vrh Štefan 
Bogataj in omenil še simbolni 
pomen Praznika žetve, ki pri
kazuje začetek poti do kruha. 
Prikazali so dela, povezana s 
pospravljanjem in čiščenjem 
žita. Olga Šubic, oblečena v 
tradicionalni kmečki kostum, 
je pokazala, kako se iz ritne, 
pasu in klasja pravilno sestavi 
snop, pobiča Blaža pa so pou
čili, da se mora prav vsak kla
sek na njivi pobrati. Mlačev so 
prikazali, Marko Oblak je de
monstriral tudi izdelavo orod
ja za košnjo (osovnik) ...

Ko gre Italijan na Blegoš

Med obiskovalci je bil posla
nec Žan Mahnič. Pohvalil je 
TD Žirovski Vrh, ki izpolnju
je svoje poslanstvo in se za
vzema za promoviranje kra
jev pod Blegošem in Poljan
ske doline; da ohranjajo tra
dicijo podeželja, izročilo in da 
je društvo lep šolski primer, 
kako se to mora početi. Za to 
pa v teh krajih vzgajajo že mla
de. Mladinska dramska sku
pina je na oder postavila skeč 

v treh dejanjih, tudi besedilo 
so napisali otroci sami, njiho
vo ustvarjalnostjo pa spodbu
dila mentorica Lucija Kavčič. 
O čem govori skeč? O tem, 
kako turiste (Italijane, Angle
že, Štajerce) vodeno popelja
ti na Blegoš. Folklorna skupi
na Zala in njihovi pevci so se 
predstavili z zgodbo o mlinar
ju, Društvo podeželskih žena 
Blegoš, sekcija Mavrica je na 
ogled postavilo likovna dela, 
Franc Oblak pokazal, kako se 
delajo cajne, Denis Benedik 

je raztegnil meh, Jana Jenko 
spletla voditeljske niti, gospo
dinje pa ponudile ocvirkovko, 
flancate, potico, krofe. Iz Ži
rovskega Vrha se je razlegla 
tudi glasba: od Petkove pum
pe do glasbenih gostov: Tria 
Šubic, skupine Kingston in 
ansambla Galop. Delovne čla
ne društva – s ciljem, da tudi 
letošnji jubilejni praznik lepo 
uspe – pa je vsak obiskovalec 
prepoznal po majicah s sim
patičnim napisom Vse naj
boljše TDŽV.

Jubilejni Praznik žetve
»Pred dvajsetimi leti smo začeli preprosto, z enodnevno prireditvijo,  
ki je zrasla v večdnevno dogajanje. Na tisoče obiskovalcev imamo in Praznik 
žetve je postal prepoznan ne le v domačem okolju, ampak po vsej Sloveniji,«  
je na jubilejni prireditvi v Žirovskem Vrhu povedal Štefan Bogataj. 

O žetvi niso samo govorili, so jo tudi prikazali. / Foto: Tina Dokl

Zabavne kmečke igre s skupino »ta mladih« in z Natalijo v »karjoli« / Foto: Tina Dokl Domača mladinska dramska skupina je turiste popeljala na Blegoš. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Kranj – Projekt Mreža posta
jališč za avtodome po Slove
niji se je začel leta 2014. V 
občini Mirna se je porodila 
ideja, da bi v lokalnih sku
pnostih uredili postajališča, 
kjer bi se turisti lahko usta
vili in si ogledali turistične 
znamenitosti. Nuditi želijo 
varna, urejena in po ustrez
nih normativih opremlje
na postajališča, kjer »avto
domarji« prejmejo informa
cije o turistični ponudbi ter 
vse, kar potrebujejo za udo
ben postanek.

Petra Krnc, koordinatorka 
Mreže postajališč za avtodo
me po Sloveniji, je povedala, 

da je v projekt vključenih 74 
občin. V zadnjem mesecu 
so sprejeli 18 novih občin, 
oktobra pa bodo nadaljeva
li z vključevanjem novih. V 
projekt so vključene tudi go
renjske občine: Jesenice, Ra
dovljica, Škofja Loka, Kranj, 
Bled, Bohinj, Vodice, Tržič, 
Žiri in Železniki. Za »avtodo
marje« so pripravili brošure 
z informacijami o lokaciji po
stajališč, ponudbi in ceni. 

Kot ugotavljajo v Mreži po
stajališč, je v Evropi 1,5 milijo
na registriranih avtodomov, 
zato je nujno, da jim tudi 
Slovenija ponudi primerna 
postajališča. Slovenija pre
more 151 mest, kjer »avtodo
marji« lahko prenočijo. Tuje 

popotnike z avtodomom na
govarjajo, naj se v Sloveniji 
ustavijo, se odpočijejo in do
živijo našo prelepo, raznoli
ko in zeleno deželo. 

Postajališče za avtodom je 
urejen prostor za krajši po
stanek in počitek med potova
njem, opremljen je s hišnim 
redom, vstopno zapornico in 
sprejemnim prostorom, če 
vstop ni avtomatiziran. »Avto
domarji« imajo dostop do ele
ktričnega priključka, interne
tne povezave, tekoče vode ter 
do prostora za praznjenje ke
mičnega stranišča in izpusta 
odpadne vode. Parkirna mes
ta na postajališčih so osvetlje
na in nadzorovana s kame
rami, ponoči pa so varnostni 
obhodi. Predhodne rezerva
cije niso potrebne, prihod je 
možen vse leto ob kateriko
li uri. Cena za nočitev na po
stajališčih je do 29 evrov. Na 
voljo so tudi počivališča, kjer 
se popotniki z avtodomi lah
ko ustavijo brezplačno.

Spodbujajo urejajanje postajališč za avtodome
Potovanje z avtodomom je priljubljen način počitnikovanja. Vseslovenski projekt Mreža počivališč za avtodome, v katerega  
so vključene tudi gorenjske občine, spodbuja ureditev postajališč s standardizirano opremo. 

Postajališče za avtodome Camper stop Cubis ima štirinajst parkirnih mest. / Foto: Maša Likosar
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Jasna Paladin

Snovik – »Zgodbo o knajpa-
nju v Snoviku vsaj v mislih 
peljemo že dlje časa, dokonč-
no spodbudo pa smo dobili v 
lanskoletnem razpisu mini-
strstva za gospodarstvo za 
pospeševanje novih turistič-
nih produktov, kjer smo bili 
uspešni, tako da smo se letos 
stvari lotili zares. S knajpa-
njem želimo podaljšati sezo-
no in napolniti naše izvense-
zonske mesece spomladi in 
jeseni,« nam je začetke pro-
jekta Kneippanje v Termah 
Snovik predstavila direktori-
ca Term Snovik Petra Zlato-
per, ki se je v Nemčiji (kjer je 
knajpanje zaradi Sebastiana 
Kneippa sploh zelo razvito) 
že udeležila izobraževanja. 
Na razpisu ministrstva so za 
dvoletni projekt prejeli okoli 
97 tisoč evrov.

Uredili bosonogo pot

»Knajpanje je v prvi vrsti 
namenjeno preventivi in kot 
takega ga bomo tudi vpelja-
li v našo ponudbo. Sledili 
bomo vsem petim stebrom 
te metode, in sicer: zdravlje-
nje z vodo oz. hidroterapi-
je, za katere se že usposablja 
naša fizioterapevtka, zelišča, 
ki jih že gojimo na našem ze-
liščno-zelenjavnem vrtu, in 
njihova uporaba v prehrani, 
zdrava prehrana, ki jo v naši 
restavraciji uvajamo s sode-
lovanjem z lokalnimi pride-
lovalci, gibanje ter zdrav ži-
vljenjski slog, v sklopu kate-
rega smo v termah začeli z 
vadbami joge na prostem,« 
našteje direktorica.

V sklopu četrtega steb-
ra (gibanje) so te dni ob 
osrednjem termalnem 
objektu uredili ter za svoje 

obiskovalce odprli bosono-
go pot za boso hojo po sed-
mih različnih podlagah: 
mivki, drobnem pesku, več-
jih kamnih, storžih, vejah, 
sekancih. Do konca projek-
ta bodo uredili še daljšo bo-
sonogo pot po že obstoječi 
Snovičkovi poti.

Kamnik nekdaj že tesno 
povezan s knajpanjem

Z novo ponudbo želi-
jo Terme Snovik približa-
ti predvsem nemško govo-
rečemu trgu pa tudi doma-
činom, saj je bilo knajpa-
nje na Kamniškem in širše 
nekdaj že močno priljublje-
no. Konec 19. stoletja ga je v 
svoj Kurhaus na sotočju Ne-
vljice in Kamniške Bistrice 
v Kamniku namreč vpeljal 
Alojz Prašnikar in Kamnik 
se je takrat po številu turi-
stov iz vse Avstro-Ogrske 

in priljubljenosti uvrščal ob 
bok Bledu, kjer je deloval Ar-
nold Rikli.

Ker je privržencev te zdra-
vstvene metode še vedno 
zelo veliko, je v ustanavljanju 

Kneipp društvo Kamnik, ki 
bo šele tretje tovrstno dru-
štvo pri nas (poleg Maribo-
ra in Vrhnike) in kamor va-
bijo vse, ki jih zanimajo Kne-
ippove metode zdravljenja.

V Snoviku tudi knajpajo
Kneippova metoda zdravljenja ali knajpanje ima na Kamniškem že dolgo tradicijo, saj je bil ob koncu 
19. stoletja po tem znan Kamniški Kurhaus, zdaj pa knajpanje svojim obiskovalcem želijo približati tudi 
v Termah Snovik.

V sklopu projekta Kneippanje v Termah Snovik so uredili bosonogo pot za hojo po različnih 
vrstah podlage.

Pomemben del knajpanja so hidroterapije, ki jim bodo v 
Snoviku v prihodnje posvetili še več pozornosti.

Aleš Senožetnik

Komenda – Na enem iz-
med zadnjih zemljišč, ki so 
še na voljo v Poslovni coni 
Komenda, bo svoje prosto-
re gradilo britansko pod-
jetje Steris AST. Podjetje, 
ki je sicer prek britanskega 
Synergy Health v lasti ame-
riške korporacije Steris, se 
ukvarja s sterilizacijo medi-
cinske, farmacevtske in dru-
ge opreme. Steris je bil usta-
novljen v ameriškem Ohiu 
leta 1985, medtem ko imajo 

nekatera ključna podjetja v 
sistemu bistveno daljšo zgo-
dovino. V več kot stotih drža-
vah združujejo približno 12 
tisoč zaposlenih, po novem 
torej tudi v Sloveniji.

V podjetju so skopi s poda-
janjem podrobnosti o inve-
sticiji v Komendi. Kot nam je 
zatrdil direktor korporativ-
nega komuniciranja pri pod-
jetju Stephen Norton, so se 
za razširitev svojega poslo-
vanja v Slovenijo odločili za-
radi ugodne strateške lege, 
saj bodo na ta način lažje 

servisirali stranke s tega dela 
Evrope. V Komendi namera-
vajo zgraditi objekt za steri-
lizacijo medicinske opreme 
ter logistično-distribucijski 
center, kar bo na voljo tudi 
43 novih delovnih mest. Kot 
pravijo, bodo nove sodelav-
ce iskali v lokalnem okolju, 
zaposlenim pa bodo nudili 
tudi usposabljanje za posa-
mezna delovna mesta.

Podjetje je za investici-
jo prejelo tudi 988.480 
evrov državnih sredstev, ki 
so jih pridobili na razpisu 

za spodbujanje tujih ne-
posrednih investicij, ki ga je 
razpisala Javna agencija za 
spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tu-
jih investicij in tehnologije 
SPIRIT Slovenija. Celotna 
investicija, ki naj bi bila si-
cer končana prihodnje leto, 
naj bi po pisanju časnika Fi-
nance sicer stala 14,3 milijo-
na evrov. V začetnem obdob-
ju pa pričakujejo delo v pol-
nem obsegu, 24 ur na dan in 
pet do sedem dni v tednu, še 
poročajo Finance.

Nova delovna mesta v Komendi
V Poslovno cono Komenda prihaja podjetje Steris AST, ki napoveduje triinštirideset delovnih mest.

Jože Košnjek

Šentpeter na Koroškem – Le-
tošnji kmečki praznik v Višji 
šoli za gospodarske poklice in 
v samostanu šolskih sester v 
Šentpetru / St. Petru pri Šen-
tjakobu / St. Jakobu v Rožu je 
bil že 16. po vrsti in po oce-
ni organizatorjev rekorden. 
Med udeleženci so bili tudi 
Gorenjke in Gorenjci, ki so 
odšli v Šentpeter organizira-
no. Praznik slovenskih kme-
tov na dvojezičnem obmo-
čju južne Koroške je organi-
zacijski dosežek Skupnosti 
južnokoroških kmetov (SJK) 
in Kmetijske izobraževal-
ne skupnosti na Koroškem 
(KIS), ki sta jima tokrat po-
magala slovensko zastopstvo 
v občinskem svetu Šentjakob 

in Slovensko prosvetno dru-
štvo Rož. Zanimiv program 
za starejše, mlade in najmlaj-
še, ki je obsegal otroške igre, 
ježo ponijev in vožnjo s ko-
čijo, se je začel z mašo, ki jo 
je v kapeli šolskih sester da-
roval šentjakobski župnik 
in dekan Jurij Buch, in na-
daljeval s kulturnim progra-
mom, v katerem so sodelova-
li mešani pevski zbor Bilka iz 
Bilčovsa, tamburaši iz Loč in 
folklorna skupina Kulturne-
ga društva Groblje pri Dom-
žalah. Za ples je igral ansam-
bel Podjelovški glas. Organi-
zirana je bila kmečka tržni-
ca z izdelki in dobrotami ko-
roških kmetij, najbolj bojevi-
ti pa so lahko tekmovali v tra-
dicionalni koroški igri, meta-
nju škornja.  

Srečanje kmetov  
iz petih dežel
Tradicionalni praznik slovenskih kmetov na 
Koroškem je zadnja leta tudi srečanje kmetov 
iz Avstrije oziroma Koroške, Slovenije, Italije, 
Madžarske in Hrvaške. 

Župan Železne Kaple in svetnik Kmetijske zbornice 
Koroške Franc Jožef Smrtnik, občinski svetnik in bio kmet 
iz Šentjakoba Franc Baumgartner, projektna menedžerka 
Kmečke izobraževalne skupnosti in kmetica Olga Voglauer 
in predsednik Slovenskega prosvetnega društva Rož iz 
Šentjakoba Franz Krautzer (od leve) so imeli veliko dela z 
organizacijo kmečkega praznika. / Foto: Stefan Reichmann

Metanje škornja je tradicionalna koroška kmečka igra.
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Domžale – Z Občine Domžale, kjer so lani prejeli neslavno 
straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 
2016, so sporočili, da bodo danes, 1. avgusta, začeli prenovo 
dotrajanih sanitarij na tržnem prostoru. Obnovitvena dela 
bodo obsegala gradbeno-obrtniška dela z zamenjavo strojnih 
in elektroinštalacij ter keramičarska in slikopleskarska dela. 
Na novo bodo urejene tudi sanitarije za invalide. Zaključek del 
je predviden 31. avgusta, v tem času pa bodo obiskovalcem 
tržnega prostora na voljo prenosne sanitarije.

Obnovili bodo sanitarije na domžalski tržnici
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Že drugo 
leto zapored Kranjska Gora 
gosti mednarodni filmski 
festival, katerega bistvo je 
združevanje ustvarjalcev in 
ljubiteljev gibljivih slik, ide-
ja zanj pa se je porodila iz že-
lje po oživitvi filmske tradi-
cije kraja, ki sega v leto 1951, 
ko je bil v teh krajih posnet 
prvi film o Kekcu.

»Kranjska Gora je sama 
po sebi odprt filmski studio, 
vsaj meni deluje tako. Ima 
bogato filmsko tradicijo; tu 
so snemali pomembne fil-
me pa tudi ljudi je tu ogrom-
no; ob vsem tem pestrem 
športnem dogajanju v kra-
ju se predvsem ob poznih 
popoldnevih in večerih pri-
leže tudi nekaj kulture,« je 
v nedeljo na večeru, posve-
čenem domačemu filmu in 
Marici Globočnik, povedal 
programski vodja festivala 
Matjaž Javšnik.

»Zadovoljen sem, da so 
tako domačini kot obisko-
valci Kranjske Gore festi-
val sprejeli z odprtimi ro-
kami, z navdušenjem.« V 
bogatem desetdnevnem 

programu bodo prikaza-
li igrane in dokumentar-
ne filme slovenske in tuje 
produkcije, med katerimi 
je veliko svetovnih filmskih 

uspešnic, nagrajenih na 
največjih filmskih festiva-
lih. Program so organiza-
torji tudi letos obogatili s 
številnimi obfestivalskimi 
dogodki, kot so delavnice 
za otroke, tečaji za odrasle 
ljubitelje, pogovori z avtorji 
in okrogle mize, gledališke 
predstave ter pester glas-
beni program. Festivala se 
bodo udeležili številni zna-
ni filmski ustvarjalci.

Velik poudarek je name-
njen lokalnim ustvarjalcem, 
ki bodo predstavljeni v sklo-
pu Domačica. Festivalski 
sklop in s tem celoten festi-
val je letos posvečen filmski 
in gledališki igralki ter pripo-
vedovalki zgodb Marici Glo-
bočnik – Teti Pehti iz Kranj-
ske Gore. V ta namen so v ne-
deljo na jasi pri Pišnici njej v 
čast posadili festivalsko lipo, 
predvajali pa bodo tudi film 
Zadnja večerja, v katerem je 
nastopila. »Imel sem privile-
gij, da sem z njo snemal celo-
večerni film, pa tudi sicer sva 
se družila; dobila sva se ved-
no, ko sem prišel v Kranjsko 
Goro. Bila je gospa tako širo-
kega duha, da si prav gotovo 
zasluži neko obeležje,« se je 
spominja Javšnik, ki pravi, 
da predsodek o Gorenjcih, ki 
da zaradi življenja v dolinah 
ne vidijo čez ovire, ki jim jih 
predstavljajo gore, prav goto-
vo ne drži. 

»Že sama Marica je bila 
po duši mornar, ves čas je 

videla horizont, čeprav je 
živela obkrožena s hribi. 
V njej so bili veselje, iskre-
nost, ljubezen do teh kra-
jev, kar se je kazalo tudi v 
njenem ustvarjanju, pripo-
vedovanju starih zgodb, ki 
jih je ohranjala za zanamce. 
Pa tudi na splošno: ljudje, 
ki pridejo na festival, dobro 
sprejemajo filme, pohvalijo 
dogajanje in se precej mno-
žično odzivajo.«

Poudaril je tudi pozor-
nost, ki jo namenjajo naj-
mlajši publiki. »Festival 
brez želja, da vzgaja publiko 
in jo navaja prihajati v pros-
tor, nima prihodnosti. Otro-
kom želimo posredovati čim 
več znanja, jih opremiti z 
vzvodi in orodji, ki jih potre-
bujejo pri ustvarjanju. Upa-
mo, da bo čez 15, dvajset let 
nekdo od teh, ki so danes na 
delavnicah, prišel k nam, in 
pobral nagrado za svoj film. 
To bo res velika zmaga.«

Ponedeljkovo dogajanje 
je bilo posvečeno dokumen-
tarnemu filmu, danes in jut-
ri pa so v dvorani Ljudskega 
doma na sporedu družbe-
no angažirani filmi. Uradno 
odprtje festivala bo v četrtek 
zvečer ob jezeru Jasna; v če-
trtek se začenja tudi tridnev-
ni tekmovalni program. Fe-
stival se zaključuje v sobo-
to zvečer na glavnem trgu 
v Podkorenu, kjer bo pode-
litev nagrad in zaključek fe-
stivala na vaški veselici.

Kranjska Gora v znamenju 
mednarodnega filma
Letošnji Mednarodni filmski festival, ki ga od 27. julija do 5. avgusta gostijo v Kranjski Gori, je posvečen 
spominu na lani preminulo domačinko Marico Globočnik, ki jo ljubitelji Vandotovih junakov poznajo 
predvsem po vlogi Tete Pehte. Pester filmski program, uradno odprtje v četrtek v Jasni. 

Nedeljski večer v parku ob Pišnici je bil posvečen Marici Globočnik, legendarni Teti Pehti 
iz Kranjske Gore. Ob tej priložnosti so v njen spomin posadili drevo in postavili spominsko 
tablo z njeno fotografijo.

Lani preminula Marica Globočnik se je neštetokrat 
vživela v vlogo Tete Pehte. Bila je dobra igralka in odlična 
pripovedovalka zgodb.

