
AKTUALNO

Pavle Juhant  
premeščen na Vir
Precej gorenjskih župnij je v začet-
ku avgusta dobilo nove duhovni-
ke, upravitelje in pastoralne po-
močnike. Najbolj odmevna je pre-
mestitev duhovnega pomočnika v 
Ljubnem Pavla Juhanta na Vir pri 
Domžalah.
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GORENJSKA

V Macesnovcu  
ni Slovencev
Znani so prvi rezultati izkopa pri-
kritega grobišča Macesnovec v 
Kamniški Bistrici, kjer naj bi bili po 
vojni ustreljeni in pokopani hrva-
ški vojaki. Kaj vse lahko povedo 
okostja, nam je zaupala antropo-
loginja Petra Leben Seljak.
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GG+

Včasih »žehta«  
čez bukov pepel
Pranje perila je vsakdanje opravi-
lo. Danes res ni nič posebnega, še 
sredi prejšnjega stoletja pa je bilo 
eno zahtevnejših, po pravilu pred-
vsem ženskih opravil, kar prikazu-
je tudi razstava Žehta v Gorenj-
skem muzeju. 

18

GG+

Z zvonom  
v knjigi rekordov
Franc Bonča je pritrkovalec in iz-
delovalec miniaturnih zvonov, ki 
se je pred leti z najmanjšim zvo-
nom, ki zvoni, ne zvončklja, vpisal 
v Guinnessovo knjigo rekordov. 
»Mene v zvonik vleče že od mla-
dih nog,« pravi.
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VREME

Danes bo pretežno oblač-
no s padavinami. Jutri bo 
pretežno oblačno z dežjem, 
popoldne pa delno jasno. 
V nedeljo bo sončno.

12/23 °C
jutri: pretežno oblačno

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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V torek, 15. avgusta, je praznik Marijinega vnebovzetja, 
zato bo naslednja številka Gorenjskega glasa izšla že v 
ponedeljek, dan pred praznikom.

Prilogi:

Zgornjesav ć
deželne novice 

Aleš Senožetnik

Kranj – »Kakšno mesto za šo-
tor se še najde, a čez nekaj 
ur tudi tega ne bo več,« je bil 
odgovor receptorke v enem 
izmed kampov na Gorenj-
skem, še preden smo uspeli 
pojasniti, zakaj kličemo. Ve-
dno več turistov se odloča za 
dopustovanje v kampih, kar 
močno občutijo tudi ponu-
dniki teh storitev na Gorenj-
skem. Statistični urad je de-
nimo junija v Sloveniji za-
beležil 61-odstotno rast turi-
stičnih prenočitev v kampih 
glede na enako obdobje lani.

Večina sogovornikov le-
tošnjo sezono opisuje kot 

»noro«. Kot so nam poveda-
li v bohinjskem kampu Zla-
torog, so že več dni popolno-
ma zasedeni. »Turistov je 
ogromno, kapacitet nima-
mo dovolj. Prvič se dogaja, 
da je tak naval, da niti zjutraj 
skorajda ni več moč dobiti 
prostora za šotor,« pravijo v 
Zlatorogu, kjer sicer v devet-
deset odstotkih dopustujejo 
tuji gosti, le ob koncih tedna 
je nekoliko več domačih. Na 
skokovito rast turizma v Bo-
hinju kaže tudi podatek, da 
so junija leta 2015 in lani za-
beležili okoli trideset tisoč 
prenočitev, junija letos pa 
kar 45 tisoč. Poleg Bohinja 
je tudi Bled z okolico tako 

preplavljen s turisti, da se v 
zadnjih dneh otepajo eno-
dnevnih obiskovalcev. Po 
besedah vodje Campinga 
Bled Nike Morič beležijo re-
korden obisk. »Del kampa, 
namenjen klasičnemu kam-
piranju, je skoraj popolno-
ma zaseden že od druge po-
lovice maja, enako velja tudi 
za glamping Gozdne vile 
(za pare) in družinski glam-
ping,« pravi Moričeva, ki se 
glede na stanje rezervacij in 
povpraševanje nadeja visoke 
zasedenosti tudi septembra, 
tudi zato, ker bo na Bledu ta-
krat svetovno veteransko pr-
venstvo v veslanju.

V gorenjskih kampih odlična sezona
Na vrhuncu sezone cveti tudi turizem v kampih. Marsikje na Gorenjskem je 
v teh dneh težko najti prostor za šotor ali prikolico.

V kampu Šobec tako kot po večini drugih gorenjskih kampov gostuje znatno več turistov 
kot lansko leto. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Ribčev Laz – V zadnjih dneh 
najhujšega vročinskega vala 
letošnjega poletja se je Bo-
hinj soočal s pravo poplavo 
pločevine. Kljub izjemne-
mu trudu Turizma Bohinj, 
da z različnimi akcijami in 
povezavami trajnostnega 
prometa razbremeni jezer-
sko skledo, sta vročina in že-
lja po kopanju v jezeru zno-
va privabili v Bohinj množi-
ce dnevnih obiskovalcev, ob 
tem pa je prišlo tudi do šte-
vilnih nesoglasij, saj so re-
darji nepravilno parkiranje 
ob jezeru (nekateri obisko-
valci bi se najraje zapeljali 
kar na obalo jezera) tudi do-
sledno kaznovali.