V okviru festivala so v soboto na Bledu predstavili tudi film 
Stoletje sanj, celovečerni dokumentarni film o najstarejšem 
slovenskem inovatorju Petru Florjančiču režiserja Vena 
Jemeršića. / Foto: arhiv filma

Samo Lesjak

Kranj – Polona Avanzo je di-
plomirana fotografinja, ki 
se posveča predvsem doku-
mentarni družinski foto-
grafiji. Povezuje se z osta-
limi fotografinjami doku-
mentarne družinske foto-
grafije in se dodatno izobra-
žuje pri najbolj znani foto-
grafinji tega stila v Ameri-
ki Kirsten Lewis Bethmann. 
Prepoznavnost v tem slo-
gu sta potrdila portala Fa-
mily photography now z iz-
postavljeno fotografijo avto-
rice in Sham of the perfect z 
intervjujem z avtorico.

Pripoved vsakdana je v fo-
tografije ujeta pripoved, ki 
oriše naš družinski vsakdan, 
ki pa je vse prej kot dolgoča-
sen. Kot pravi avtorica raz-
stave, so otroci tisti motor, ki 

nas iz dneva v dan poganja v 
razpoloženjske in fizične ek-
streme. Vse od viška energi-
je do strašanske utrujenosti, 
od ponosa in veselja pa vse do 
razočaranja, žalosti in jeze. 
Hkrati pa so prav otroci tisti, 
ki iskreno opazujejo življenje 
in nas vsak dan s preprostimi 
domislicami ali dejanji opo-
zarjajo na pomembne stva-
ri v življenju. S svojimi izja-
vami nas prisilijo, da se usta-
vimo in izstopimo iz življenj-
ske dirke, se nasmejemo ali 
pa rečemo, saj res. Na vsa-
kem igrišču, v vsakem domu 
je mešanica smeha, solz, kri-
čanja, poljubov. Povsod so 
vzponi in padci, zato je nava-
dno življenje tako lepo in na-
učimo se sprejemati tudi tis-
to, kar bi najraje skrili, saj iz 
tega lahko vedno zraste še kaj 
lepšega.

Pripoved vsakdana
V prvi polovici avgusta je v Cafe Galeriji Pungert 
na ogled razstava Pripoved vsakdana fotografinje 
Polone Avanzo.

V fotografski objektiv ujet družinski vsakdan / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Letošnji, že 35. Festival Radovljica bo potekal med 
5. in 22. avgustom. V Radovljici in Velesovem se bo zvrstilo 
deset mednarodnih koncertov od nove glasbene rekonstruk-
cije spevov iz staroislandskega epa Edda do Schubertove Lepe 
mlinarice, od prvih sodobnih izvedb renesančne polifonije 
iz arhivov ljubljanske stolnice in gornjegrajske sostolnice do 
francoske glasbe 20. stoletja za flavto, harfo in godala. Prvi 
koncert festivala z naslovom Claudio Monteverdi – Lacrime 
d'amante bo posvečen Monteverdijevim madrigalom ob 450. 
obletnici skladateljevega rojstva in bo v soboto ob 20. uri v 
Radovljiški graščini; v nedeljo pa na program prihaja Giu-
seppe Tartini s sodobniki v izvedbi David Plantierja (violina) 
in Annabelle Luis (violončelo).

Festival Radovljica

Kranj – V četrtek, 3. avgusta, bo ob 19. uri v Mali galeriji odprtje 
likovne razstave dveh novih članov Likovnega društva Kranj. 
Žana Banov Ribnikar ustvarja tako na področju slikarstva, 
ilustracije kot tudi grafičnega oblikovanja. Brut Carniollus je 
predstavnik modernega časa – njegova dela se navezujejo 
na digitalno grafiko, ki nastaja iz ideje, temelječe na dema-
terializaciji in preobrazbi ter vodi v minimalizem. Avtorja bo 
predstavila umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

Likovna razstava v Mali galeriji

Žiri – Do konca avgusta je v prostorih Občine Žiri na ogled 
razstava Barvitost gline in stekla mojstric rokodelskih izdelkov 
Lidije Debelak, ki se predstavlja z glinenimi reliefi, ki predsta-
vljajo estetsko stičišče tradicije in sodobnosti, in Katje Zrim-
šek, ki oblikuje steklene izdelke v vitražni tehniki Tiffany in 
v tehniki fuzije. Razstavo pripravlja Rokodelski center DUO 
Škofja Loka v sodelovanju z Občino Žiri.

Barvitost gline in stekla

KRATKE NOVICE
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Kranjčani nadaljujejo  
s pripravami
Včeraj so s suhimi pripravami 
na novo tekmovalno sezono 
2017/2018 po mesecu dni 
odmora ponovno začeli 
hokejisti vseh kategorij 
kranjskega Triglava. Priprave 
potekajo na športnih igriščih 
Gimnazije Franceta Prešerna, 
12. avgusta pa se bo 55 mlajših 
igralcev letnika 2002 in mlajših 
pod vodstvom trenerjev Mitje 
Kerna, Eda Hafnerja, Jureta 
Kozjeka in Domna Jemca 
podalo na priprave v deželo, 
kjer je hokej prvi šport, Češko. 
V mestu Vrchlabi, ki je njihova 
stalna baza v pripravljalnem 
obdobju, bodo trenirali na 

ledu in tam ostali teden dni. 
Mesto Vrchlabi je znano 
po tovarni menjalnikov za 
avtomobil Škoda.
Sredi avgusta (morebitni 
datum je 11. avgust) pa bodo 
začeli s pripravo ledene 
plošče v Ledeni dvorani 
Zlato polje. Če jim bo vreme 
naklonjeno, se pravi, da ne bi 
bile previsoke temperature 
preko noči, naj bi pripravo 
ledene plošče končali v tednu 
dni in bi s treningi nato lahko 
nadaljevali na ledu že tam 
okoli 20. avgusta. Tekmovalna 
sezona se bo letos začela kaj 
kmalu, saj jih prva tekma v 

mednarodni hokejski ligi (IHF) 
čaka že 16. septembra, ko 
bodo v Ledeni dvorani Zlato 

polje v prvem krogu gostili 
hokejiste beograjske Crvene 
zvezde.

Ledena dvorana v mestu Vrchlabi/ Foto: arhiv HK Triglav

Vilma Stanovnik

Kranj – S finalnima obraču-
noma se je v soboto zvečer 
zaključilo letošnje državno 
prvenstvo v odbojki na miv-
ki. Na ploščadi pred kranj-
sko občino sta se naslova pr-
vakinj v ženski konkurenci 
veselili Tjaša Jančar in Tjaša 
Kotnik, ki sta premagali dru-
gi finalistki Ano Skarlovnik 
in Jeleno Pešić. Številni gle-
dalci so spremljali dva nape-
ta niza, v katerih sta Skarlov-
nikova in Pešićeva ves čas 
držali korak s tekmicama, a 
vseeno izgubili že po dveh 
nizih. Prvi se je končal z re-
zultatom 21 : 19, drugi pa z 
21 : 17. Tretje mesto sta po 
ogorčenem boju osvojili Taj-
da Lovšin in Špela Morgan. 
Moški del tekmovanja je 

potekal brez Nejca Zemlja-
ka in Jana Pokeršnika, ki sta 
tekmovala v Turčiji, zelo za-
nimivi pa so bili že obračuni 
po skupinah in v polfinalu. 
Na koncu sta si nastop v ve-
likem finalu zagotovila nek-
danja prvaka Jernej Potoč-
nik in Vid Jakopin, ki sta se 
pod žarometi pomerila z Da-
nijelom Pokeršnikom in Ta-
dejem Boženkom. Seta sta 
se končala z izidom 21 : 12 in 
21 : 12 v korist Korošcev, ki 
sta tako ubranila zlato iz lan-
skega leta. »Danijel in Tadej 
sta boljša, midva pa za zma-
go nisva imela pravih mož-
nosti. Morda sva se preveč 
iztrošila v polfinalu in je za 
finale malo zmanjkalo moči 
in svežine,« je ob koncu fi-
nala povedal izkušeni Jernej 
Potočnik iz Kamne Gorice.

Spektakel na mivki

V velikem finalu sta naslov državnih prvakov ubranila 
Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk, ki sta premagala Jerneja 
Potočnika in Vida Jakopina. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Konec tedna so nogometaši v prvi slovenski nogometni 
ligi Telekom odigrali tekme tretjega kroga. Triglavani so gosto-
vali v Krškem in remizirali z 1 : 1. Za Kranjčane je z 11 metrov 
zadel Matej Poplatnik. »Delitev točk je popolnoma zaslužena. 
Na trenutke smo bili celo boljši nasprotnik, v določenih trenut-
kih pa smo celo pustili nekaj prostora domačinom, ki so edino 
pravo priložnost tudi izkoristili. Mislim pa, da smo zmožni 
tekmo odigrati tudi boljše, kot pa smo jo odigrali danes,« je 
po tekmi povedal trener Kranjčanov Tonči Žlogar. Na lestvici 
so na osmem mestu. Domžale so v gosteh z 1 : 3 premagale 
Ankaran, na lestvici so na tretjem mestu. Slovenski pokalni 
zmagovalci so v četrtek na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij 
za Ligo Europa izgubili pri Freiburgu (0 : 1), s katerim se bodo 
ta četrtek v Ljubljani pomerili še na povratni tekmi.

Triglavani do nove točke, Domžale čaka Freiburg

Kranj – Miha Zupan, občasni slovenski košarkarski reprezen-
tant, ki je v zadnjih dneh na olimpijskih igrah gluhih v turškem 
Samsunu z reprezentanco gluhih osvojil šesto mesto, bo v 
novi sezoni nosil dres moštva Helios Suns. Štiriintridesetletni 
košarkar, ki s svojimi 205 cm brez težav igra tako na položaju 
centra kot krilnega centra, se po sezoni 2008/09 ponovno 
vrača v slovensko državno prvenstvo. Z igranjem v Grčiji (Tri-
kala), Rusiji (Spartak), Turčiji (Turk Telekom, Usak, Afyon) in 
Romuniji (Oradea) je imel bogato mednarodno kariero, zdaj 
pa bo vsaj za leto dni oblekel dres ekipe Helios Suns.

Miha Zupan bo znova igral doma

Že v petek so se kolesar-
ji  pomerili na kriteriju za 
19. Veliko nagrado Šenčur-
ja. Najhitrejši v elite in kate-
goriji do 23 let je bil Izidor 
Penko (Rog Ljubljana), ki je 
bil v pobegu skupaj s klub-
skim kolegom Žigo Ručiga-
jem in Markom Pavličem 
(Meblojogi Kult Solkan). 
Med mlajšimi mladinci je 
zmagal Blaž Avbelj (Rog 
AS), med starejšimi mla-
dinci Timotej Bavec (Meb-
lojogi Kult Solkan). Med 
ženskami je bila najhitrej-
ša Špela Kern (Bizkaia Du-
rango), med starejšimi mla-
dinkami pa Maja Perinović 
(Zadar). 

»Zadovoljni smo, da smo 
izbrali nov termin dirke, ki 
je sedaj tik pred kranjsko dir-
ko, saj k nam pride več kole-
sarjev, vreme pa je tudi pre-
cej lepše, kot je bilo navadno 
konec aprila. Tako bomo 
tudi dvajseto dirko, ki jo 
bomo pripravili drugo leto, 
pripravili v tem terminu. 
Upam, da nam bo ob jubile-
ju uspelo pridobiti še kakšne 
slovenske profesionalce in 
morda tudi tujce,« je v ime-
nu organizatorjev iz Kole-
sarskega kluba Šenčur pove-
dal Jure Cuderman, ki je bil 
vesel tudi odziva gledalcev, 
čeprav jih je bilo v času do-
pustov morda ob progi nekaj 
manj kot običajno.

Tudi kolesarji so bili s pri-
reditvijo zadovoljni, tokrat 
pa prav na vrhu ni bilo no-
benega od gorenjskih fan-
tov. »Letos sem na tej dirki 
vozil prvič in se mi je zdela 
zanimiva,« je povedal eden 
mladih upov Kolesarskega 
kluba Kranj Matic Maček, 
Škofjeločan, ki nastopa med 
mlajšimi mladinci, na dirki 
pa je osvojil sedmo mesto.

Najprej nočni kriterij

Sobotni mednarodni noč-
ni kriterij je bil kot ved-
no zanimiv, za gledalce pa 

tudi zelo privlačen, saj je 
osemsto metrov dolga kro-
žna proga potekala po sre-
dišču mesta, tako da so gle-
dalci ves čas lahko spremlja-
li zanimiv razplet. Mlajši 
mladinci in ženske katego-
rije so vozili dvajset krogov, 
največ točk pa je zbral Carlo 
Jurišević (BK Rijeka). Od go-
renjskih kolesarjev se je na 
tretje mesto uvrstil Andrej 
Šranc (Gorje), četrti je bil 
Benjamin Pajek (Bled), naj-
boljši iz kluba gostiteljev pa 
je bil na sedmem mestu Ma-
tic Maček (KK Kranj). Med 
ženskami je zmagala Špe-
la Kern (Bizkaia Durango), 
med starejšimi mladinkami 
pa Maja Perinović (Zadar). 

Starejši mladinci so vozili 
trideset krogov, največ točk 
pa je zbral Aljaž Omerzel 
(Adria Mobil), ki je zma-
gal pred domačim tekmo-
valcem Davidom Čadežem 
(Kranj). V kategorijah do 
23 let in elite, ko so kolesar-
ji krog prevozili kar petde-
setkrat, je največ točk zbral 
Dušan Rajovič (Adria mo-
bil), drugi je bil njegov klub-
ski prijatelj, sicer pa doma-
čin Gašper Katrašnik, tretji 
pa Luka Čotar (Kranj). 

V nedeljo več kot petsto 
kolesarjev

Nedeljski tekmovalni spo-
red se je začel že v jutranjih 
urah, ko je bila na sporedu 
najprej dirka Po ulicah Kranja 
za mlajše kategorije, ženske 
in podjetnike. Vozili so 3,3 ki-
lometae dolg krog. Najmlajši 
so ga prevozili dvakrat. Med 
dečki C je zmagal Anže Rav-
bar (Adria mobil), najboljši 
domači tekmovalec pa je bil 
na tretjem mestu Maj Flajs 
(Kranj). Med deklicami C je 
bila najboljša Tina Smrdel 
(MBK Sportr.si), peto mesto 
pa je osvojila Katja Žvan (Gor-
je). Med deklicami B je zma-
gala Neja Kalan (Kranj).

Malce starejši so vozili pet 
krogov. Med dečki B je zma-
gal Natan Gregorčič (Rog 
As), Aljaž Petek (Kranj) pa 
je bil sedmi. Med dečki A je 
bil najboljši Čuka Jablano-
vec (Tropovci), med deklica-
mi A pa Eva Prevc (Kranj). 
Med mlajšimi mladinka-
mi je zmagala Metka Mikuž 
(BTC City Ljubljana).

Devet krogov so vozili mlaj-
ši mladinci, starejše mladinke 
in ženske U23 ter elite. Zopet 
je bila najhitrejša Špela Kern, 

med starejšimi mladinkami 
pa Doroteja Čargonja (Rije-
ka). Med mlajšimi mladinci je 
zmagal Gaber Vandur (Tanin 
Sevnica), Andrej Šranc (Gor-
je) pa je bil četrti.

Starejši mladinci so pre-
vozili 15 krogov, v cilju pa je 
slavil Luka Sagadin (TBP Le-
nart) pred domačim kole-
sarjem Nikom Čemažarjem 
(Kranj).

Na sedaj že tradicional-
ni dirki podjetij in organi-
zacij je zmagal Anže Gla-
močak (Zavarovalnica Tri-
glav), med ekipami pa Cyc-
ling Unided.si.

Za konec je sledila še 49. 
Velika nagrada Kranja – Me-
morial Filipa Majcna, ko so se 
tekmovalci na 12,1 kilometra 
dolgi progi kar 13-krat povzpe-
li na Jelenov klanec. V hudi 
vročini so zvesti navijači bod-
rili vse kolesarje, na koncu pa 
je zmagal Slovenec, saj je v ci-
lju roke visoko dvignil Matej 
Mugerli, član ekipe Ampla-
tz BMC. Na drugo mesto se 
je uvrstil Žiga Jerman (Rog 
Ljubljana), tretji pa je bil Mar-
kus Eibergger (Team Felber-
mayr Simplon Wels). Na de-
seto mesto se je uvrstil doma-
či Luka Čotar (Kranj). 

Vroč kolesarski konec tedna
31. stran

V petek so se kolesarji pomerili na kriteriju za 19. Veliko nagrado Šenčurja, najhitrejši  
v kategoriji elite in kategoriji do 23 let pa je bil Izidor Penko. / Foto: Gorazd Kavčič
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Pet elementov v TKM – kovina (1. del) Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 3 1 )

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

Elementu kovine pripa-
dajo pljuča in debelo čreves-
je, čas jeseni, čas preobraz-
be. Kovina je element, ki nas 
nagovarja, naj se usmerimo 
vase. 

Bolj ko sledimo naravnim 
ritmom, bolj harmonična je 
naša energija: tako kot se je-
seni vse v naravi umirja in 
ritem upada, listje odpada, 
tako naj bi tudi mi odstra-
nili in preobrazili vse, česar 
ne potrebujemo več ali smo 
prerasli, ter se pričeli umir-
jati.

Čustva, povezana z ele-
mentom kovine, so žalost, 
razočaranje, potrtost, me-
lanholija. 

Pljuča so dihalni organ, 
odgovoren za preskrbo krvi 
s kisikom ter izločanje od-
padnega ogljikovega dioksi-
da ob izdihu. 

Energijsko in po TKM so 
pljuča in njihova energija 
odgovorna za uravnavanje 

naše sposobnosti odpušča-
nja, popuščanja, dajanja in 
sprejemanja. Narekujejo 
naš občutek za red in disci-
plino, ritem (vdih-izdih), za-
četek in konec. 

Neuravnotežena energi-
ja pljuč (kovine) se lahko iz-
raža v togosti, neprilagodlji-
vosti. Pljuča so povezana z 
delovanjem kože in por. 

Pljučem po TKM pripa-
data pekoč okus in bela bar-
va. Po meridianski uri je čas 
pljuč med 3. in 5. uro zjutraj, 
ko je njihov višek energije. 

Debelo črevesje prav tako 
pripada elementu kovine in 
je parni organ pljučem. Ma-
ksimum energije debelega 
črevesja je med 5. in 7. uro 
zjutraj. Debelo črevesje je 
prebavni organ, zadolžen za 
izločanje odpadkov iz tele-
sa. Iz čustvenega in duhov-
nega vidika TKM pa je de-
belo črevesje zadolženo za 
zmožnost razlikovanja med 

pravilnim in napačnim, iz-
ražanje naše izvirnosti in 
kreativnosti. Motena ener-
gija lahko vodi v neprilago-
dljivost, energijsko zakrče-
nost, ki se lahko kaže tudi 
na fizičnem nivoju (trebu-
šni krči, bolečine, diareja/
zaprtje). 

Presežek energije kovi-
ne se lahko kaže kot nepri-
lagojenost, neravnotežje 
na vrsti področij: dajanje – 
sprejemanje, uživanje hra-
ne – izločanje odpadkov, 
težko sklepamo kompromi-
se, se uklonimo nasprotnim 
argumentom. Oklepamo se 
žalosti, kopičimo lastnino, 
oklepamo se tistega, kar je 
»naše«, od ljudi do material-
nih dobrin. 

Telesno se presežek kovi-
ne kaže v naslednjih simp-
tomih:
•   trde in zategnjene mišice
•  toga drža in okorni gibi, slab-

še gibljiva hrbtenica in vrat

•  nagnjenost k alergijam (se-
neni nahod, hrana, kemič-
ne spojine)

•  slaba prekrvavitev in pre-
malo potenja

•  težave s sinusi: glavoboli, 
infekcije sinusov

•  prebavni problem (zaprtje, 
diareja, napihovanje, sin-
drom razdražljivega čre-
vesja)

•  suha koža, lomljivi nohti 
in lasje, razpokane ustni-
ce, suha nosna sluznica

Jelena Justin

Danes bomo obiskali Vaj-
než, vendar po poti, ki so jo 
v obdobju med obema voj-
nama nadelali skalaši, člani 
društva Skala. Hodili bomo 
po zgodovinskih skobah in 
klinih, jeklenice pa so novej-
šega datuma. Skalaška pot je 
zelo zahtevna pot, ponekod 
tudi orientacijsko zahtevna, 
predvsem pa pot, za katero 
sta nujna trden korak in mir-
na glava. Med obvezno opre-
mo za tole turo sodi tudi če-
lada. 

Zapeljemo se proti Jeseni-
cam. Na Slovenskem Javor-
niku zavijemo proti Javorni-
škemu Rovtu. Ko prevozimo 
vas, smo kmalu na izrazi-
tem levem ovinku, ki nada-
ljuje proti Domu na Pristavi, 
mi pa zapeljemo naravnost 
oz. desno na makadamsko 

cesto, ki pelje do Doma Tri-
lobit. Ko pripeljemo do jeze-
ra, je Dom na naši levi strani. 
Peljemo po ozki cesti mimo 
objekta, kjer je na koncu ces-
te parkirišče. 

Usmerimo se na strm, 
kamnit kolovoz, marki-
ran, ki pelje proti planina 
Seča. Do tja nas čakata dve 
uri vzpona. V nekaj minu-
tah smo na razcepu. Rume-
ni smerokazi nas usmeri-
jo na planino Seča, narav-
nost, desno pa se gre proti 
planini Stamare. Po tej poti 
se bomo vrnili. Nadaljujemo 
naravnost po kolovozu skozi 
Medji dol, ki postaja strmej-
ši in strmejši. Najprej do-
sežemo ograjen spomenik, 
malce naprej pa spomin-
sko ploščo lovcu. Strmina 
popusti, vzpon je zmernej-
ši. Na naši desni se pokaže-
jo melišča Srednice, nato pa 

se pokaže krnica oz. amfite-
ater Rida, kjer poteka marki-
rana pot s Stola proti Golici. 
Prijetna pot se hitro povzpne 
do planine Seča, kjer je sme-
rokaz, ki pa nas pravzaprav 
niti ne zanima. Na desni na-
mreč opazimo izrazito trav-
nato dolinico, ki se vzpenja 
na greben. Zapustimo mar-
kirano pot in nadaljujemo 
po dolinici. Slabše vidna ste-
zica v tem delu ni težko sle-
dljiva. Ko dosežemo mejni 
kamen, se usmerimo des-
no. Začenja se vzpon skozi 
ruševje, ki je ponekod pre-
cej gosto. Vsekakor po dež-
ju odsvetujem tale vzpon, 
ker bi bili povsem mokri. Ko 
dosežemo mejni kamen št. 
182, se začenja zahtevnejši 
svet. Čelado na glavo in že se 
ob spodaj nepritrjeni jekle-
nici spuščamo navzdol na 
škrbino, od koder nadalju-
jemo po ozkem ruševnatem 
grebenu. Sledi sestop po 
krušljivem, izpostavljenem 
in nevarovanem delu. Pot 
zavije rahlo v levo in se na-
zaj na greben povzpne s po-
močjo jeklenice. Nadaljuje-
mo po ozkem grebenu in se 
približujemo skalam in skal-
nim rogljem. Gremo mimo 
enega izrazitega, ko so pred 
nami jeklenica in tri skobe 
ter izpuljen klin. Povzpne-
mo se po navpičnem kami-
nu navzgor. Na vrhu pa … 
zmanjka poti. Sestopimo po 
krušljivem terenu in se po 

nekaj korakih povzpnemo 
nazaj na greben. V pomoč je 
jeklenica. Sledi še nekaj ko-
rakov ob ruševju in smo zu-
naj Skalaške poti. 

Po grebenu nadaljujemo 
najprej na Mali vrh, 2017 m, 
nato pa še kar po grebenu 
Belščice proti vzhodu, dokler 

ne dosežemo Vajneža. Z Vaj-
neža se spustimo do marki-
rane poti, ki pelje proti Goli-
ci, ko nas rumeni smeroka-
zi z rumenimi markacijami 
usmerijo proti Planini Sta-
mare – dve uri. Do planine se 
strmo spuščamo. Trenutno 
se na planini pasejo konji. 

Na dosežemo Stamare, sle-
dimo kolovozu desno in se 
nato ponovno strmo spusti-
mo do jeklenega konjička. 

Nadmorska višina: 2104 m
Višinska razlika: 1190 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Skalaška pot čez Belščico na Vajnež (2104 m)

Zgodovinski klini
Pot iz obdobja med obema vojnama. Po sledeh skalašev. Skrita, skrivnostna 
in divja grebenska pot, ki zahteva trden korak in mirno glavo.

Skalaška pot je na nekaj mestih celo zavarovana. / Foto: Jelena Justin

Greben Belščice, kjer poteka Skalaška pot. Trezna glava in trden korak sta nujna. 

Vajnež, s katerega nato začnemo sestopati proti planini 
Stamare. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Godešič – Športna zgodba 
Aleša Krajnika, 28-letnega 
rekreativnega tekača z Go-
dešiča pri Škofji Loki, je dru-
gačna od večine. Ko se je 
pred manj kot tremi leti od-
ločil za spremembo življenj-
skega sloga, je imel 94 kilo-
gramov. Danes jih ima 25 
manj. In posledično so se 
močno izboljšali tudi njego-
vi tekaški časi.

»Kot otrok sem bil veliko 
v gibanju in treniral različ-
ne športe, najdlje osem let 
nogomet. V času odraščanja 

je bilo vse drugo, le gibanja 
ne. Kilogrami so se kopiči-
li, prišel sem do 94 kilogra-
mov, kar je pomenilo več kot 
plus dvajset. Ko so bila ''kriz-
na'' leta mimo, sem si rekel, 
da moram nekaj narediti, 
spremeniti. Odločil sem se, 
da bom začel teči. Že v mlaj-
ših letih mi je bil tek blizu,« 
je pojasnil Aleš Krajnik. Do-
datna spodbuda je bil, kot 
se spominja, razpis v služ-
bi za Tek štirih mostov: »To 
je bilo leta 2014. Rekel sem 
si, da grem poskusit, da ni-
mam česa izgubiti. To je bila 
moja prva desetka. Pretekel 

sem jo v 55 minutah, kar je 
bil za moje takratne kilogra-
me kar dober čas in dobra 
spodbuda.« Začetki seveda 
niso bili lahki. »Težko sem 
razvil hitrost, po treningu 
me je vse bolelo, glava te sili 
k temu, da bi odnehal. Imel 
sem voljo, vztrajal, tek mi je 
bil v veselje, hitro je bil viden 
napredek, izgubljal sem ki-
lograme. Tekel sem vedno 
lažje, premagoval kilome-
tre – in kar mi je najbolj po-
membno, premagoval sem 
samega sebe,« je povedal. 
Konec leta 2015 se je v Škofji 
Loki priključil tekaški skupi-
ni Romana Kejžarja in ta tre-
nutek šteje za mejnik na poti 
do njegove preobrazbe: »Do-
bil sem nove izkušnje, do-
datno motivacijo, številne 
nasvete, spoznal nove prija-
telje, napredek pa se je le še 
povečeval.« Gibanje je bilo 

najpomembnejše na poti do 
Aleševe velike spremembe, 
nekaj pa je dodala tudi pre-
hrana. »V večernem času 
sem zmanjšal vnos maščob, 
na jedilniku je bilo več sadja, 
zelenjave, ogljikovih hidra-
tov,« je dodal. Sprememba je 
več kot očitna, tako na zunaj, 
saj ima 69 kilogramov, kot 
tudi na papirju, v rezultatih. 
Če je leta 2014 Tek štirih mo-
stov premagal v 55 minutah, 
je bil njegov letošnji čas 38 
minut in 26 sekund. »Vesel 
sem, da mi je uspelo. S seda-
njimi kilogrami se počutim 
bolje, več imam energije, vse 

je lažje. Kilogrami se seveda 
poznajo tudi pri teku. Ko gle-
dam nazaj, šele vidim, kak-
šen napredek sem naredil. 
Že samo v primerjavi z lani 
sem na tekih za nekaj mi-
nut hitrejši. Vse je mogoče, 
če imaš le voljo in se trudiš,« 
je ponosen. Trenira vsaj pet-
krat tedensko, v zadnjem 
času ga veselijo predvsem 
hribi, gorski tek, kjer je tes-
no povezan z naravo. Najdlje 
je v enem kosu pretekel dob-
rih 75 kilometrov, in sicer iz 
Ljubljane do Logarske doli-
ne, najtežje pa mu je bilo na 
letošnji rekreativni tekmi na 

Veliko planino. Udeležuje se 
številnih rekreativnih tekov, 
redno tekaške serije Gorenj-
ska, moj planet, kjer je tre-
nutno vodilni v skupnem se-
števku. Upa, da bo tako tudi 
po koncu.

Na vprašanje o prihod-
njih ciljih je njegov odgovor: 
»Ohranjati težo, premago-
vati samega sebe, rekreativ-
no se še naprej ukvarjati s te-
kom.« Marsikomu je lahko 
vzor, in kot še pravi: »Upam, 
da se bo kdo tudi zato odlo-
čil in rekel, da če je on lahko, 
bom pa še jaz poskusil. Vse 
se da, kar pogumno.«

S tekom do velike 
preobrazbe
Aleš Krajnik je reden udeleženec rekreativnih tekov na Gorenjskem in  
v okolici. Ko se je odločil za tek, je imel petindvajset kilogramov več. 
Trenutno je vodilni v skupnem seštevku tekaške serije Gorenjska, moj  
planet. Njegov cilj je premagovati samega sebe.

Pogovarjala sva se po njegovem sobotnem treningu. Po 21 kilometrih teka na Šmarno goro, 
Osolnik, Križno goro in Lubnik je odtekel še krog po trasi domačega teka na Kondorjevem 
letu, kjer bo tekel 2. septembra.

»Minevata že dve leti in osem mesecev od moje 
preobrazbe. Imel sem 94 kilogramov, opustil sem 
kajenje in se začel ukvarjati s tekom. Izgubil sem že 25 
kilogramov. Moj cilj je premagovati samega sebe. Sem 
na dobri poti. Tudi rezultati kažejo tako.«

Maja Bertoncelj

Kamnik – V Kamniku so iz-
peljali jubilejni, deseti Kva-
dratlon Kamnik. Tekmova-
nje, ki sta si ga pred deseti-
mi leti zamislila glavna or-
ganizatorja Franci Kramar 
in Dare Homar, ima v vročih 
poletnih mesecih predvsem 
namen športnega druženja, 
šele na drugem mestu pa je 
tekmovalni značaj.

Ekipe so se v treh dneh 
merile v štirih različnih po-
letnih športih: prvi dan v 
nogometu na mivki, dru-
gi dan v vaterpolu, tretji dan 
pa v košarki 3 x 3 in odboj-
ki na mivki. V desetih letih 
je bilo na tekmovanju kar 

nekaj zmagovalcev, le dve-
ma ekipama pa je uspelo os-
vojiti tudi prehodni pokal, ki 
ga prejme ekipa, ki je trik-
rat osvojila Kvadratlon. To je 
pred leti uspelo ekipi Železni 
team, letos pa še ekipi ZZP, 
ki je bila najboljša v postavi 
Mario Bijelić, Karlo Reisner, 
Luka Komatar, Anže Čebulj 
in Sandi Bijelić.

Po posameznih discipli-
nah so si nazive naj igral-
ci zaslužili Sandi Ogrinec v 
nogometu na mivki, Gašper 
Šenica v vaterpolu, Anže Če-
bulj v košarki 3 x 3 in Andrej 
Štembergar Zupan v odboj-
ki na mivki, najkoristnejši 
igralec letošnjega Kvadratlo-
na pa je Luka Komatar. 

Trije dnevi, štirje športi
Kamniški Kvadratlon v deseti izvedbi

Skupni zmagovalci letošnjega Kvadratlona: ekipa  
ZZP / Foto: arhiv Športne zveze občine Kamnik

Maja Bertoncelj

Zbilje – Državno prvenstvo v 
tenisu na mivki je prvič pote-
kalo na igriščih ob Zbiljskem 
jezeru. Zbralo se je okrog tri-
deset igralcev, ki so se pomeri-
li v različnih kategorijah. Med 
moškimi dvojicami sta držav-
na prvaka postala Uroš Brino-
vec in Blaž Dolenc, ženskimi 
Ajda Bagola in Tjaša Zupan, 
mešanimi pa Urban Čevka in 
Katarina Turk.

»Z udeležbo smo zadovolj-
ni. Priljubljenost tega špor-
ta v Sloveniji za enkrat naraš-
ča bolj počasi, upamo pa, da 
bo tudi s tem državnim pr-
venstvom pridobil priljublje-
nost. Trudimo se za to. Tenis 
na mivki se je v Združenih dr-
žavah Amerike in v Brazili-
ji razvil že v sedemdesetih le-
tih minulega stoletja, nato pa 
razcvetel predvsem na plažah 
sosednje Italije, kjer danes 
uživa največjo priljubljenost 
v svetu,« je povedala Gorenj-
ka Tjaša Zupan, vodja tekmo-
vanja, ki je naslov državne pr-
vakinje osvojila v ženskih dvo-
jicah, z Domnom Kuraltom 
pa sta bila druga v mešanih 
dvojicah. »Prej sem se ukvar-
jala z odbojko na mivki, po 

poškodbi rame pa začela tre-
nirati tenis na mivki. Igram 
ga štiri leta,« je še poveda-
la športnica iz žirovniške ob-
čine, ki pa sedaj živi na Spo-
dnji Senici pri Medvodah. Kot 
pravi, je tenis na mivki šport, 
ki je primeren za vse. »Igra se 
na igrišču enake velikosti kot 
pri odbojki na mivki, mreža 
je visoka 170 cm, pravila šte-
tja so podobna teniškim pra-
vilom. Največja razlika je, da 
pri tenisu na mivki žogica ne 
sme pasti na tla. Za ta šport 

potrebujemo poseben lopar iz 
karbona in žogico, ki je malo 
mehkejša kot za tenis. Cena 
loparjev, s katerimi igramo, je 
okrog dvesto evrov, osnoven 
lopar za rekreativce pa stane 
štirideset evrov,« je Zupanova 
predstavila nekaj osnov tega 
športa. Z naslovom držav-
ne prvakinje sta si z Ljubljan-
čanko Ajdo Bagolo priigrali 
nastop na evropskem prven-
stvu, kamor pa ne bosta od-
potovali. »Spadamo pod okri-
lje Teniške zveze Slovenije, a 

moramo stroške turnirjev kri-
ti sami, kar je kar velik zalogaj. 
Evropskega prvenstva se zato 
ne bova mogli udeležiti, nasto-
pava pa na bližnjih mednaro-
dnih turnirjih v sosednjih dr-
žavah. Trikrat sem nastopila 
tudi že na največjem turnirju 
na otoku Aruba v Karibih,« je 
še pojasnila Zupanova.

Organizatorji iz ŠD Tenis 
na mivki Domžale so pripra-
vili tudi predstavitev tega špor-
ta z brezplačnim preizkusom 
igranja.

Igrali za naslove v tenisu na mivki
V nedeljo smo dobili letošnje državne prvake v tenisu na mivki, priljubljeni poletni rekreaciji,  
ki je razširjena predvsem na italijanskih plažah, za večjo prepoznavnost pa se trudijo tudi v Sloveniji. 

Tudi z državnim prvenstvom v Zbiljah so želeli povečati prepoznavnost in priljubljenost 
tenisa na mivki v Sloveniji.
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Simon Šubic

Kranj – Javna agencija za var-
nost prometa (AVP) bo dr-
žavnemu zboru znova pre-
dlagala spremembo 35. čle-
na zakona o pravilih cestne-
ga prometa, da se vozniku, 
ki uporablja mobilni tele-
fon med vožnjo, poleg globe 
120 evrov izreče tudi sankci-
ja treh kazenskih točk. Za-
ostritev kazni bodo na AVP 
utemeljili tudi z izsledki 
nevroznanstvenega posku-
sa o vplivu uporabe telefo-
na med vožnjo na delovanje 
naših možganov, ki so ga 
nedavno izvedli s strokov-
njaki iz podjetja za aplikativ-
no nevroznanost BLCKB in 
šolo vožnje Ježica. »Upora-
ba mobilnega telefona med 
vožnjo mora v naši druž-
bi postati nesprejemljiva in 
nedopustna. Ko bomo začeli 
kot družba razmišljati tako, 
bomo vedeli, da smo na pra-
vi proti,« ob tem pravi Igor 
Velov, direktor AVP. 

Cilj edinstvenega nevroz-
nanstvenega poskusa, naj-
verjetneje prvega, ki je pote-
kal v realnih pogojih vožnje, 
in ne v simulatorju, je bil slo-
venski pa tudi tuji javnosti do-
kazati in jo prepričati o nevar-
nosti uporabe telefona med 
vožnjo. V naravnem okolju 
in pod nadzorom inštruktor-
ja vožnje so tako spremlja-
li dogajanje v možganih vo-
znika med realno vožnjo ob 
različnih motnjah – SMS-
-sporočila, pošta na družbe-
nih omrežjih in klici. »Ugo-
tovitve so jasne in veljajo prav 
za vse voznike ne glede na iz-
kušnje, starost ali spol: tele-
fon popolnoma prevzame 
možganske kapacitete. Tudi 
ob klicu, ki je morda vide-
ti najbolj nedolžen, naše oči 
gledajo, a možgani ne vidijo,« 
je razložil Velov.  

Vsak od osemnajstih ude-
ležencev poskusa je odvozil 
20-minutno traso v realnem 
prometu, vmes pa je prejel 
po tri klice, SMS-sporočila 
in sporočila na družabnih 
omrežjih. Na vsakega od teh 
motilcev se je moral nemu-
doma odzvati, na sovozniko-
vem sedežu pa je medtem za 
njihovo varnost skrbel uči-
telj vožnje iz šole vožnje Je-
žica, da so lahko raziskavo 
izvedli povsem varno in v re-
alnih pogojih na cesti, je po-
tek poskusa opisal dr. Luka 
Zevnik, predstavnik podje-
tja BLCKB. 

»Če primerjamo možgan-
sko aktivnost med vožnjo 
brez motenj z aktivnostjo 
med telefonskim pogovo-
rom, je prisoten jasen trend, 
ki nakazuje, da so med po-
govorom vidna področja 
možganov manj aktivna,« 
je enega od znanstvenih 
vidikov raziskave predsta-
vil Jurij Dreo, nevroznan-
stveni EEG-analitik. Še bolj 

jasne in statistično značilne 
rezultate pa kaže vpliv pisa-
nja SMS-sporočil in rabe 
družabnih omrežij na našo 
pozornost. Največja razli-
ka je vidna prav pri pove-
čani aktivnosti čelnega re-
žnja, ki je ključen za učin-
kovito usmerjanje pozor-
nosti oz. t. i. izvršilne funk-
cije. Naše možganske kapa-
citete so omejene in ko op-
ravljamo več nalog hkrati, 
posameznih enostavno ne 
moremo izvajati učinkovi-
to. Naši možgani torej niso 
dobri v večopravilnosti. 
Zelo se poveča tudi obreme-
nitev naših gibalnih (moto-
ričnih) področij motorične-
ga korteksa, saj se namesto 
zgolj vožnji posvečamo tudi 
tipkanju. Enako velja za te-
menski reženj, ki skrbi za 
koordinacijo in orientacijo 
v prostoru in tudi kaže zna-
ke preobremenitve. Preo-
bremenitev vseh teh funk-
cij (pozornosti, gibalnih 
veščin in koordinacije) z 

večopravilnimi nalogami 
lahko vodi do zmanjšanja 
kvalitete vožnje in posledič-
no do povečanja verjetno-
sti za kritične napake med 
vožnjo, so svoje ugotovitve 
strnili nevroznanstveniki. 

»Upam, da so ti nevroz-
nanstveni izsledki še en im-
pulz več za vsakega od nas 
in da nam dejansko pride 
do živega sporočilo o ne-
varnosti rabe telefona med 
vožnjo. Ugotavljamo, da so 
klasične metode ozavešča-
nja javnosti manj učinko-
vite, da bi ljudem dejansko 
dopovedali, kako pomemb-
na je pametna vožnja. Zato 
smo se odločili, da h klasič-
ni medijski kampanji doda-
mo še dodaten nivo nevro-
znanosti. Mogoče bi moral 
vsak voznik osebno dožive-
ti to izkušnjo, da bi končno 
res prenehali s to nevarno 
prakso,« je poudaril Velov. 
AVP je rezultate raziskave 
predstavila tudi s spletnim 
videom. 

Telefon moti voznike
Tudi nevroznanstveniki so s poskusom dokazali, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo povečuje 
verjetnost za kritične napake voznikov. Se obeta strožja kazen za tovrstni prekršek? 