Kot je povedal bohinjski 
župan Franc Kramar, so pro-
metne obremenitve v okoli-
ci Bohinjskega jezera prera-
sle vse meje zdravega razu-
ma, saj obiskovalci parkirajo 

vsepovsod, kljub zadostne-
mu številu parkirišč, tudi ta-
kih, na katerih je parkiranje 
brezplačno. Zato so dolžni 
ukrepati – tako za ohranitev 
narave in kakovosti življenja 

kot zaščito lastnine prebival-
cev. Zadnjo besedo bo imel 
občinski svet. Razmišljajo 
o dvigu cene parkiranja na 
objezerskih parkiriščih in 
prilagoditvi kazni zakonu o 
Triglavskem narodnem par-
ku (TNP). Po mnenju župa-
na bi nadzor nad mirujočim 
prometom ob jezeru mora-
li izvajati tudi naravovar-
stveni nadzorniki TNP-ja, 
ki pa tega ne počnejo. Za in-
formacije o pristojnosti nad-
zornikov pri nadzoru miru-
jočega prometa okoli jeze-
ra, za katerega velja poseben 
varstveni režim znotraj par-
ka, smo zaprosili tudi zavod 
TNP, a do zaključka redak-
cije nismo dobili odgovora.

Zaostritev prometnega režima?
Zaradi vse hujšega pritiska na jezersko skledo Bohinjskega jezera v Bohinju razmišljajo o nadaljnjih 
zaostritvah prometnega režima. Zadnjo besedo bo imel občinski svet.

Bohinjsko jezero je v vročih poletnih dneh zelo oblegano. 42. stran

45. stran

Žorž je evropski 
podprvak
Boris Žorž iz Stražišča je minuli konec tedna 
na evropskem prvenstvu v jadralnem letenju 
v razredu klub na Češkem osvojil drugo 
mesto in na velikem tekmovanju prvič stal na 
zmagovalnem odru. 411. stran
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Knjigo prejme ALOJZ ŽUMER z Visokega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Letošnja Zbiljska noč

Prihaja največji do-
godek pod zvezdami. 
Edinstvena okolica 
Zbiljskega jezera bo 
tudi letos zasijala v 
vsem svojem blišču. 
Tokrat bodo za dob-
ro energijo na odru in 
pod njim skrbeli Jelena 
Rozga, Jan Plestenjak, 
Mambo Kings, Karma 
in DJ Ney. S ponosom 
vam predstavljamo 
letošnje dogajanje, ki 
bo potekalo v soboto, 
26. avgusta 2017, od 
20. ure pa vse tja do 
zgodnjih jutranjih ur. 
Zabava bo namenje-
na prav vsem genera-

cijam, pripravili bomo tudi širok izbor gostinske ponudbe, 
»chill out zone« in še veliko več. Vstopnice lahko kupite na 
vseh Eventimovih prodajnih mestih. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo dve vsto-
pnici za dogodek pod zvezdami. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte 
vsaj tri nastopajoče na Zbiljski noči 2017. Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do ponedeljka, 21. avgusta, na naslov: Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. avgusta 2017, prejme 
vstopnico za festival Špas na vas Janez Meglič iz Križ. Nagra-
jencu čestitamo!

Jože Košnjek

Ljubljana – Prvi avgust je 
vsako leto dan, ko v katoli-
ški Cerkvi na Slovenskem 
začnejo veljati osebne spre-
membe in premestitve du-
hovnikov. Ljubljanski po-
možni škof in generalni vi-
kar ljubljanske nadškofije 
Franc Šuštar je v verskem 
tedniku Družina pojasnil, 
da je pri župnikih zapisano, 
da so se »odpovedali župni-
ji« in bili imenovani na dru-
go mesto. Vsak župnik je na-
mreč z odlokom postavljen 
v župnijo in ima pravico do 
stalnosti. Zato se duhovnik 
pri premestitvah, potem 
ko se je pogovoril s svojim 
škofom o nadaljnjem pos-
lanstvu, odpove službi, v ka-
teri je deloval, da sprejme 
novo službo. Ta odpoved ne 
pomeni, da tiste službe ozi-
roma župnije ni imel rad, 

pač pa da je pripravljen spre-
jeti škofovo odločitev gle-
de premestitve. Enako velja 
tudi za tiste, ki so bili »raz-
rešeni« določene službe. 
Ta razrešitev pomeni pred-
vsem zaključek enega pos-
lanstva in sprejetje novega. 