Voznika močno zmoti vsakršna uporaba mobilnega telefona med vožnjo, tudi klic, pri 
čemer so SMS-sporočila in sporočila po socialnih omrežjih še bolj nevarna, ker še bolj 
obremenijo možgane. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V nedeljo je policist 
gorske enote v okviru ekipe 
za helikoptersko reševanje v 
gorah pod Malim Triglavom 
obravnaval smrt moškega, 
ki je glede na do sedaj zbrana 
obvestila umrl zaradi posle-
dic bolezni. Na poti nad pla-
ninsko kočo Planinka proti 
Triglavu ga je namreč obšla 
slabost, očividci pa so ga nato 
z defibrilatorjem oživljali do 

prihoda GRS Brnik. Ti so 
nato pokojnika s helikopter-
jem odpeljali na Rudno po-
lje in ga predali delavcem 
pogrebne službe.

Že v soboto so obravnavali 
smrtno nesrečo na območju 
Kanina. Moški je umrl po 
odlomu skale, ki jo je držal 
oziroma prijel, in je padel po 
grebenu ter obležal na kam-
nitem melišču.

To sta najhujši nesreči mi-
nulega konca tedna v gorah, 

poleg teh dveh pa se je zgo-
dilo še več s težjimi in lažji-
mi poškodbami. 

V soboto je ekipa reševa-
la planinko, ki je padla in 
se poškodovala na poti med 
Aljaževim domom v Vratih 
in Škrlatico. Reševalci GRS 
Mojstrana so jo na kraju os-
krbeli, policijski helikopter 
pa jo je s posadko LPE in de-
žurno ekipo za reševanje v 
gorah prepeljal v jeseniško 
bolnišnico.

V nedeljo so kranjskogor-
ski gorski reševalci malce 
pred poldnevom pri Ruski 
kapelci na Vršiču oskrbeli 
pohodnika, ki ga je poško-
dovala skala. Reševalci NMP 
Jesenice so ga prepeljali v je-
seniško bolnišnico. 

Prejšnji teden pa je na Šen-
turški gori na drevesu zasil-
no pristal jadralni padalec, ki 
se je nepoškodovan sam re-
šil. Padalo so z drevesa rešili 
gorski reševalci.

Nesreče v gorah se kar vrstijo
Ta konec tedna je planinec umrl pod Malim Triglavom, odlomljena skala pa je bila usodna za moškega, 
ki je padel na območju Kanina. 

Kranj – V Hotemažah je v soboto pozno popoldne zagorela 
elektroinštalacija v montažni hiši. Gasilci JZ GRS Kranj, PGD 
Hotemaže in Šenčur so odprli steno pri omarici in požar po-
gasili. Gorelo je tudi v priročnem skladišču na Ulici Staneta 
Žagarja v Kranju. Domačini so požar delno pogasili že pred 
prihodom kranjskih gasilcev, ki so požar pogasili in požarišče 
pregledali s termovizijsko kamero. Prav tako je konec tedna 
gorelo na Slovenskem Javorniku, kjer so gasilci GARS Jesenice 
iz stanovanja odnesli zažgano hrano in prezračili prostore. 

Gorela hiša, skladišče in v stanovanju

V montažni hiši je zagorela elektroinštalacija, gasilci pa so 
ogenj hitro pogasili. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjski policisti 
so ob koncu tedna obrav-
navali večje število prome-
tnih nesreč s telesnimi po-
škodbami, med njimi pa je 
bilo veliko zlasti kolesarjev. 
Po podatkih policije so lažje 
poškodbe nastale med ude-
leženci v osmih prometnih 
nesrečah, v treh pa so se ude-
leženci huje poškodovali. 

V nesrečah z lažjimi po-
škodbami so policisti v Spo-
dnjih Gorjah obravnavali ko-
lesarko, ki je z asfaltne po-
vršine zapeljala na bankino 
in padla. V še eni nesreči v 
istem kraju sta trčila moto-
rist in voznik osebnega vo-
zila. V Velesovem je voznik 
pod vplivom alkohola (0,77 
mg/l) zapeljal na nasprotno 
smerno vozišče in povzročil 
čelno trčenje z nasproti voze-
čim avtomobilom.V Žiganji 
vasi je zaradi vožnje prebli-
zu desnemu robu vozišča 
padel močno pijan kolesar 
(1,03 mg/l). V podobnih oko-
liščinah (0,94 mg/l) je bila 
še ena kolesarka udeležena 
tudi v nesrečo pri Železni-
kih. V Rudnem je kolesar z 

nižjo stopnjo alkohola (0,15 
mg/l) padel zaradi neprila-
gojene hitrosti. Pod Joštom 
je kolesarka padla na maka-
damski poti in se poškodova-
la. V Lescah sta zaradi neu-
poštevanja pravil o prednosti 
trčila dva osebna avtomobila.

Bile so tudi tri nesreče s 
hujšimi poškodbami. Tako 
sta v Kranju trčila mopedist 
in kolesar. Na Bledu je kole-
sar vozil potnico, ki je padla, 
v Bohinju pa je med vožnjo 
skozi ovinek padel in se huje 
poškodoval motorist.

»Nesreč minuli konec te-
dna je bilo skoraj še enkrat 
več kot enega prej, struktura 
udeležencev, ki so bili v njih 
udeleženi, pa v večini nesreč 
enaka. Predvsem gre za ko-
lesarje, ki so v prometu v pri-
merjavi z vozniki motornih 
vozil manj zaščiteni in zato 
v primeru nesreč bolj ranlji-
vi. Zato apeliramo nanje, naj 
bodo dosledni pri upošteva-
nju prometnih pravil, pred-
vsem glede alkohola, hitro-
sti vožnje ter strani oziro-
ma smeri vožnje, in naj ven-
darle poskrbijo za svojo var-
nost,« pravi višji policijski 
inšpektor Bojan Kos.

Nesreč pol več 
Minuli konec tedna je bilo na Gorenjskem še 
enkrat toliko nesreč kot enega pred tem.

Kranj – V noči s petka na soboto je bila iz odklenjenega oseb-
nega avtomobila v Formah ukradena torbica z denarjem in 
predmeti. Na Griču na Bledu je bilo v noči s četrtka na petek 
skozi priprto okno vlomljeno v stanovanjsko hišo. V petek 
zvečer je storilec iz hiše v Hrastjah po vlomu odnesel nekaj 
zlatnine in denarja. Vlomljeno je bilo tudi v stanovanjsko hišo 
na Koroški cesti na Bledu. V Žireh so policisti prejšnji četrtek 
zgodaj zjutraj obravnavali prijavo o kraji osebnega avtomobila, 
ki ga je neznani storilec ponoči uporabil za vožnjo. Ko je bil 
avtomobil odvzet, je bil odklenjen, v njem pa so bili tudi kon-
taktni ključi. Lastnika policisti obravnavajo v prekrškovnem 
postopku, ker vozila ni zavaroval, o tistem, ki je avtomobil 
uporabil za vožnjo, pa še zbirajo obvestila. Tudi v Zgornjih 
Bitnjah je še neznani storilec iz odklenjenega pomožnega 
objekta odnesel varilni aparat. 

Kradli in vlamljali



Alenka Brun

V 
občini Velika Po
lana v Prekmur
ju so Copekov 
mlin z okolico 
spremenili v pri

zorišče, kjer bodo domovali 
letošnji kmetje oziroma tek
movalci priljubljenega tele
vizijskega resničnostnega 
šova Kmetija. Videti je idili
čno in tokrat je vode na pre
tek. Kar lepo število stavb pri
čakuje tekmovalce, ki se vse
lijo danes. Imajo trgovino, 
letos celo pekarno in mlin, 
hlev, senik, kajžo, areno. Na 
vrtu rastejo kumare, paradi
žnik, njiva je polna koruze. 
A kljub temu da je na prvi 
pogled vse videti umirjeno in 
bolj gosposko kot kadarkoli, 
celo rahlo nostalgično, hitro 
ugotoviš, da je vse pravzaprav 

kulisa. In v pogovoru z izvr
šnim producentom Milo
šem Ratkovićem smo dobi
li potrditev: idealen videz 
vara. Ogromno je stvari, za 
kar bodo mogli tekmovalci 
poskrbeti sami. To, kar smo 
videli, je komaj začetek tiste
ga, kar naj bi nastalo. Postelje 
so brez ležišč, ni prhe in toa
letnih prostorov, hlev je pra
zen. Trgovina je sicer založe
na izvrstno, a koliko jo bodo 
znali izkoristiti letošnji kme
tje, bomo videli jeseni. Letos 
tudi denarna nagrada ni fik
sna, temveč vezana na uspe
šnost opravljenih nalog, kar 
pomeni, da bo zmagova
lec domov odnesel največ 75 
tisoč evrov.

Voditeljstvo so ustvarjalci 
Kmetije zaupali Nataliji Bra
tkovič, ki se je uspešno spo
gledovala s televizijskimi 
kamerami na RTS, dokler 

omenjena televizija ni šla v 
stečaj; oktobra pa bo mini
lo šest let, kar je doma tudi v 
radijskem voditeljstvu. 

Tisti petek so jo poklica
li in jo povprašali, ali bi jo 
zanimala avdicija za re s
ničnostni šov Kmetija. Pravi, 
da je obnemela, saj najprej ni 

vedela, kakšno avdicijo imajo 
v mislih. »Sledilo je pojasni
lo, da za voditeljico,« razlaga 
Natalija, ki je po očetovi stra
ni Mariborčanka, po mami 
Gorenjka. »Vijolična je lju
bezen večna,« se pošali.  

Ko se je informacija »spro
cesirala«, je rekla da, šla na 
avdicijo in pr estala preizku
se. Pravi, da pa ji vodenje res
ničnostnega šo va pomeni 
poseben izziv, saj do sedaj 
edino tega in pa športne 
oddaje še ni vodila. Seveda je 
temu primerna tudi trema. 

»Namreč, ljudje, ki so me 
spremljali 15 let, me poznajo 
kot pozitivno, polno energije, 
nasmejano. Oddaja, ki sem jo 
delala 12 let, je bila pozitivno 
naravnana, v Kmetiji pa bodo 
videli tudi drugo plat. Mora
la bom pokazati sebe, udariti 
po mizi, če bo treba, česar mi 
pred kamero do sedaj tega ni 
bilo treba početi.«

Natalija še pove, da se z 
letošnjo sezono šov vrača 
tja, kjer se je vse začelo: »V 
ospredju bo garaštvo. Vrni
li se bomo sto in nekaj let 
nazaj in takrat, če si znal, si 
se znašel, si imel kaj na mizi, 
drugače pa si bil lačen.«

KMETIJA S STILOM
Jeseni se na Pop TV vrača Kmetija, resničnostni šov, ki se ga Slovenci ne naveličamo. Tokrat so vajeti 
voditeljstva zaupali Nataliji Bratkovič, simpatični in nasmejani Štajerki, ki ima po mamini strani 
korenine tudi na Gorenjskem, v Mojstrani.

Vodenje letošnje Kmetije so zaupali Nataliji Bratkovič.

Ustvarjalci jesenske Kmetije so tokrat v novo zgodbo vpeli 
tudi mlin.

Kreativna ekipa obljublja zanimiv šov, lokacija kmetije z okolico pa je idilična.  
Vendar videz vara ...

Posteljni okvirji in nekaj pohištva čaka na tekmovalce.

Pekarna je izjemna pridobitev, a verjetno  
ne bo »kar dana« v uporabo udeležencem šova.

                        + poštnina

12 99
EUR

                                 Cena zbirke 52. kartic je  

Čudovite jedi  
iz Južne Evrope
Odkrijmo tradicionalne 
jedi z vseh koncev 
Sredozemlja in pustimo, 
da nas navdihnejo 
čudoviti recepti, zbrani 
na praktičnih karticah. 
Recepti vsebujejo 
besedilo, ki nas po 
korakih vodi skozi 
pripravo jedi, in slike, 
ki kažejo različne 
stopnje kuharskega 
postopka. Sprednjo 
stran kartic krasi večja 
slika pripravljene jedi, 
ob kateri se nam bodo 
gotovo pocedile sline.

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

www.gorenjskiglas.si
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Zasluge d. o. o.

Nimamo planov,
držimo se muštra,
ustrezno sankcioniramo delavca,
ki nikdar nič ne zašuštra,
tak poštenjak, da spreobrne barabo,
prinese ogromno denarja,
potem pa želi še nagrado?
Takrat vskočimo mi,
poberemo nagrado, poberemo zasluge,
na vse skupaj dodamo obresti,
mastno zaračunamo svoje usluge,
pa smo še vedno ugodnejši kot
nevarnost dviga delavčeve samozavesti.

Espantajo

Danes beremo drugi del pesmi. Če ostajamo pozitivni, kar 
seveda bomo, moramo verjeti, da se dobro z dobrim vrača 
in obratno. Želim vam veliko sonca in lepih trenutkov. Meta

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

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Jože Košnjek

P
lovba od Moskve 
do Sankt Peters-
burga poteka tudi 
preko dveh največ-
jih evropskih jezer: 

Oneškega in Ladoškega. 
Skupaj merita nad 30.000 
kvadratnih kilometrov, kar 
je površina ene Slovenije in 
pol. Obe jezeri ležita v najbolj 
severozahodnem delu Rusi-
je, v Avtonomni republiki 

Kareliji, ki je del Ruske fede-
racije. Vanju se steka nad 
20.000 večjih ali manjših 
rek. Karelija, ki sta si jo v zgo-
dovini delili Rusija in Fin-
ska, je po letu 1944, po pora-
zu Finske, v celoti pod Rusijo. 
Redko naseljena dežela goz-
dov in vode leži med Belim 
morjem, ki je del Barentso-
vega morja, in Baltikom, ob 
katerem ima 630 kilometrov 
obale. Republika, ki ima zno-
traj Rusije nekoliko več avto-
nomije od ostalih republik in 

ima zaradi zgodovinske pove-
zave s Finsko tudi večji delež 
protestantov, ki so seveda ob 
pravoslavcih manjšina, meri 
blizu 180.000 kvadratnih 
kilometrov, na katerih živi 
640.000 prebivalcev, pov-
prečno trije na kvadratni kilo-
meter! Glavno mesto je Pet-
rozavodsk. Veliko Karelijcev 
mora po kruh drugam, v raz-
vitejše dele Rusije ali na Fin-
sko. Kolikor jih ostane doma, 
se ukvarjajo z ribištvom in 
domačo obrtjo ter s skrbjo za 
turiste, ki med majem in kon-
cem septembra, ko so jezera 
in reke že vkovane v led, stre-
žejo turistom, ki obiskujejo 
najbolj znake karelijske kra-
je. Šol ni veliko. Vožnja do 
njih, s čolni ali po cesti daleč 
naokoli, bi bila predolga, pre-
naporna in nevarna. Zato so 
otroci v šolah v večjih krajih.

Otok Kiži, eden od okrog 
1700 večjih in manjših oto-
kov v Oneškem jezeru, je 
biser tega jezera in celotne 
Karelije. Človek resnično 

ostrmi ob pogledu na grad-
beniške mojstrovine, izdela-
ne iz lesa. Domačin, ki nas 
je v mrzlem majskem dne-
vu, ko je brilo okrog ušes, 
temperatura pa je bila bli-
zu ničle, vodil po otoku, je 
povedal, da prevladuje tre-
petlika, ki se najbolj trdno 
upira nevarnostim ostrih 
zim. Trepetlika, ki sodi v rod 
topolov, ni le odporen grad-
beni material, temveč imajo 
les, listje in lubje tudi zdra-
vilne učinke. Zgradbe na 
otoku, od cerkva do starih 
kmečkih hiš in poslopij, ki 
so namenjene turizmu, so 
vrhunec ruskega in sveto-
vnega lesnega stavbarstva. 
Od 87 objektov jih je 17 pod 
zaščito Unesca. Nekaj pose-
bnega je cerkev Jezusovega 
spremenjenja na gori z 22 
kupolami. Tesarji so jo v 18. 
stoletju zgradili brez enega 
žeblja ali kosa kovine. Samo 
les, za orodje pa samo sekira, 
žaga in dleto. Legenda pravi, 
da je glavni tesar Nestor po 

končanem delu vrgel seki-
ro v jezero in rekel: »To cer-
kev je napravil mojster Nes-
tor. Takšne cerkve ni nikjer 

na svetu, niti je nikdar ne 
bo.« Kar sem videl, mu ver-
jamem! 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Na valovih in jezovih Volge (5)

OTOK LESENIH MOJSTROVIN
Na otoku Kiži v Oneškem jezeru v avtonomni ruski republiki Kareliji stoji sedeminosemdeset vrhunsko 
izdelanih lesenih objektov, od katerih jih je sedemnajst pod Unescovo zaščito.

Cerkev Jezusovega spremenjenja na gori, vrhunec ruskega 
in svetovnega lesnega stavbarstva. Ima dvanindvajset 
kupol, vendar nekatere zaradi obnove, ki bo trajala do leta 
2022, manjkajo.

Karelijke so vešče predenja in pletenja volnenih izdelkov.

Prebivalce otoka Kiži spremlja les od rojstva do smrti. Fant 
je mojster izdelovanja skodel.

Marjana Ahačič

T
ako kot nekoč nji-
hovi starši in stari 
starši so otroci iz 
Kranjske Gore pa 
tudi tisti od dru-

god, ki v teh dneh počitni-
kujejo v Zgornjesavski doli-
ni, pretekli konec tedna uži-
vali ob osvežujoče hladni 
Pišnici – in v njej. Z bosimi 
nogami so brodili po živah-
nem alpskem potoku in pod 
vodstvom učiteljice Katari-
ne Kejžar raziskovali vodo: 
kapljice, ki polzijo po obra-
zu, kaplje, ki se razlivajo 
po prozorni foliji, kamenč-
ke, ki se v stekleni posodici, 
napolnjeni z vodo, zdijo več-
ji kot na dlani, ter prodna-
ta pristanišča, ki jih je spro-
ti podiral tok.

Ob pravljici so opisali 
pot vodnih kapljic iz obla-
ka do zemlje ter od tam sko-
zi korenine v liste in cvet vrt-
nice. S telesom so se vžive-
li v obliko vode in tudi sami 

poskušali zavzeti obliko kap-
lje, ki potuje skozi življenje.

Ob vodi in v njej so uživali. 
Domačin Petja iz Kranjske 
Gore je zatrdil, da se mu bis-
tra Pišnica, ob kateri se tudi 
sicer rad in pogosto igra, ne 
zdi čisto nič premrzla, sploh 
v vročih počitniških dneh. 
Tudi Maruša iz Kranjske 

Gore Pišnico dobro pozna, 
delavnice pa se je razveseli-
la, ker ji krajša čas med poči-
tnicami. Mina je doma v 
Lahovčah, a je v Zgornjesav-
ski dolini napol domačin-
ka. »Mami je kot otrok žive-
la v Ratečah, kamor še sedaj 
pogosto pridem na obisk ali 
na počitnice. Tudi tokrat je 

tako in priložnost sem izko-
ristila, da se še malo poi-
gram in osvežim ob Pišni-
ci,« je povedala.

Sobotno delavnico so pri-
pravili v okviru Mednarod-
nega filmskega festivala, ki 
v teh dneh poteka v Kranjski 
Gori, in sicer v sklopu pro-
grama za otroke.

UŽIVALI OB VODI
Na čutno-gibalni delavnici ob potoku Pišnica v Kranjski Gori so otroci raziskovali vodo v njenih 
najrazličnejših oblikah in funkcijah. Opazovali so kapljice in gradili pristanišča ter predvsem uživali v 
hladu gorske rečice.

Otroci so pod vodstvom Katarine Kejžar opazovali pot vodnih kapljic po obrazu.

Tudi Maruša in Mina (v ospredju) sta gradili prodnata 
pristanišča in spuščali papirnate čolniče.

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

V Kranju sta se 15. julija 2017 poročila Darijan Mohorič in 
Nataša Podnar, v Mošnjah pa Boštjan Šuntner in Anja Pri-
morac. Na Bledu so se 15. julija 2017 poročili: Zlatko Pjekni 
in Irena Ošaben ter Martin Rmuš in Sergeja Mar, 19. junija 
2017 sta se tam poročila Izak Jurčić in Anita Garvanović, 
21. julija 2017 pa: Svit Merc in Maja Dolanc ter Žiga Čikić in 
Eva Rimahazi. Dne 22. julija 2017 sta se v Radovljici poro-
čila Matevž Sterle in Saša Stržinar, v Ribnem pa Gregor 
Rus in Hana Resman. Dne 22. julija 2017 so se v Preddvoru 
poročili: Anže Špehar in Simona Sodnik ter Antonio Arnal-
do Carneiro Junior in Ana Marija Krumpestar, v Vopovljah 
Primož Rigler in Teja Strmole, na Brdu pri Kranju pa Boš-
tjan Markelc in Marija Marčan.

Mladoporočenci

Jure Grahek

N
ajvečji glasbe-
ni festival v Slo-
veniji mnogim 
obiskovalcem 
predstavlja 

alternativne poletne počit-
nice. V primerjavi z drugimi 
festivali ima tudi zelo sproš-
čen urnik koncertov – ostali 
festivali enako število nasto-
pajočih stisnejo v pol krajši 
časovni okvir, kar je za obi-
skovalce lahko zelo napor-
no in prav nič počitniško. V 
Tolminu pa glavna atrakcija 
niso le bendi, temveč lokaci-
ja sama, s čudovitim sotoč-
jem Soče in Tolminke ter 
odlično ponudbo v Tolmi-
nu, katerega prebivalci so že 

pravi mojstri prilagajanja na 
vsakoletni naval metalcev.

Letos je bila novost festiva-
la dodaten, tretji oder, name-
njen neuveljavljenim skupi-
nam. Že po prvem dnevu 
festivala pa je udarilo hudo 
neurje in polomilo streho 
novega odra. Organizatorji 
se niso dali in oder postavili 

na novo, sicer v pol manj-
ši različici. To se je izkaza-
lo kot veliko primernejše za 
mnoge obiskovalce, ki smo 
šotorili v neposredni bliži-
ni odra, prepuščeni milosti 
in nemilosti ozvočenja. Novi 
oder je dodal nekaj svežine 
glasbenemu delu festivala, 
ki sicer iz leta v leto stoji na 

ramenih istih bendov. Red-
ni obiskovalci festivala smo 
tako že malo naveličani glas-
bene ponudbe, sploh kar 
se tiče velikih imen. Kljub 
temu pa so nekateri nosilci 
festivala postregli z odlični-
mi nastopi. Izpostaviti vel-
ja Amon Amarth, ki so sko-
zi leta močno dvignili raven 
svojega nastopa in sedaj na 
odru poleg močne piroteh-
nike in posebnih kulis upri-
zarjajo že prave vikinške 
boje mož na moža. Največ-
je razočaranje festivala pa je 
bil gotovo Marilyn Manson, 
ki očitno računa samo še na 
staro slavo, saj je deloval, kot 
da ga bo na odru pobralo, pel 
zelo slabo in koncert zaklju-
čil pol ure prej, kot je bilo 
napovedano.

TEMAČNE FESTIVALSKE 
POČITNICE V TOLMINU
Nad Tolmin se je že štirinajsto leto zapored zgrnila horda črnine. Metalci iz cele Evrope in še dlje so 
prišli na teden mile narave ter agresivne glasbe – na festival MetalDays.

Barviti in udarni pirotehnični nastop zasedbe Amon Amarth 

Karizmatični Marilyn Manson je na festivalu MetalDays 
mnoge razočaral. / Foto: Duško Knežević
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Samo Lesjak

K
oncerti na Punger-
tu tudi letos bogati-
jo žanrsko raznoli-
ko poletno glasbe-
no ponudbo Kran-

ja, nastop priljubljenega bob-
narja Gašperja Bertonclja pa 
predstavlja že nepogrešlji-
vo stalnico in idealen uvod 
v tradicionalni festival Jazz 
Kamp, ki bo v mestu potekal 
od 18. avgusta. Na tokratnem 

nastopu je z ansamblom 
predstavil nekatere original-
ne skladbe ter vrsto znanih 
džezovskih standardov. Poleg 
Bertonclja so v zasedbi občin-
stvo navdušili še saksofonist 
Igor Lumpert, kitarist Russ 
Spiegel (ZDA) in basist Niko-
la Matošić. Bertoncelj, med-
narodno priznan glasbenik, 
sicer zadnjih petnajst let red-
no nastopa po vsej Evropi in 
Ameriki. Glasbena pot ga je 
najprej peljala v Avstrijo, kjer 
je študiral na Brucknerjevi 

Univerzi v Linzu pod vods-
tvom Douga Hammonda, 
potem pa v New York, kjer je 
pod nadzorom strokovnjakov 
prejel naziv Master of Arts 
na The City College of New 
York. Gašper je sodeloval pri 
številnih snemanjih in nas-
topih kot spremljajoči glas-
benik, predstavlja pa se tudi 
kot skladatelj, aranžer in pro-
ducent, je pa tudi avtor izvrst-
nega učbenika, ki je v pomoč 
tako začetnim kot strokovnim 
bobnarjem.

USPEŠNA UVERTURA 
V JAZZ KAMP
Poletne glasbene večere na terasi Pungerta je osvežil džezovski koncert 
kvarteta priznanega kranjskega bobnarja Gašperja Bertonclja.

Kombinacija ubranih džezovskih ritmov in improvizacije: kvartet Gašperja Bertonclja na 
terasi Pungerta / Foto: Gorazd Kavčič
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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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Danes bomo obnovili sis-
tem križ iz dvanajstih kart. 
Najprej je treba postaviti 
vprašanje in izbrati karto, ki 
je namenjena določenemu 
vprašanju, kot na primer kar-
ta Ljubezen, Dom, Sodnik, 
Bolezen, Ljubimec, Otrok, 
se pravi karto, ki označuje 
temo ... Vedeževalec preme-
ša karte, naredi pahljačo ali 
pa jih razvrsti po mizi. Spra-
ševalec med razmišljanjem 
o vprašanju izbere dvanajst 
kart, nato skupaj z izbrano 
karto vse skupaj premeša. 
Vedeževalec jih z licem nav-
zdol položi sedem navpično 
in pri četrti karti jih najprej 
na desno stran položi še tri 
in nato naprej na desno stran 
še zadnje tri. Če se izbrana 
karta pojavi v vodoravni vrs-
ti, lahko vplivamo na zadevo, 
o kateri se sprašuje, če je v 
navpičnem položaju, se vpli-
vati ne da. Karte, ki so v nav-
pičnem položaju, beremo 
kot trenutno stanje, tiste v 
vodoravnem pa povedo, kaj 
prinaša prihodnost. Lahko 
je v pomoč tudi, da prve tri 
karte malo nakažejo prete-
klost, četrta karta je center 

križa in ponavadi predstav-
lja srž težave oziroma vpra-
šanja. Levo stran po navadi 
povezujemo s čustvi, karte 
na desni pokažejo rezultat 
in vseh dvanajst kart tvori 
celoto. Naslednjič bomo 
pogledali ta sistem s karta-
mi Težave, Tat, Sreča, Hiša, 
Nesreča, Žalost, Sodnik, ki 
bodo v navpičnem položaju. 
Karte položene iz leve in des-
ne so Neiskrenost, Nenadna 
sreča, Mislec, Ljubimec, Lju-
bosumje, Ljubezen. Izbra-
na karta pa je Ljubica. Na 
naslov tanja.70@hotmail.
com ali na Gorenjski glas s 
pripisom ''šola vedeževa-
nja'' in svojo šifro pošljite tri 
poljubne karte ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že 
do sedaj spoznali in skupaj 
bomo našli pravo razlago. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Vrtnica«
Sem vaša redna bralka in že 
ste mi odgovorili. Na vas se 
obračam s prošnjo za vpogled 
v prihodnost. Zanima me tudi 
za mater in hčerko. Kaj jima 
pokaže za naprej? Hvala in 
lep pozdrav.
V kratkem času se je v vaši 
družini veliko spremenilo in 
to je na vas pustilo določe-
ne posledice. Sedaj stopa-
te po svoji poti in vsak dan 
vam je dragocen. Ne želite 
več izgubljati časa, pač pa 
ga preživeti karseda polno. 
Odpira se vam veliko novih 
poti v smislu navezovanja 
stikov in druženja. Ob koncu 
meseca se vam obeta krajši 
izlet. Sprva se boste malo 
obotavljali, vendar vam ne 
bo žal, da ste se odzvali 
povabilu. Na vidiku je nova 
zaposlitev, vendar ni videti, 

da bo za stalno. V roku dveh 
let se boste zaposlili in opra-
vljali poklic, za katerega ste 
se izučili. Pri zdravju bodite 
pozorni na ožilje in zdravo 
prehrano. Vaša mati si veliko 
žene k srcu in se obreme-
njuje, četudi nima vpliva na 
razplet dogajanja v odnosih 
drugih. Svetujte ji sprostitev 
in počitek, stran od družine, 
saj ga nujno potrebuje. Pre-
vidna naj bo tudi do ljudi, 
saj je včasih preveč zauplji-
va. Želi ugoditi vsem, a na 
koncu je prizadeta. Hčerka 
bo še naprej uspešna v šoli. 
Tukaj je na njeni strani videti 
finančna pomoč, lahko bo v 
obliki štipendije. Fant, s kate-
rim je trenutno v razmerju, je 
sicer resen in se razumeta, 
vendar na dolgi rok ta zveza 
ne bo obstala. Ustalila se bo 
ob koncu šolanja in si tudi 

ustvarila družino. Želim vam 
vse lepo in srečno.

»Strelka«
Pozdravljeni. Zanima me za 
par tnersko zvezo in služ bo. Pr
o  sim tudi za vpogled v sosed
ski spor pri gradnji hiše. Pred 
leti sem se že obrnila na vas 
in moram reči, da so se vaše 
napovedi v celoti uresničile.
V partnerski zvezi ste se 
končno našli. Imate vse, kar 
ste si vedno želeli. Po naravi 
ste malo nezaupljivi, vendar 
nikar ne iščite slabosti, saj je 
dobrega veliko več. Saj veste: 
svet je lepši in boljši, če gle-
damo s pozitivne strani in ne 
negativne. Fant vam zaupa 
in vas spoštuje, zaupajte tudi 
vi njemu. Je odprte narave in 
ne brani se pogovorov. Izko-
ristite to sebi v prid in mu 
iskreno povejte, kadar ste 

negotovi. Vajina zveza se bo 
obnesla, v prihodnosti vidim 
tudi naraščaj. Pri gradnji hiše 
se bo zgodil nepričakovan 
preobrat, in sicer zamenjava 
parcele, ki bo v drugem kra-
ju. Tu ne bo težav s sosedi in 
tudi bolj vam bo odgovarjal 
prostor sam. Gradnja hiše 
bo potekala po vaših načr-
tih, videti je veliko pomoč 
prijateljev, kar bo partnerja 
zelo razveselilo. Služba, ki jo 
imate, vam ne daje več take-
ga zadovoljstva kot včasih. 
Sprememb za zdaj še ni na 
vidiku. Ob selitvi na svoje 
se bodo odprle neke poti. 
Razmislite o poslu na svoje, 
saj mislim, da imate poten-
cial in dobro poslovno ide-
jo. V začetku bo sicer težko, 
vendar kasneje se vam bo 
obrestovalo. Lepo vas poz-
dravljam in želim vse dobro.

V petek zvečer, dan pred Kmečko ohcetjo, so v Srednji vasi 
pripravili tudi tradicionalno Vasovanje v treh dejanjih. Ura 
glasbenega programa s Tanjo Zajc Zupan in pevko Katari-
no je bila uvod v dogajanje. V soboto popoldan pa je pri-
reditveni prostor Pod skalco gostil Kmečko ohcet, kjer sta 
letos za glasbeno vzdušje poleg harmonik v tradicionalni 
uprizoritvi skrbela dva ansambla: Lunca in Storžič. Žal 
tokrat niso poročili pravega para, so pa zato igralci KUD 
Triglav Srednja vas lepo uprizorili staro tradicijo poroke. 
Pravih parov, ki so se poročili na Kmečki ohceti v prejšnjih 
letih, je do danes dvajset, tokrat pa se je oglasila tudi lan-
skoletna nevesta Teja Tominec, na fotografiji pa ji dela 
družbo mati letošnje neveste, ki jo igra Barbara Sušelj. 

Kmečka ohcet v Bohinju
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Vilma Stanovnik

K
o praznujejo špor-
tniki, je jasno, da 
želijo ob sebi navi-
jače. Kljub počitniš-
kemu času in vroči-

ni so ti prišli na sobotno dir-
ko, tako imenovani nočni kri-
terij, nato pa v nedeljo jubilej 
slavili še ob dirkah Po ulicah 
Kranja in Veliki nagradi Kra-
nja – Memorialu Filipa Maj-
cna. Prav tako je bilo praznič-
no in bo še do tega petka v avli 
kranjske občine, kjer je na 
ogled jubilejna razstava, ki jo 
je kranjski kolesarski klub pri-
pravi s pomočjo Gorenjskega 
muzeja, zlasti Alenke Pipan. 

Pri pripravi razstave je bila 
aktivna tudi Maša Zevnik, 
poslovna sekretarka Kolesar-
skega kluba Kranj, ki je bila 
tudi pobudnica, da klub, ki 
ima svoj sedež v Stražišču, 
in domači glasbenik Andrej 

Šifrer na vrhuncu letošnjega 
vročega poletja pripravita sku-
pno praznovanje. Andrej Šif-
rer je namreč pred štirideset-
imi leti izdal svojo prvo malo 
ploščo Zoboblues, s katero je 
osvojil slovenska srca. 

Tako kot kranjski kolesarji, 
ki so ime Kranja ponesli po Slo-
veniji in tujini, je eden izmed 
velikih promotorjev gorenjske 
prestolnice tudi Andrej Šifrer, 
ki je dogajanje v zadnjih štirih 
desetletjih na kratko povzel z 
zgovornim naslovom koncer-
ta – 40 let norosti. 

In medtem ko je v sobo-
to zvečer na odru na Slo-
venskem trgu zapel številne 
ponarodele pesmi, ob kate-
rih je imel veliko pomoč tudi 
med poslušalci pod odrom, 
so se mu na odru pridružili 
tudi prijatelji. Prišel je Dave 
Cooke pa John Harwood Bee, 
zlasti pa je navdušil ameriški 
bluesovski zvezdnik Euge-
ne »Hideaway« Bridges, ki 

je s Šifrerjem zapel Zobolu-
es v slovenščini ter predstavil 
tudi nekaj drugih uspešnic. 
Koncert je spremljala vse bolj 
uveljavljena kranjska skupi-
na Mali oglasi. Veliko navdu-
šenje zbranih je Andrej Šif-
rer požel, ko je pokazal svo-
jo sliko izpred štiridesetih 

let. »Takrat sem bil mlad in 
neumen. Sedaj sem mlad in 
pameten,« je povedal Andrej 
ter napovedal nov album, ki 
naj bi ga izdal jeseni. Ena od 
pesmi na njem bo tudi Ljubi 
naglas, ki smo jo prav tako sli-
šali na sobotnem jubilejnem 
koncertu.

PRAZNIK ŠPORTA IN NOROSTI
Minuli konec tedna sta skupno stoletnico praznovala Kolesarski klub Kranj in Andrej Šifrer,  
saj letos mineva šest desetletij od ustanovitve kluba in štiri desetletja, odkar je izšla prva  
Šifrerjeva plošča Zoboblues.

Andrej Šifrer se rad spominja časov, ko je bil »mlad in 
neumen«. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjski župan Boštjan Trilar je Andrejeve goste nagradil 
s plaketami Kranja, Andreja pa bo predlagal za občinsko 
nagrado. / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Šifrer je praznoval skupaj s kolesarji, ki so pripravili 
tudi razstavo. / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 52 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 24 dečkov in 15 deklic. Naj-
težji je bil deček, ki je tehtal 4050 gramov, najlažji deklici 
pa je tehtnica pokazala 1740 gramov. Na Jesenicah se je 
rodilo 7 deklic in 6 dečkov. Najtežji in najlažji sta bila deč-
ka – prvemu je tehtnica pokazala 4040, drugemu pa 2720 
gramov.

Novorojenčki
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Slaščičarna Zima, Grajska 3, 4260 Bled 
Za naročila in ostale informacije: 04 574 16 16

Poletni delovni čas – vsak dan (tudi nedelje in prazniki):  
od 7.30 do 22. ure

www.smon.si

Zgodovina slaščičarsko-pekarske obrti na Grajski cesti 3 na Bledu
sega v daljne leto 1890. Tu je zaorala ledino družina Ravnik.

Od leta 1966 je tradicijo nadaljeval Franci Šmon in ji dodal bolj 
slaščičarski pridih. S trdim delom in odločnostjo je slaščičarno dvignil na 

višji nivo in nadaljeval samostojo pot vse do leta 2008,  
ko je zaključil z delovanjem. Njegovo tradicijo danes nadaljuje Anka 
Zima z družino. Njena samostojna pot se je začela 1998 v slaščičarni 

Ježek, ki je od leta 2017 v najemniških rokah.
Slaščičarna se je v slogu poimenovanja po lastnikih leta 2015 

preimenovala v slaščičarno Zima.

Z nami v slajše življenje
Slaščičarno Šmon smo leta 2015 preimenovali  

v Slaščičarno Zima. Z istimi močmi se že od leta 2008 naprej  
trudimo, da je vaš vsakdan še slajši. 

Vabljeni v slaščičarno Zima na Bledu, kjer vam dnevno ponujamo  
velik izbor svežih slaščic: našo kremno rezino, blejsko grmado, 

gibanico, torte in ostale sladice po naročilu, trajno pecivo, domač 
sladoled, sadne kupe, tople in osvežilne napitke ...

Iz naše ponudbe izberite »pozabljene sladice«, kot so doboš torta, 
ohridska torta, šamrola, šamšnita, indijančki, išlerji, eklerji …, in se 

prepustite sladkemu razvajanju. 
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1. nagrada: torta za 20 oseb
2. nagrada: 8 kremnih rezin
3. nagrada: 4 kremne rezine

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, 16. 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.
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Triindvajsetletni kanadski pop zvezdnik 
Justin Bieber je s svojim avtomobilom 
zbil fotografa, ki je utrpel lažje poškod-
be. Pevec je sedeminpetdesetletnemu 
moškemu takoj priskočil na pomoč in 
z njim počakal vse do prihoda reševal-

cev in policistov. Slednji so ugotovili, da nesreča ni bila 
namerna, zato ga niso pridržali. Prav gotovo pa pevca 
čaka odškodninska poravnava.

Justin Bieber povozil fotografa

Po treh letih premora sta svo-
jo ljubezen obnovila ameriška 
igralka Meg Ryan (55) in  irski 
glasbenik John Mellencamp 
(65). Par so skupaj opazili marca 
v New Yorku, maja pa na intimni 

večerji v zvezni državi Massachusetts. »Ljubim Meg, ona 
pa me na smrt sovraži, saj se obnašam kot otrok, sem 
žaljiv in se ves čas pritožujem,« se je v intervjuju pred 
meseci pošalil pevec. Par zveze uradno še ni potrdil.

Meg Ryan in John Mellencamp spet skupaj

Umrla je Guillermina Quinones, mama 
pevca Marca Anthonyja (47). »Danes se 
je poslovila naša junakinja, zaščitnica, 
najpomembnejši člen naše družine, naš 
navdih, ki je sedaj angel,« je žalostno 
vest sporočil pevec, ki pravi, da bo mamo 

močno pogrešal. Vzrok smrti ni znan, bila pa je že nekaj 
časa v bolnišnici, kjer jo je Marc redno obiskoval skupaj s 
svojim dekletom Raffaello Modugno.

Marc Anthony žaluje za mamo

Letošnje nagrade VMA glasbene postaje 
MTV bo vodila dvaintridesetletna pevka 
Katy Perry. Novico je oznanila s fotogra-
fijo, na kateri je v astronavtski preobleki. 
Podelitev bo potekala 27. avgusta v Ingle-
woodu v Kaliforniji. Katy se tudi sama 

poteguje za nagrade VMA, z albumom Witness zaseda 
vrhove različnih glasbenih lestvic, v sklopu albuma pa se 
pripravlja tudi na svetovno turnejo.

Katy Perry na nagradah kot astronavtka

VRTIMO GLOBUS

Aleš Senožetnik

P
red gostiščem Zele-
ni rob je minulo 
soboto v organiza-
ciji Rekreacijskega 
društva Rigelj pote-

kalo 21. Tekmovanje harmo-
nikarjev. »Prijeten ambient 
in dve desetletji tradicije so 
tokrat na tekmovanje priva-
bili več kot šestdeset tekmo-
valcev. So vseh starosti, pri-
hajajo iz vseh koncev Slo-
venije, največ pa je seveda 
Štajercev in Gorenjcev,« je 
povedala predsednica druš-
tva Lara Savnik. 

Med tekmovalci smo 
srečali precej veteranov. 

Gorenjci France Ostrelič, 
Ivan Gorenc in Janez Gol-
majer prisegajo na Slaka. 
Najstarejši, 82-letni Ostre-
lič, frajtonarico igra že več 
kot šestdeset let, nekaj let 
mlajša Gorenc in Golmajer 
pa sta se po načelu, da niko-
li ni prepozno, igranja zače-
la učiti pred tremi oziroma 
12 leti.

Na travniku pred kočo so 
prste pred nastopom prid-
no ogrevali tudi mlajši tek-
movalci, med njimi le šest-
letni Gašper Pleško iz Zapog 
pri Vodicah, ki po enem letu 
učenja pod mentorstvom 
Roberta Stoparja že lepo 
razteguje meh. Kot pravi 
mali Gašper, najraje zaigra 

Avsenikovo Prelepo Gorenj-
sko.

Čeprav je harmonika vča-
sih veljala za bolj fantovski 
instrument, pa danes ni več 
tako. To dokazuje tudi še ne 
enajstletna Natalija Jakob, 
ki se je tekmovanja na Zele-
nem robu udeležila skupaj z 
učiteljem Robertom Golični-
kom in še tremi prijatelji har-
monikarji. Tudi Natalija naj-
raje igra Avsenikove viže, za 
harmoniko pa jo je navduši-
la babica.

Medtem ko so se udele-
ženci drug za drugim vrsti-
li na odru, je njihove nasto-
pe budno spremljala štiri-
članska komisija, ki so jo ses-
tavljali Simon Bučar, Dušan 

Drobnič, Tomaž Jemec in 
Milan Kokalj, vsi glasbeniki 
in učitelji harmonike. »Oce-
njujemo identičnost skladbe, 
ritmičnost izvedbe in splo-
šen nastop, saj je poleg dob-
rega igranja pomembno tudi, 
da je harmonikar prešerne 
volje,« nam je povedal Milan 
Kokalj, sicer član Ansam-
bla Franca Miheliča. Veseli 
ga, da se vse več mladih ude-
ležuje tovrstnih dogodkov. 
»Godi nam, da mladi hodijo 
po naših stopinjah in igrajo 
slovensko glasbo. Prihaja do 
pravega razcveta frajtonarice, 
kar je lepo videti. Takšne pri-
reditve so lep kazalnik, da gre-
do stvari v pravo smer,« je še 
dodal Kokalj.

HARMONIKA NI LE ZA FANTE
Na Veliki planini pred gostiščem na Zelenem robu je minulo soboto potekalo že enaindvajseto 
Tekmovanje harmonikarjev, na katerem se je zbralo več kot šestdeset tekmovalcev vseh starosti.

Šestletni Gašper Pleško iz Zapog pri Vodicah, ki harmoniko 
igra že eno leto, v družbi učitelja Roberta Stoparja in 
starejših harmonikarjev

France Ostrelič, eden najstarejših tekmovalcev, s starim 
znancem tovrstnih tekmovanj Ivanom Gorencem in 
Janezom Golmajerjem

Nastope so budno spremljali člani komisije. Harmonika nikakor ni glasbilo, rezervirano le za moške.

Natalija Jakob z učiteljem Robertom Goličnikom in prijatelji 
harmonikarji

Andrej Prešeren, oblečen v staro pastirsko opravo, ne 
manjka na prireditvah na Veliki planini.

Veronika Hribar iz Bohinjske Češnjice študira 
agronomijo na biotehniški fakulteti. Igra klarinet v 
godbi, pleše folkloro in kolesari. Že dve leti igra v KUD 
Triglav Srednja vas. Zaigrala je tudi na Kmečki ohceti v 
Bohinju. / Foto: Tina Dokl
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z vlivanci, sesekljani zrezki iz 
bučk, pečen krompir, zelena solata, pehtranovo pecivo; ve-
čerja: čebulne omlete, jogurt, melone, grozdje
Ponedeljek – kosilo: mesna solata z bučkami iz nedeljske kuha-
ne govedine, pražen krompir, zelena solata, lubenica; večerja: 
juha iz stročjega fižola, skutni štrukelj, kompot
Torek – kosilo: hladna juha iz kumar, polnjeni lignji na žaru, 
ocvrt krompir, pečena paprika; večerja: skutni namaz z zelišči, 
toast, melona s sladoledom
Sreda – kosilo: paradižnikov sok, špageti z bolonjsko omako, 
solata iz bučk z zelišči, sadna kupa s skuto in sočnimi mare-
licami; večerja: jajčevci s parmezanom, polenta, jogurt
Četrtek – kosilo: špageti s smetano in bučkami, pečen piščan-
čji file, paradižnikova solata; večerja: male palačinke s sirom, 
zelišči, mocarelo, kuhano ajdovo kašo itd., jogurt.
Petek – kosilo: zeleni miks, pečeni ribji fileji, pečen krompir, 
dušena blitva s kislo smetano, nektarine; večerja: pečeni večji 
kosi bučk, jajčevcev, paprike, paradižnikova solata, lepinje
Sobota – kosilo: mešano meso na žaru, kumarična solata s 
krompirjem, čebulo in kislo smetano, ajvar, lepinje; večerja: 
pica, pečene nadevane polovice paradižnikov, jogurt

Hladna juha s kumarami

Tri manjše kumare olupimo, prerežemo in jim odstranimo 
pečke, narežemo jih na koščke in damo v skledo. Dodamo še 
dva sesekljana stroka česna in pol narezane čebule, ki smo 
ju nekaj minut pražili na oljčnem olju. Prilijemo 4 dl jogurta, 
solimo in popramo, nato pa s paličnim mešalnikom zmelje-
mo v gladko maso. Tako dobimo osvežilno kremno juho, ki 
jo še dobro ohladimo. Lahko ji dodamo nekaj kock ledu, tik 
preden jo postrežemo, pa dodamo drobno sesekljan koprc 
ali drobnjak.

Sesekljani zrezki iz bučk

Za 4 osebe potrebujemo: 700 g bučk, sol, 1 čebulo, 1 žlico mas-
la, šopek peteršilja, 2 jajci, 1 žlico sesekljane mete ali koprca, 
120 g drobtin, 100 g sveže naribanega sira ementalca, poper, 
malo moke, 9 žlic oljčnega ali sončničnega olja za cvrtje. 

Bučke umijemo, narežemo na kolesca, jih v osoljenem kropu 
kuhamo 10 minut in dobro odcedimo. S paličnim mešalnikom 
jih sesekljamo v kašo in stresemo v skledo. Čebulo nasekljamo 
in damo k bučkam. V ponvi razpustimo maslo. Zelen peteršilj 
brez stebelc in meto sesekljamo. Bučkam v skledi dodamo 
maslo, jajci, peteršilj in meto, drobtine in nariban sir. Solimo, 
popramo in dobro premešamo ter pustimo stati vsaj 5 minut. 
Nato z žlico zajemamo zmes iz bučk in jo z naoljenimi rokami 
oblikujemo v ploščate zrezke, debele 1 cm. Zrezke povaljamo v 
moki in položimo na desko, da počaka. V ponvi segrejemo olje 
in zrezke pečemo po porcijah, z vsake strani od 2 do 3 minute. 
Zlato zapečene zrezke vzamemo iz ponve in jih odcedimo na 
kuhinjskem papirju. Ponudimo s solato in krompirjem. 

Bučke s piščancem in puranji polpeti
Letošnje poletje v naših 

koncih rastejo bučke sko-
raj tako kot gobe po dežju. 
Včasih nam ob taki količini 
bučk že zmanjka idej za nji-
hovo pripravo in bučke s pi-
ščancem so le ena od mno-
gih možnosti za okusno ko-
silo. Poleti nam prav tako 
teknejo lahke jedi in za v ta 
namen si pripravimo hitre 
puranje polpete.

Za pripravo bučk s piščan-
cem potrebujemo: 2 manj-
ši bučki, 250 g piščančje-
ga mesa, 1 čebulo, 2 stroka 
česna, 5 žlic pretlačenega 
paradižnika, 1 lonček kisle 
smetane, 100 g sira, sol in 
poper, 2 žlici olivnega olja.

Opranim bučkam odreže-
mo konce in jih po dolžini 

razpolovimo. S pomočjo 
žlice iz njih izdolbemo sre-
dico. Čebulo in česen olu-
pimo ter nasekljamo. Pi-
ščančje meso narežemo na 
majhne kocke. Čebulo in če-
sen prepražimo na olivnem 
olju in dodamo narezano 
piščančje meso in sredico 
bučk. Posolimo in popopra-
mo ter pražimo toliko časa, 
da se meso z vseh strani za-
peče. Zalijemo s paradižni-
kovo mezgo in kuhamo še 5 
minut. Polovice bučk na ra-
hlo osolimo. V vsako polo-
vico razporedimo priprav-
ljen mesni nadev. Položimo 
jih na pekač, prekrit s peki-
papirjem. Bučke pečemo v 
pečici, ogreti na 180 °C, 20 
minut. Bučke vzamemo iz 

pečice, jih prekrijemo s ki-
slo smetano in potresemo z 
naribanim sirom. Pečemo 
še 5 minut. 

Nasvet: uporabimo lahko 
tudi mleto meso.

Za pripravo puranjih pol-
pet potrebujemo: 350 g 
puranjega mesa, pol rdeče 

paprike, 50 g pora, sol, 2 
ščepca mlete rdeče paprike, 
2 žlički narezanega drobnja-
ka, 2 žlici olivnega olja.

Puranje meso narežemo 
na zelo majhne koščke ali 
pa ga zmeljemo. Meso osoli-
mo, potresemo z mleto rde-
čo papriko in drobnjakom. 

Dodamo na drobne košč-
ke narezano papriko in por. 
Vse skupaj premešamo in 
iz mase oblikujemo polpe-
te. Polpete za 10 minut pos-
tavimo v hladilnik. V ponvi 
segrejemo olivno olje in na 
njem iz obeh strani popeče-
mo polpete.

Mojca Logar

Ko napišemo Slovensko, 
s tem ne mislimo slovenske 
besede ali območja, pač pa 
republiko Slovaško. Tam smo 
'vandrali' zadnji teden. Želeli 
smo pogledati Tatre. Nastani-
li smo se v Liptovskem Miku-
lašu, ki je nekako na sredi med 
Visokimi in Nizkimi Tatrami. 
Ker morja nimajo, so zajezili 
reko in ustvarili »Liptovsko 
maro«. Okrog jezera se je raz-
vil turizem, kampi, izposoja 
čolnov, ribarjenje in mnogo 
apartmajskih hiš, pravih na-
selij. Ko smo se s kolesi vozili 
tam okrog, smo gledali, kje so 
ljudje. Na enodnevnih izletih 
v hribih, termah in drugod po 
okolici. Kolesarske poti so bile 
slabše urejene kot denimo lani 
v Šumavi. Izdelali so zemlje-
vid, progo speljali po običaj-
nih stranskih cestah, kjer pa 
je zelo malo tabel. Precej pa 
je parkov za 'downhill'. Po-
tem smo obiskali Nizke Tatre 
– tam je najbolj znano smu-
čišče Jansa in presenetila me 
je razsežnost gora. Naša naj-
večja smučišča so neprimerno 
manjša kot Nizke in Visoke 
Tatre in sedaj bom bolj z zani-
manjem spremljala Vlhovo in 
Zuzulovo, slovaški smučarki. 
Globalizacija deluje, smučar-
ske naprave so povsod enake. 
Doppelmayr je ta avstrijsko-
-švicarski gigant, ki opremlja 
večino smučišč v Evropi. Gra-
dijo nove apartmaje, proge 
in zasneževalne naprave, le 
mondenosti ni opaziti. Gosti 
so večinoma domačini, torej 
Slovaki, Čehi, Poljaki. V Vi-
sokih Tatrah nas tamkajšnja 
vzpenjača na Lomnicky štit 
pripelje kar 2634 metrov vi-
soko. Najstarejši hoteli so bili 

zgrajeni v prvi polovici 20. 
stoletja. Zdi se, da je bilo to 
obdobje za novonastale drža-
ve po prvi svetovni vojni zlata 
doba in Češkoslovaška je bila 
tedaj napredna država. Ta se 
je brez zadržkov lahko kosala 
z novo sosedo Avstrijo, ki je 
bila dolgo časa njena »velika 
mati«. Ti stari hoteli so danes 
obnovljeni, škatlasti z obdobja 
komunizma pa nimajo naj-
boljšega videza. Nove zgradbe 
gradijo v alpskem ali kanad-
skem slogu iz masivnega lesa 
s celimi hlodi in prav nič se 
ne razlikujejo od smučišč v 
Alpah. Tudi za svojo kultur-
no dediščino lepo skrbijo. Vas 
Vilkolinec so že v osemdese-
tih letih umestili na seznam 
Unecove dediščine. Ni nevar-
nosti terorističnih napadov, 
niti ni veliko tujcev in drugih 
priseljencev. Le Romi so pre-
cej številni in opozarjajo, da 
so pač dno njihove družbe, s 
katerim se je treba ukvarjati. 
Ker so cene približno tretjino 
nižje kot pri nas, človek z ve-
seljem okuša lokalno kulinari-
ko, ker si jo pač lahko privošči, 
in odlična je. Sedaj vem, da je 
Becherovka češka pijača, slo-
vaška posebnost je Borovička. 
Na cestah je bilo opaziti povo-
žene lisice in vidre. Ponosno 
povedo in propagirajo, da v 
njihovih gozdovih živijo med-
vedi in volkovi. Torej njihova 
narava je čista in raznolika, 
kulturna dediščina bogata in 
zanimiva, imajo dobre mož-
nosti za kolesarjenje in poho-
dništvo, cene so sprejemljive 
– več kot odlična izbira za vaš 
dopust.

Slovensko

Janez Logar

Z gotovostjo lahko trdimo, 
da so danes medgeneracijski 
prenosi travm (na ravni posa-
meznika ali na ravni družbe) 
dejstva, ki so dobro raziska-
na, kar običajno pomeni, da 
so tudi poznane rešitve. To so 
vedeli že stari narodi. Tako v 
Svetem pismu piše: »Očetje so 
jedli kislo grozdje, zobje otrok 
pa so skominasti.« (Jer 31,29) 
in »To je večni zakon iz roda 
v rod po vseh vaših bivališčih 
…« (3 Mz 3,17). Vemo tudi, 
da rešitve niso hitre. Rešitve 
so dolgotrajne, zahtevajo veli-
ko zavestno vloženega truda. 
Rezultati prihajajo počasi in 
so dosmrtni. Travme vedno 
spremljajo ogromni čustveni 
pretresi, energija. Za energijo 
fiziki povedo, da se nikoli ne 
izgubi. Le spreminja svojo ob-
liko. Energija nikoli ne izgine 
in tako tudi čustvene groze, ki 
spremljajo travme, ne izgine-
jo, temveč se preko človeškega 
trpljenja valijo iz roda v rod. 
Dokler se nekdo ne odloči, da 
začne iskati rešitve. 

Na ravni družbe moramo 
jasno zapisati, da so religije 
najstarejši psihoterapevtski sis-
temi. In obstajali so pred na-
stankom psihološke znanosti. 
Ena izmed pozitivnih lastnosti 
religije je, da spodbuja povezo-
valni del skupnosti: sožitje, so-
delovanje, spoštovanje med čla-
ni skupnosti. Religija za mirno 
življenje priporoča tudi odpuš-
čanje. Pred tem se mora čustve-
na bolečina posameznika še 
izgovoriti in začutiti. Zato naj 
družba, država spodbuja razne 
oblike udejanjanja, izražanja 
čustvenih bolečin, ki so jih bili 

deležni travmirani ljudje. Tu ni 
razlike med rablji in žrtvami. 
Rablji imajo v sebi neopisljive 
količine sramu in krivde, žrtve 
pa ogromno strahu in žalos-
ti. Mi sicer lahko pišemo in 
beremo o teh travmah, kaj pa 
so doživljali udeleženci hudih 
dogodkov, vedo le oni. Kaj naj 
spodbuja družba? Izražanje 
trpljenja, ki so ga doživljali 
ljudje v težkih trenutkih (vojne, 
holokavst, genocidi, velike na-
ravne nesreče …). Kako? Druž-
ba naj odpravlja tabuje, naj 
spodbuja, da ljudje lahko spre-
govorijo o notranjem trpljenju, 
ki so ga doživljali, naj spodbuja 
umetniško ustvarjanje, pisanje, 
glasbo, slikarstvo, literaturo, 
gledališko umetnost na temo 
ljudi, ki so nabiti z razočaranji, 
ponižanjem, sramom … vzvi-
šenostjo, ošabnostjo, bolnim 
ponosom …, vse to z namenom, 
da bomo drug drugega bolj ra-
zumeli v tem notranjem svetu. 

Na ravni posameznika mo-
ramo najprej sprejeti sklep, da 
nihče ni kriv. Niso starši krivi, 
da se njihov nerazrešeni notra-
nji svet prenaša na otroke. Ne 
moremo zanikati dejstva, da se 
medgeneracijski prenosi zgodi-
jo preko vzgoje. Nihče ni kriv, je 
pa vsakdo odgovoren za svoja 
dejanja. Zato moramo najprej 
starši poskrbeti za svoje notra-
nje čustveno ravnovesje, sicer 
bomo delovali na osnovi im-
pulzov preteklosti. Je že tako, 
da medgeneracijske prenose 
težkih čutenj lahko prekinemo 
le z lastno ranljivostjo.

Medgeneracijski prenosi – 
rešitve?

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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S p o m i n i  n a  v o j n e  d n i  ( 5 )

Franc Uršič

Spomini se končajo
Borci, ki smo bili določe-

ni za 5. prekomorsko briga-
do, smo bili decembra 1944 
prepeljani v manjših sku-
pinah v pravkar osvobojeni 
Split. Brigada je bila uradno 
ustanovljena 23. decembra 
1944. Komandant brigade 
je postal Stane Mahne. Ob 
formiranju je brigada štela 
3200 borcev, podoficirjev in 
oficirjev. 

Iz Splita smo januarja 
1945 odšli v več smeri. Bil 
sem poslan z manjšo lad-
jo do Biograda, od tam iz 
Obrovca 17. marca 1945 z 
vso bojno opremo čez Vele-
bit v Liko. Prav v Liki, v bor-
bi za Gospić, je bilo okoli 
350 mrtvih in ranjenih »5. 
prekomorcev«, ki se je bo-
rila z ustaši v okviru 20. di-
vizije, v okviru osnovnih vo-
jaških operacij 4. armade. 
Onkraj Velebita, na spustu 
proti Liki, sta nas pričaka-
la dež in sneg, ki sta ovira-
la počitek po napornem po-
hodu. V vasi Brušane sem 
pogledal v neko hišo, iz ka-
tere sem slišal obupen jok, 
in zagledal žensko z mrtvim 

dojenčkom s krvavo glavi-
co, ki je v joku dejala: »Zakaj 
niste prišli pol ure prej, da bi 
pregnali ustaše, ki so pobi-
jali po hišah!« Ob 20. oble-
tnici bojev za Gospić sem 
na pokopališču v Divoselu 
videl nagrobni spomenik z 
napisom: U borbi za idea-
le radnog naroda, za slobo-
du i pravdu, daleko od svog 
rodnog kraja, ovde izginuše 
borci 5. prekomorske briga-
de u danima od 20. 3. do 4. 4. 
1945! (V borbi za ideale de-
lavnega naroda, za svobodo 
in pravico, daleč od svojega 
rojstnega kraja so tukaj pad-
li borci 5. prekomorske bri-
gade v dneh od 20. 3. do 4. 
4. 1945.) V njem je pokopa-
nih 28 borcev 5. prekomor-
ske brigade, rečeno je bilo, 
da so ti borci padli pri mo-
stu za Bilaj in so jih domači-
ni rešili iz reke in v Divose-
lu pokopali.

Na domačih tleh

Po zavzetju Gospića je šla 
brigada proti Ogulinu, ko 
je 5. aprila 1945 Gospić za-
pustila, Kolpo prestopila čez 

pontonski most pri Vinici, 
šla dalje proti Črnomlju.

Ponoči 18. aprila 1945 se je 
5. prekomorska brigada prvič 
spopadla z do petsto domo-
branci in Nemci, ki so imeli 
tudi pet tankov. Da niso vsi 
Nemci, pa so jih izdajale be-
sede slovenskih kletev in kli-
cev pomoči, saj je bila njiho-
va ofenziva na Riglu pri Pod-
turnu ustavljena in pregna-
na. Peta prekomorska bri-
gada je imela po zapisu na 
domačih tleh v tem prvem 
boju več mrtvih in okrog tri-
deset ranjenih, sovražnik pa 
več kot trideset mrtvih in ra-
njenih. Dne 20. aprila 1945 
je bila brigada nerazumno 
razformirana in podeljena 
v slovenske brigade in tako 
sem jaz pristal v XV. belo-
kranjski brigadi, ki so ji po 
borbah za Kočevje, Ribni-
co, Grosuplje in na Orle 8. 
maja 1945 prizadejali belo-
gardisti s težkim orožjem 
velike izgube. Dne 9. maja 
1945 pa sem ob 9. uri že po-
čival na dvorišču Miklošiče-
vega hotela nasproti glavne 
železniške postaje, obdan in 

pozdravljan z neštetimi slo-
venskimi zastavami s prišiti-
mi rdečimi zvezdami, različ-
nih oblik in z zvonovi z vseh 
ljubljanskih zvonikov, da 
smo živeči borci in Ljubljan-
čani čutili: Svoboda, res je 
zlata! Tu so se končali moji 
spomini!

Zaključek

Dne 22. 6. 2006 je bilo 
srečanje prekomorcev in 
svojcev v Rogatcu, ker se je 
tam rodil pesnik, pisatelj, 

prevajalec in prekomorec 
Jože Šmit. To je bilo ob 62. 
obletnici ustanovitve 5. pre-
komorske brigade. 

Jože Šmit je zapisal: 
Tisoče nas je bilo in
padlo nekaj sto,
zdaj desetletja krste
redčijo naše vrste.
11. 10. 2014 je bilo v Ce-

lju praznovanje 70-letnice 
5. prekomorske brigade. Na 
tem srečanju nas je bilo le še 
26 prekomorcev.

Konec

Franc Uršič Danec / Foto: ALeš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Sorica – Soriška planina je 
znana kot eno izmed sloven-
skih zimskošportnih središč. 
Zaradi naravnih danosti, bo-
gate zgodovine – po plani-
ni poteka rapalska meja – pa 
je zanimiva tudi v poletnem 
času, ko smučarje zamenjajo 
pohodniki, plezalci, kolesarji 
in drugi gostje.

»Z obiskom Soriške pla-
nine v prvih poletnih mese-
cih smo zelo zadovoljni. Vse 

namestitvene kapacitete so 
polne,« prve poletne mese-
ce ocenjuje direktorica Turi-
stičnega centra Soriška pla-
nina Polona Golija. Gostom 
so tudi v poletnem času na 
voljo prenočišča v Brunarici, 
ki sicer stoji tik ob smučišču, 
sredi Sorice je Gostišče Ma-
cesen, razširiti namerava-
jo tudi kamp. Skupaj z Li-
tostrojsko kočo na Soriški 
planini ter namestitvami v 
Sorici in na Nemškem Rov-
tu je že sedaj na voljo blizu 

dvesto namestitvenih kapa-
citet. V naslednji zimski se-
zoni pa bo, če bo vse poteka-
lo brez zapletov, dokončan 
tudi lesen hotel, ki so ga za-
čeli graditi konec lanskega 
leta in bo lahko sprejel do 
štirideset gostov. »Trenutno 
potekajo zaključna gradbe-
na dela, napeljujejo potreb-
ne inštalacije. Pričakujemo, 
da bo v začetku zimske sezo-
ne nared,« pravi Golijeva.

Zadovoljni so, da so med 
gosti večinoma stacionarni, 
med katerimi je precej tuj-
cev. Največ je Nemcev, Bel-
gijcev pa tudi Francozov. 
Prek Soriške planine vodi 
tudi več cest iz Selške doline 
in Baške grape v Bohinj, zato 
to območje privablja tudi ko-
lesarje, motoriste in druge 
dnevne goste, ki se na plani-
ni ustavijo ob poti.

Zavedajo se, da zgolj zim-
ska sezona ni dovolj za pre-
živetje turističnih delavcev 
na Soriški planini, zato vse 
bolj razvijajo tudi poletno 
turistično ponudbo. »Ima-
mo nekaj lepih kolesarskih 
poti na mulatjerah, nudimo 

panoramske vožnje s se-
dežnico, ki deluje ob koncu 
tedna, za večje skupine pa po 
dogovoru tudi med tednom. 
Planina pa je idealna lokaci-
ja za pohodništvo, privablja-
mo pa tudi ljubitelje padal-
stva,« našteva sogovornica, 
ki si želi celostne ureditve 
in ohranitve zgodovinskih 
objektov ter ureditve temat-
skih poti po stari rapalski 
meji, ki teče po planini. »Ra-
palska meja med gosti zbu-
ja veliko zanimanja, še po-
sebno stari objekti, za katere 
želimo, da bi se v prihodnje 
očistili in uredili,« pojasnju-
je direktorica. 

Kot poudarjajo na Sori-
ški planini, veliko pozornos-
ti namenjajo družinam in ot-
rokom. »Avgusta organizi-
ramo družinska doživetja, 

na katerih bomo organizira-
li različne brezplačne aktiv-
nosti in animacije za otro-
ke v naravi. Glavni avgusto-
vski dogodek pa bo v soboto 
in nedeljo, 26. in 27. avgusta, 
ko bo na planini potekal Ma-
jerski smenj in kontrabant, 
etnološki, kulturni, kulina-
rični in zabavni program, s 
katerim predstavimo življe-
nje na planini. Kot v starih 
časih, bomo s ''kontraban-
ti'' pretihotapili nekaj tiho-
tapskih dobrin čez rapalsko 
mejo. Turistična društva iz 
okolice bodo predstavila do-
mače izdelke in dobrote, ku-
harska mojstra Jože Godec in 
Primož Pintar pa bosta prip-
ravila odprto kuhinjo, na ka-
teri bodo obiskovalci lahko 
poskusili tradicionalne lo-
kalne jedi, pripravljene na 

sodoben način. Zvečer pa 
bosta sledila veselica in dru-
ženje,« pravi Polona Golija.

Kljub temu da smo sredi po-
letja, pa se na planini že prip-
ravljajo na prihajajočo zim-
sko sezono. Zadnji dve sta bili 
zaradi neugodnega vremena 
slabši od pričakovanj, zato le-
tos upajo na boljšo zimo. Do 
zimske sezone bodo v spo-
dnjem delu smučišča in ob 
otroški vlečnici povečali ka-
paciteto zasneževalnega sis-
tema, temu dodali še nekaj to-
pov ter tako omogočali smuko 
v začetku decembra. »Z doda-
janjem vsebin tako v poletnem 
kot v zimskem času se trudi-
mo za čim pestrejšo ponud-
bo in računamo, da bo Soriška 
planina v naslednjih letih pos-
tala zares celovita destinacija,« 
zaključuje sogovornica.

Planina vabljiva  
tudi poleti
Na Soriški planini vse več moči usmerjajo v razvoj poletnega turizma,  
do začetka zimske sezone pa se nadejajo tudi odprtja novega hotela  
s štiridesetimi posteljami.

Soriška planina v poletnih dneh privablja številne kolesarje, 
pohodnike pa tudi motoriste in druge izletnike. / Foto: Vilma Stanovnik

S povečanjem kapacitet umetnega zasneževanja se na planini nadejajo, da bodo smučarsko 
sezono začeli že decembra. / Foto: Vilma Stanovnik
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
1. 8. 

20/36 °C

Nedelja 
6. 8.

18/31 °C

Sreda 
2. 8. 

Četrtek
3. 8. 

Petek
4. 8. 

Sobota
5. 8.

21/37 °C 21/37 °C 20/35 °C 19/34 °C

Ponedeljek 
7. 8.

Torek
8. 8.

Sreda
9. 8.

Četrtek
10. 8.

16/30 °C 16/30 °C 14/29 °C 14/29 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

sudoku_LAZJI_17_61
NALOGA

3 8 5 9 1
1 3 6
4 9

5 3 1 7
2 5 9 8

1 6 3 9
2 4

5 3 9
9 1 8 7

sudoku_LAZJI_17_61

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_61
NALOGA

9 7 5 4 6
4 1 5

1 2
1 6 5 9
3 6

6 9 7 2
3 7

2 9 8
5 8 4 3

sudoku_TEŽJI_17_61

REŠITEV

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

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_61
NALOGA

97546
415

12
1659
36

6972
37

298
5843

sudoku_TEŽJI_17_61

REŠITEV

972154863
468379125
513286497
127635984
395428716
846917352
684593271
239761548
751842639

sudoku_LAZJI_17_61
NALOGA

38591
136
49

5317
2598

1639
24

539
9187

sudoku_LAZJI_17_61

REŠITEV

385692147
172854936
496371258
953148762
627539481
841726395
718963524
534287619
269415873

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 2. 8.
18.25, 20.20 DUNKIRK
19.00 JAZ, BARABA 3
15.40, 17.20 JAZ, BARABA 3, sinhro.
15.30, 18.00, 20.30 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV
21.00 NEKOČ V MESTU VENICE
16.00 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 2. 8.
17.20, 20.00 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV
18.30, 21.10 VALERIAN IN MESTO 
TISOČERIH PLANETOV, 3D
18.20, 20.50 DUNKIRK 
15.50, 20.20 NEKOČ V MESTU VENICE

15.30 VOJNA ZA PLANET OPIC
18.10 VOJNA ZA PLANET OPIC, 3D
15.30 DRUŽINSKA BANDA
20.30 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV
16.20 AVTOMOBILI 3, sinhro.
16.00 OBALNA STRAŽA
17.50 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 4. 8.
21.00 MOLK (letni kino)

Sobota, 5. 8., in nedelja, 6. 8.
18.00 JAZ, BARABA 3, sinhro. 
(v nedeljo 3D)
20.00 KONČNI OBRAČUN

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

1. 8. tor. Peter 5.44 20.32

2. 8. sre. Alfonz 5.45 20.30

3. 8. čet. Lidija 5.47 20.29

4. 8. pet. Dominik 5.48 20.27

5. 8. sob. Marija 5.49 20.26

6. 8. ned. Ljubo 5.50 20.25

7. 8. pon. Kajetan 5.51 20.23

Janez Kuhar

Moravče – V Moravčah je 
bila v soboto zadnja od štirih 
tekem državnega prvenstva 
v ročni košnji, ki sta jo v sklo-
pu 39. Kmečkega praznika v 
Moravčah organizirala Dru-
štvo podeželske mladine 
Moravče in Društvo koscev 
in kosic Slovenije. V petih 
kategorijah je nastopilo 38 
najboljših koscev in kosic iz 
Slovenije ter sedem koscev, 
gostov iz nemškega meste-
ca Murrhardt. Mladinke in 
mladinci so morali pokosi-
ti 16 kvadratnih metrov ve-
liko parcelo, ženske, moški 
do 60 let starosti (kategori-
ja A) in starejši (seniorji) 35 
kvadratnih metrov, moški 
kraljeve discipline, pri kate-
ri ni omejitve glede starosti 
in velikosti kose, pa 100 kva-
dratnih metrov. Med mla-
dinci sta bila najboljša brat 
in sestra Maj in Zala Janža 
iz Bratoncev, med ženskami 
je zmagala Marija Veršič z 
Brezovice pri Ljubljani, dru-
ga je bila Mateja Čarman (iz 
Topol pri Medvodah). Med 
moškimi v kategoriji A je 
zmagal Roman Krek z Jame 
pri Kranju, tretji pa je bil 
Matej Pibernik (Moravče). 
Med seniorji, starost nad 60 

let, je zmagal Jože Škrabec 
(Škofljica), tretji je bil Loj-
ze Križnar (Štefanja Gora). 
V najprestižnejši moški kra-
ljevi kategoriji je nastopilo 
štirinajst koscev, najbolj se 
je izkazal Matej Pibernik iz 
Moravč, za njim se je uvrstil 
Miha Čarman z Jame, četr-
ti je bil Jože Oblak iz Zaloga 
pri Golniku in peti Roman 
Krek z Jame.  

Naslove državnik prva-
kov, za kar so upoštevali re-
zultati štirih tekem, so osvo-
jili med mladinci Maj Janža, 
med ženskami Marija Ver-
šič pred Matejo Čarman (To-
pol pri Medvodah) in Sabi-
no Čarman (Jama), Romana 
Krek je bila v skupnem se-
števku sedma. Med moški-
mi kategorije A je postal dr-
žavni prvak Matej Pibernik 
(Moravče), Gašper Čarman 
iz Topola pri Medvodah je bil 
tretji, Miha Čarman z Jame 
četrti in Roman Krek, prav 
tako z Jame, peti, skupno de-
veti pa je Jože Oblak iz Za-
loga. V kraljevi kategoriji je 
naslov državnega prvaka os-
vojil Matej Pibernik iz Mo-
ravč, drugi je bil Miha Čar-
man in tretji Roman Krek, 
oba z Jame. Od Gorenjcev 
je bil šesti Gašper Čarman 
iz Topola pri Medvodah, 

sedmi Jože Oblak iz Zaloga, 
osmi Tomaž Oblak in enaj-
sti Jaka Krek, oba z Jame. V 
kategoriji seniorjev, starost 
nad 60 let, je postal držav-
ni prvak Viktor Borštnik iz 
Kamnika pod Krimom, tret-
ji je bil Lojze Križnar s Štefa-
nje Gore. 

Ob zaključku košnje se 
je v novih dresih predstavi-
la slovenska reprezentan-
ca za evropsko prvenstvo v 
Švici. Pri sestavi reprezen-
tance so upoštevali rezulta-
te prvih treh tekem, ker je 
moralo Društvo koscev in 

kosic Slovenije vsaj en me-
sec pred evropskim prven-
stvom prijaviti tekmovalce 
organizatorjem. Slovenijo 
bodo na prvenstvu zastopa-
le kosice Marija Veršič, Ro-
mana Krek, Mateja Čarman, 
Petra Kolar, Sabina Čarman 
in kot rezerva Zala Janža ter 
kosci Jaka Krek, Miha Čar-
man, Roman Krek, David 
Avgustinčič, Matej Piber-
nik, Janez Jezeršek, Jože Ob-
lak, Gašper Čarman in Dar-
ko Čas. Naslov mladinskega 
evropskega prvaka bo branil 
Maj Janža.

Uspeh gorenjskih koscev
S tekmo v Moravčah se je v soboto končalo državno prvenstvo v ročni košnji. Gorenjski kosci in kosice 
so se tudi letos izkazali. Matej Pibernik (Moravče) je osvojil dva naslova državnega prvaka, tudi v 
kraljevi kategoriji, kjer je bil Miha Čarman drugi in Roman Krek (oba Jama pri Kranju) tretji. 

Najboljši trije kosci v Sloveniji v kraljevi kategoriji: (od leve) 
drugouvrščeni Miha Čarman z Jame, državni prvak Matej 
Pibernik iz Moravč in tretjeuvrščeni Roman Krek, prav tako 
z Jame, skupaj s podeljevalci priznanj

Slovenska reprezentanca v novih dresih pred odhodom na evropsko prvenstvo v Švico

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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 18. 7. 2017 v 
Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upora-
ba avtomobila VW GOLF – Majda Jelenc, Žiri; 2. nagrada: eno-
dnevna uporaba avtomobila VW POLO – Danica Zaplotnik, 
Preddvor; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Marjeta Jen-
ko, Kranj. Nagrajencem čestitamo!

www.gorenjskiglas.si
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Skladiščnik m/ž (Lesce)
Pričakujemo: 1 leto delovnih izkušenj, izpit B-kategorije, zaželen izpit za viličarja (ni 
pogoj), poznavanje osnovnega dela z računalnikom. Redno delovno razmerje za 
določen čas od 1. 10. 2017 do 31. 11. 2018 in možnost dolgoročne zaposlitve, eno-
izmensko delo od ponedeljka do petka, mlad in uspešen kolektiv. Tronitec, d. o. o. , 
Spodnje Gorje 14b, 4247 Zgornje Gorje . Prijave zbiramo do 10. 8. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. d. , Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 29. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir tehnične podpore za nemško govoreče trge m/ž (Šenčur pri Kranju)
V našo ekipo na sedež globalnega podjetja v Šenčur pri Kranju vabimo novo so-
delavko ali sodelavca za nudenje tehnične podpore nemško govorečim naročni-
kom na delovno mesto inženir tehnične podpore za nemško govoreče trge. Ekipa 
tehnične podpore je odgovorna za pomoč uporabnikom, ki jim želimo zagotavlja-
ti podporo na najvišjem strokovnem nivoju. Euro Plus, d. o. o., Poslovna cona A2, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 21. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni delavec m/ž (Kranj)
Pričakujemo: poznavanje materialov in delovnih sredstev v delovni enoti, obvlada-
nje/poznavanje standardov kakovosti v knjigoveštvu, poznavanje uvedenih siste-
mov vodenja po standardih, opravljen strokovni izpit s področja varstva pri delu ter 
požarnega varstva. Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 27. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuharski pomočnik m/ž (Cerkno)
Izbrani kandidat bo opravljal sledeča dela: priprava sestavin za kuhanje (termična 
in mehanska obdelava), opravljanje kuharskih del po navodilih, deljenje hrane v 
restavraciji in delo pri blagajni, pomoč pri distribuciji hrane, pomivanje in čiščenje. 
Slorest, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 27. 8. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec m/ž (Kranj)
Pridružite se nam, če: imate poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo smeri ele-
ktrotehnik energetik ali mehatronik, poznate področje vzdrževanja strojev in 

naprav na elektrotehničnem in na strojnem področju vključno z relejno tehniko 
in znanjem branja elektro načrtov. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosu-
plje. Prijave zbiramo do 15. 8. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovni sekretar družbe m/ž (Kranj)
Za okrepitev ekipe v Sloveniji iščemo izkušenega poslovnega sekretarja družbe, 
katerega naloge bodo usmerjene predvsem v izvajanje poslovne korespondence 
družbe in samostojno načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov na 
področju upravnih postopkov v okviru obstoječe pravne regulative. CHR Partners, 
d. o. o., Beethovnova ulica 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 24. 8. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir m/ž (Kranj, teren po Sloveniji)
Naloge: skrb za obstoječe kupce in pridobivanje novih kupcev, kontaktiranje, obi-
skovanje ter tehnično svetovanje kupcem, sodelovanje pri pripravi ponudb in po-
godb, finančna in tehnična realizacija pogodb, analiza trga in konkurence ter pre-
poznavanje novih tržnih priložnosti, doseganje planiranih poslovnih rezultatov. 
Kms, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 20. 8. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju software m/ž (Kranj)
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena najmanj višješolska izo-
brazba naravoslovne smeri (raven VI/1), najmanj 1 leto izkušenj pri programi-
ranju uporabniških aplikacij in objektno usmerjenega razvoja (C#, XML), po-
znavanje Microsoft razvojnega okolja (VisualStudio), aktivno znanje angleške-
ga 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.

Voznik v mednarodnem transportu m/ž (Evropa)
Zaposlimo voznika za prevoz nevarnih snovi po Evropi. Od kandidatov pričakuje-
mo vozniški izpit E-kategorije z NPK kodo 95. V primeru, da nimate opravljenega te-
čaja ADR, vam nudimo njegovo financiranje . Hubat, d. o. o., Dobeno 75, 1234 Men-
geš. Prijave zbiramo do 10. 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.

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.

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

DAN TRNIČA NA VELIKI PLANINI

Vabljeni v idilično pastirsko vasico na delavnico
izdelave trniča in prikaz rezljanja pisav.

6. AVGUSTA NA VELIKI PLANINI
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Semanji dan na Sv. Ožboltu
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje in Župnija Škofja 
Loka vabita v nedeljo, 6. avgusta, na Sv. Ožbolt na semanji 
dan. Ob 10. uri bo sv. maša, ob 12. uri pa Srečanje ljudskih 
pevcev in godcev. Nastopilo bo okrog osem skupin, ki igrajo 
in pojejo ljudsko glasbo. Poskrbljeno bo tudi za jedačo in 
pijačo. Prireditev se bo zaključila ob 17. uri.

Ilija Bregar

Kranj – Tuna je gost Lions 
kluba Kranj, v času njego-
vega bivanja pri nas pa živi 
pri družini Piskar v Men-
gšu. Mednarodna izmenja-
va je za mnoge mlade izku-
šnja, ki temeljito spremeni 
njihov pogled na svet. Poto-
vati v tujo deželo, živeti pri 
gostiteljski družini, spozna-
vati tujo kulturo, sodelova-
ti na mednarodnem taboru 
– vse to so pomembni mej-
niki odraščanja. Skratka, ge-
slo te menjave mladih je, naj 

bo član naše družine, in ne 
turist!

Začetki tovrstne menja-
ve segajo v leto 1961, ko so 
skandinavski lioni svojim 
otrokom prvič omogočili 
tovrstno izkušnjo. Sprva je 
šlo le za bivanje pri druži-
ni v neki tuji državi, že dve 
leti pozneje pa so Švedi pro-
gram vsebinsko obogatili z 
organizacijo taborov. Mla-
di, ki pridejo iz vseh kon-
cev sveta v določeno drža-
vo, se najprej za nekaj časa 
zberejo v skupnem taboru, 
potem pa se razkropijo po 

posameznih družinah. V 
Sloveniji smo z izmenjavo 
začeli leta 1993, to je tri leta 
po začetku lionizma v sa-
mostojni državi, s tem da so 
tujci začeli hoditi k nam tri 
leta pozneje, prvi tabor pa je 
bil organiziran leta 1998 v 
Celju.  

Lions klub Kranj se je z 
mednarodno izmenjavo za-
čel ukvarjati pred devetnaj-
stimi leti, do danes je v nje-
govi organizaciji odpoto-
valo v tujino dvaindvajset 
mladih, iz tujine pa jih je 
prišlo k nam dvajset. Mladi 

se največkrat odločajo za 
evropske države, na Japon-
skem so bili štirje, v Kanadi 
trije, po eden pa v Avstrali-
ji in Šrilanki. Gostje kranj-
skega kluba so v glavnem iz 
Evrope, šest pa jih je prišlo 
iz Japonske. Bolj ali manj 
skupna ugotovitev obisko-
valcev kranjskega kluba pa 
je pozitivno presenečenje, 
kajti večina si je Slovenijo 
predstavljala kot manj ure-
jeno in razvito državo, še 
posebej pa sta jim všeč slo-
venska hrana in prijaznost 
ljudi.

Bodi član družine, in ne turist
Konec minulega tedna se je v Kranju zadrževal devetnajstletni turški študent kulinarike Tuna Yurdakul 
iz Izmira, ki je v Slovenijo prišel v okviru mednarodne izmenjave mladih v organizaciji mednarodnega 
lionističnega gibanja.

Tuna Yurdakul, Vanda Pečjak, Marjan in Tatjana Piskar

Dan spomina na prve žrtve pod Storžičem
Tržič – V nedeljo, 6. avgusta, ob 11. uri Občina Tržič, Zdru-
ženje borcev za vrednote NOB Tržič, Krajevna skupnost in 
PGD Lom pod Storžičem, Občinsko združenje slovenskih 
častnikov Tržič, Območno združenje veteranov vojne za Slo-
venijo Tržič in Policijsko veteransko društvo vabijo na spo-
minsko slovesnost Dan spomina na prve žrtve pod Storži-
čem. Začetek pohoda s parkirišča v Grahovšah bo ob 8. uri, 
od 10. ure dalje pa bo sprejem udeležencev pred Domom 
pod Storžičem. Osrednja slovesnost se bo začela ob 11. uri 
pri spominskem obeležju pod Storžičem, slavnosti govornik 
bo dr. Martin Premk, zgodovinar in kustos Vojaškega muze-
ja Slovenske vojske. Po polaganju venca bo kulturni program 
v izvedbi Pihalnega orkestra Tržič in moškega pevskega zbo-
ra Lomski fantje. Sledi druženje.

Druženje preddvorskih upokojencev
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi v soboto, 
5. avgusta, ob 15. uri na prijetno druženje h gostišču Seljak 
v Preddvoru. Druženje bodo popestrili s tombolo. Čim-
prejšnje prijave sprejemajo na tel. št.: 040 557 363 (Marija).

Druženje jeseniških invalidov
Jesenice – Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča 
člane, da bo družabno srečanje – piknik 17. avgusta z začet-
kom ob 13. uri. Družabno srečanje bo na prostoru za piknik 
pred Hotelom Špik v Gozdu - Martuljku. Odhod avtobusa z 
Breznice bo ob 11.30. Prijave sprejemajo do petka, 11. avgu-
sta, na sedežu društva v času uradnih ur ali na tel. št.: 040 
767 886. V primeru slabega vremena bo piknik odpadel.

Ura pravljic
Preddvor – V prostorih TIC Preddvor lahko otroci v soboto, 
5. avgusta, ob 10. uri prisluhnejo zgodbici z naslovom Fičfi-
rič pridanič.

IZLETI

Pohod okoli Košute
Tržič – Planinsko društvo Tržič v sodelovanju z gorsko vasjo 
Sele v Avstriji organizira v soboto, 5. avgusta, pohod oko-
li Košute. Pohod je dolg 33 kilometrov, pot je zahtevna in 
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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 61. kroga – 30. julija 2017
2, 6, 13, 20, 29, 32, 38 in 25

Loto PLUS: 2, 3, 4, 6, 11, 26, 39 in 30
Lotko: 9 8 9 6 4 9

Sklad 62. kroga za Sedmico: 1.300.000 EUR
Sklad 62. kroga za PLUS: 1.450.000 EUR
Sklad 62. kroga za Lotka: 575.000 EUR

LOTO

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI A3 2.0 TDI, letnik 2004, 
152.000 km, odlično ohranjen, metal-
no sive barve, tel.: 041/240-310  
 17002472

OPEL Corsa 1.4 16 V, srebrna, let. 
2008, 228.000 km, enyoj opre-
ma, pravkar servis, 3.490 EUR, tel.: 
040/567-544 
 17002454

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

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 17002480

TURIZEM
ODDAM

APARTMAJE na Rabu, nekaj proste-
ga še v avgustu in septembru, tel.: 
00385/981-884-635 
 17002479

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogi unikati, različne 
oblike, motivi, velikosti, izdelano po 
vaši ideji, tel.: 040/567-544 
 17002453

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17002492

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

BOARDMAKER, CD + knjiga, primer-
no za specialne pedagoge, logopede, 
starše otrok s PP, tel.: 041/386-892  
 17002474

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

2 MESECA stare mucke, tel.: 
041/585-320 17002490

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Zetor 4340, pogon 4 x 4 
ter sadilec in izkopalnik za krompir, tel.: 
051/673-752 17002481

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 17002485

TRAKTOR, lahko v kompletu s priključ-
ki ali brez, tel.: 031/851-485  
 17002493

PRIDELKI
PRODAM

ČEBULO, česen, krompir in sezonsko 
zelenjavo, vse domače, tel.: 041/398-
026 17002473

DOBER domač dolenjski cviček, mo-
žna dostava, tel.: 051/806-921 
 17002461

DOBRO domače žganje in oleandre, 
tel.: 041/540-617 
 17002471

LANSKI fižol češnjevec, ekolo-
ški, cena 3 EUR/kg, prebran, tel.: 
031/274-317 17002435

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

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 051/388-837 17002475

BIKCA ČB, starega 3 tedne, tel.: 
030/397-096 17002476

BIKCA in teličko simentalko, staro 6 
mesecev, tel.: 041/926-269 
 17002489

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
040/728-264 17002478

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pripeljemo na dom, tel.: 041/710-
113 17002484

TELIČKO ČB/LS pasme, staro 14 dni, 
tel.: 040/427-034 17002477

ZAJLJO po 1. kotitvi, cena 14 EUR, 
tel.: 051/819-044 17002455

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17002491

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika B kategorije 
v mednarodnem prometu. Marco's, 
d.o.o., Zg. Bitnje 245, Žabnica, tel.: 
041/633-195 17002458

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

MANPOWER, d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. – iščemo proizvodne delavce (m/ž) 
za delo v Kranju. Zaželena pripravlje-
nost tudi za nočno in turnusno delo. 
Info in prijave na 01/56-00- 690 ali 
zaposlitev@manpower.si 17002433

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 17002328

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 17002482

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17002483

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 17002486

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 17002488

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 17002487

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

          IZLET // 17. AVGUST 2016

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

Cena izleta: 37 EUR 
Cena vsebuje: prevoz z žičnico in kosilo na Svetih Višarjah,  
vodenje, prevoz in DDV.
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.30,  z AP Mercator Primskovo ob 6.50 
z AP Globus Kranj ob 7.00, z AP Radovljica ob 7.20 
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  
osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju  ali pišite na: narocnine@g-glas.si. w
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Za odjave, ki prispejo kasneje kot v ponedeljek, 14. avgsuta 2017, ob 10. uri, zaračunamo potne stroške. 

NA SVETE VIŠARJE  
PO MARIJINI POTI

je nujno potrebna primerna fizična pripravljenost. Start bo 
tokrat na avstrijski strani ob 5. uri izpred Koče pod Košuto. 
Zaključek pohoda bo ob 17. uri v Domu na Kofcah z družab-
nim programom in žrebanjem nagrad. Prijave sprejemajo 
do 3. avgusta na zell@ktn.gde.at ali +43(0) 4227 7210.

Romanje k sv. Ožboltu na Jezersko
Tržič – Dekanija Tržič vabi na organizirano romanje v sobo-
to, 5. avgusta, k sv. Ožboltu na Jezersko, kjer bo sveta maša 
ob 11. uri. Avtobus bo odpeljal iz Loma izpred gasilnega 
doma ob 9.30, iz Tržiča ob 9.35, z Retenj ob 9.40, iz Bistrice 
ob 9.50 in potem preko Kovorja do cilja. Peš romarji bodo 
prišli po že ustaljeni poti čez Javorniško sedlo. Odhod bo 
ob 4.15 izpred cerkve sv. Andreja v Tržiču in v Lomu izpred 
cerkve sv. Katarine ob 5. uri. Prijave zbira vodnik Janez Piskar 
po tel. št. 040 298 180. Vsi, ki se boste peljali z avtobusom, 
se prijavite Mariji Lavtar po tel. št. 031 220 365, kjer dobite 
tudi vse dodatne informacije.

Na Vrbanovo špico
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi s soboto, 5. avgu-
sta, na Vrbanovo špico čez Prag. Odhod bo ob 4. uri z oseb-
nim prevozom izpred hotela Creina do Aljaževega doma v 
Vratih. Hoje po zahtevni označeni poti bo devet ur. Prijave 
sprejemajo do četrtka, 3. avgusta: vodnik Luka Švegel (068 
168 257, lukasvegelj@gmail.com), vodnik Sebastjan Potoč-
nik (031 408 439, sebastjan.potocnik@gmail.com).

Gamsova pot pod Storžičem
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 9. 
avgusta, pohod po Gamsovi poti pod Storžičem: brunarica 
TD Bašelj–zaselek Laško–Dom pod Lovrencem–cerkev sv. 
Lovrenca–Srečotovi mlinčki–arheološko najdišče Gradišče–
dolina Belca–brunarica TD Bašelj. Skupne zmerne hoje bo 
do 3 ure. Na izhodišče pohoda se bomo zapeljali z osebnimi 
avtomobili. Informacije in prijave zbira do torka, 8. avgusta, 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

OBVESTILA
Kekčeve ustvarjalnice 
Kranjska Gora – Prihodnji teden bodo v Liznjekovi domačiji 
potekale Kekčeve ustvarjalnice, in sicer: v torek, 8. avgusta, 
bo delavnica Domači piškoti, v sredo, 9. avgusta, delavnica 
Konjički, na kateri boste lahko sešili konjička iz filca, v četrtek, 
10. avgusta, bo delavnica Kmečki voz – udeležence bo obiskal 
domačin in jih naučil narediti »kripo«; v petek, 11. avgusta, 
bo Zeliščni garkelc z razlago o zeliščih, ki jih boste posejali 
v svoje lončke. Delavnice, ki se bodo začenjale ob 10. uri, so 
primerne za odrasle in otroke od sedmega leta. Podrobnejše 
informacije o programu lahko dobite na neli.stular@planin-
skimuzej.si ali 08 380 67 32 ali 04 588 19 99 (Liznjekova hiša).

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo danes, v torek, 1. avgusta, ob 9. uri delavnica Z dihanjem 
do boljšega zdravja, ob 10.30 pa Vesele urice angleščine. Jut-
ri, v sredo, 2. avgusta, bo ob 18. uri petje ljudskih pesmi. V 
prostorih Družinskega in mladinskega centra Cerklje bo v 
četrtek, 3. avgusta, ob 10. uri kiparjenje v glini, v Preddvo-
ru pa bo prav tako v četrtek, 3. avgusta, ob 20. uri večerna 
joga na prostem. Zbor bo pred TIC Preddvor. Za prijave na 
dogodke pokličite po tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

RAZSTAVE
Vrata 2017
Mojstrana – Slovenski planinski muzej v sodelovanju s Pla-
ninskim društvom Dovje - Mojstrana v počastitev občinske-
ga praznika v petek, 4. avgusta, ob 19. uri vabi na odprtje 
razstave 38. likovne kolonije Vrata 2017 ob glasbi Dua Lon-
gyka in Bertoncelj in koncertom ob 20. uri.

                        + poštnina

14 99
EUR

Počutite se bolje  
in živite 10 let dlje

V priročniku boste 
prejeli jasne nasvete, ki 
temeljijo na najnovejših 
raziskavah. Več ko imate 
zdravih navad, na toliko 
več zdravih let lahko 
računate.
Bertil Marklund je 
zdravnik in dela kot 
profesor na univerzi v 
Göteborgu.

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

www.gorenjskiglas.si

131 strani, 150 x 210 mm, trda vezava
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Anketa

Simon Bučar z Dolgega 
Brda pri Ljubljani:

»Ne vem za to, da se ne bo 
dalo več plačevati z bankov-
cem za petsto evrov. Nikoli 
nisem bil njegov lastnik in 
nisem z njim plačeval. Upo-
rabljam manjše bankovce.« 

Jure Sodja  
iz Bohinjske Bistrice:

»Vem, da gre bankovec za 
petsto evrov iz obtoka. V 
roki sem ga imel večkrat, a ne 
svojega. Z njim nisem nikoli 
plačeval. Po navadi plačujem 
z bankovcem za sto evrov.« 

Urban Ogrin z Vrhnike:

»V roki sem že imel bankovec 
za petsto evrov, a ni bil moj. 
Vem, da gre iz obtoka, a mi 
je vseeno, ker ga ne uporab-
ljam. Imam le bankovec za 
sto evrov in je največji, s ka-
terim plačujem.«

Danica Stare  
iz Bohinjske Bistrice:

»Nisem vedela, da gre petsto-
tak iz obtoka. Enkrat sem pla-
čevala z njim in imela občutek, 
da imam nekaj res vrednega v 
roki. Največji bankovec, ki ga 
imam, je stoevrski.« 

Maša Likosar

Največji evrski bankovec, to 
je za petsto evrov, bodo iz ob-
toka umaknili konec prihod-
njega leta. Naključno izbrane 
smo vprašali, ali vedo, da gre 
petstotak iz obtoka, kolikok-
rat so ga imeli v denarnici in 
katere bankovce sicer najpo-
gosteje uporabljajo.
Foto: Tina Dokl

Evrski petstotak 
se poslavlja

Rok Črnko  
iz Bohinjske Bistrice: 

»Bankovec za petsto evrov 
uporabljam bolj poredko, z 
njim sem plačeval le enkrat. 
Ne bom ga pogrešal. Največ 
uporabljam bankovce za sto 
in dvesto evrov.« 

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

Sončno in vroče bo, jutri zvečer lahko nastane kakšna vro-
činska nevihta.

Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – V sobo-
to se je tako na prizorišču 
pri kopi predstavilo Turi-
stično narodopisno društvo 
Razkrižje, ki je Gorenjcem 
predstavilo zgodbo o pralju-
deh iz prazgodovinske na-
selbine Gradišče na Šafar-
skem, ponudilo razkriške 
pogačice, razkriške mlin-
ce z zaseko ter vino vin-
ske kraljice Martine XVI-
II. in izdelke iz zeliščnega 
vrta Tivadar v Razkriškem 
kotu. S skupino turističnih 
in kulturnih navdušencev z 
Razkrižja je v Gozd - Mar-
tuljek prišel tudi tamkajšnji 
župan Stanko Ivanušič. Po-
vedal je, da imata oba kraja, 

Razkrižje in Gozd - Martu-
ljek, precej skupnega, pred-
vsem gostoljubne ljudi, ve-
liko naravnih lepot in boga-
to kulturno dediščino. Vse 
to oboji izkoriščajo za ra-
zvoj turizma, ki je iz leta v 
leto pomembnejša gospo-
darska panoga.

Do konca tedna bo ob kopi 
še kar nekaj dogodkov. Da-
nes in jutri pozno popol-
dne organizatorji  priprav-
ljajo ustvarjalne delavniceza 

otroke, ki jih bo vodila Eli-
zabeta Kejžar, v petek pa se 
bodo ob 18. uri tam zače-
le gozdarske igre. Letošnji 
Oglarski dnevi, ki jih sku-
paj organizirata Društvo 
oglarjev Rute Gozd - Mar-
tuljek in Kulturno umetni-
ško društvo Gozd - Martu-
ljek, se bodo iztekli v sobo-
to, ko bodo kot zadnjo v sklo-
pu letošnjih prireditev ob 18. 
uri pripravili še prikaz izde-
lave sira.

Spet zakurili oglarsko kopo
V Gozdu - Martuljku tudi letos pripravljajo kulturno in etnološko obarvane Oglarske dneve. Kopo so 
zakurili v petek, vse do prihodnje sobote domače kulturno društvo ob njej pripravlja bogat kulturni in 
družabni program.

V petek so zakurili kopo, prireditve ob kopišču pa se bodo vrstile še vse do sobote.

Člani TD Razkrižje so predstavili zgodbo o praljudeh.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Včeraj je 
bila temperatura Blejskega 
jezera okoli 24 stopinj Celzi-
ja, Bohinjskega pa okoli 22 
stopinj Celzija, a se bosta 
obe jezeri v tem tednu še se-
greli. Podatke je posredoval 
meteorolog Branko Grego-
rič iz republiške Agencije za 
okolje in napovedal nov vro-
činski val, ki bo vztrajal tudi 
po Gorenjskem, kjer lahko 

»pričakujemo najvišje tem-
perature v letošnjem pole-
tju, in sicer med 32 in 37 sto-
pinj Celzija. Najbolj vroče bo 
predvidoma na širšem ob-
močju Kranja, bolj znosna 
pa bo vročina v krajih z ne-
koliko večjo nadmorsko viši-
no. Vročina bo precej podob-
na tisti z začetka avgusta leta 
2013,« je sporočil Gregorič 
in dodal, da bo vročinski val 
predvidoma začel popuščati 
šele po sedmem avgustu. 

Prihaja prava vročina

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vzajemna zdravstve-
na zavarovalnica je z avgu-
stom zvišala premijo dopol-
nilnega zdravstvenega za-
varovanja, ta po novem zna-
ša 28,82 evra oziroma z naj-
višjim zakonsko dovoljenim 
popustom 27,96 evra. Pre-
mijo je zvišala prvič po letu 
2012 in po znižanju premi-
je v letu 2014, odtlej je znaša-
la 27,62 evra, s triodstotnim 
popustom pa 26,79 evra Kot 
ob zvišanju premije navaja-
jo v Vzajemni, so zadnji dve 
leti vse višje odhodke za zdra-
vstvene storitve uravnavali z 
dotlej ustvarjenimi rezer-
vami iz presežkov, a to zdaj 
ni več možno, saj stroški za 
zdravstvo še vedno narašča-
jo in bodo porasli tudi letos.

Že prej sta premijo zviša-
li konkurenčni zavarovalni-
ci. Triglav, zdravstvena za-
varovalnica, je s 1. februar-
jem letos ukinila popuste na 
mesečno premijo, tako da 
ta odtlej za vse zavarovance 

znaša 28,99 evra. V Zavaro-
valnici Adriatic Slovenica so 
s 1. marcem zvišali premijo 
za en evro, na 29,34 evra, še 
naprej pa so do enoodstotne-
ga popusta in s tem do nižje 
premije v znesku 29,05 evra 
upravičeni vsi, ki jo plačujejo 
preko Sepa direktne obreme-
nitve računa ali sklada, z od-
tegljajem od plače ali pokoj-
nine oziroma v enkratnem 
letnem znesku. 

Koliko časa bo v Sloveniji 
še veljal sistem dopolnilne-
ga zdravstvenega zavarova-
nja, je težko napovedati, saj 
predlog zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju predvide-
va ukinitev tovrstnega zava-
rovanja in uvedbo obvezne-
ga plačevanja zdravstvene-
ga nadomestila. Višina me-
sečnega nadomestila bo od-
visna od bruto dohodka za-
vezanca in bo znašala od 20 
do 75 evrov, pri tem pa bodo 
v dohodek vštevali tudi divi-
dende, obresti, najemnine 
in kapitalske dobičke.

Vzajemna zvišuje premijo

Kranj – Geodetska uprava bo ob pomoči pogodbenih izva-
jalcev od avgusta do sredine oktobra letos izvajala terensko 
identifikacijo stavb na območju Kranja, Škofje Loke, Radovljice 
in Jesenic. Če bodo v okviru identifikacije stavb ugotovili, da 
podatki o posamezni stavbi v evidenci katastra stavb in registra 
nepremičnin ne ustrezajo stanju v naravi, bodo pisno pozvali 
lastnika, da uredi podatke o stavbi. Geodetska uprava ob tem 
prosi vse lastnike, ki bodo prejeli tak poziv, da ga pazljivo pre-
berejo in da ravnajo v skladu z navodili iz poziva.

Geodetska uprava začenja z identifikacijo stavb