Med gorenjskimi razre-
šitvami namreč najbolj od-
meva razrešitev duhovnega 
pomočnika v župniji Ljub-
no Pavla Juhanta, ki je v ne-
deljo, 30. julija, v ljubenski 
cerkvi Marije Pomočnice 
ali Marije Udarjene daroval 
poslovilno mašo in je že v 
novi župniji Vir pri Domža-
lah, kjer bo pastoralni po-
močnik. Ob tem je neura-
dno slišati namigovanja, da 
je bil premeščen kazensko 
in da bo smel v novi župni-
ji le maševati in drugače pa-
storalno delovati, ne bo pa 
smel krščevati in poročati. 
Pri obeh zakramentih je bil 

namreč župnik Juhant zelo 
iskan. 

Za uradno pojasnilo te 
najbolj odmevne preme-
stitve sem v sredo prosil 
Nadškofijo Ljubljana. Ko 
bomo prejeli pojasnilo ozi-
roma odgovor, ga bomo ob-
javili, saj želimo o tem pri-
meru posredovati celovito 
informacijo.

Spremembe v Mengšu,  
Žabnici, Besnici, Kranju …

Janez Avsenik se je od-
povedal župniji Mengeš in 
prevzema vodenje župnij Ig 
in Golo. Blaž Dobravec, ka-
plan v župnijah Šenčur in 
Cerklje, je sedaj kaplan v Že-
leznikih, na njegovo mesto 
pa je bil postavljen Gašper 
Mauko. Simon Fortuna, žu-
pnik v Žabnici in soupravi-
telj župnije Sv. Lenart je od 
avgusta dalje župnik v Sv. 
Lenartu. Besniški župnik 
Andrej Jemec je prevzel 

vodenje župnije Žiri, David 
Jensterle iz župnije Tržič Bi-
strica, ki upravlja tudi župni-
jo Duplje, bo odslej upravljal 
tudi župnijo Leše, ki jo zara-
di bolezni zapušča dolgole-
tni župnik Ciril Lazar. Igor 
Jereb je bil iz Žirov preme-
ščen za župnika v Besnico, 
kranjsko župnijo pa bo up-
ravljal dr. Andrej Naglič, do-
sedanji duhovni pomočnik. 
Novi duhovni pomočnik pa 
je dosedanji župnik Vincenc 
Podbevšek. Železnikarski 
kaplan Boris Rozman je se-
daj kaplan na Vrhniki, leški 
župnik Gregor Šturm pa 
duhovni pomočnik v Rado-
vljici. Jože Treven iz župni-
je Koroška Bela je bil pos-
lan v župniji Preserje in Ra-
kitna, Matjaž Zupan je po 
novem poleg župnije Ško-
fja Loka Suha skrbi tudi za 
župnijo Žabnica. V župnijo 
Nevlje pa je iz Izlak prišel Ja-
nez Miklič. 

Pavle Juhant premeščen na Vir
Precej gorenjskih župnij je v začetku avgusta dobilo nove duhovnike, upravitelje in pastoralne pomočnike. 
Najbolj odmevna je premestitev duhovnega pomočnika v Ljubnem Pavla Juhanta na Vir pri Domžalah.

Župnik Pavle Juhant pod sliko nekdanjega ljubenskega 
župnika, pisatelja Janeza Jalna

Predsednik Krajevne skupnosti Ljubno Branko 
Fajfar je v sredo v telefonskem pogovoru potrdil, da 
je glede premestitve župnika Pavla Juhanta pisal 
ljubljanskemu nadškofu metropolitu Stanislavu 
Zoretu in mu sporočil, da je Juhantova premestitev, 
za katero je prepričan, da je kazenska, škodljiva 
za župnijo. Zapisal je, da je Juhant zelo razgledan 
duhovnik in človek s svojimi posebnostmi. Njegova 
zasluga je oživitev verskega življenja in polna cerkev 
v Ljubnem, predvsem pa je zaslužen za obnovo 
župnišča, kaplanije in skednja. Obnova cerkve se 
je začela že pod nekdanjim župnikom Romanom 
Mihorjem in nadaljevala ob sodelovanju krajevne 
skupnosti, nadškofije in seveda župnika Juhanta. 
V Ljubno so se vrnili romarji in kraju vrnili slavo 
zelo obiskanega Marijinega romarskega središča. 
Po odhodu župnika Juhanta, ki mu je krajevna 
skupnost leta 2013 podelila posebno priznanje, je 
cerkev znova bolj prazna, romarjev pa je manj. Na 
spletni strani krajevne skupnosti se je kot predsednik 
krajevne skupnosti zahvalil odhajajočemu župniku 
in obžaloval, da tega ni storil nihče od prisotnih na 
njegovi poslovilni maši. V sredinem telefonskem 
pogovoru je zavrnil kot neresnične trditve o župniku, 
župniji in njemu samem v anonimnem pismu, ki 
kroži po Ljubnem in neti prepire med ljudmi.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Spomladi smo poro-
čali, da je računsko sodišče 
revidiralo poslovanje Obči-
ne Tržič v delu, ki se nanaša 
na izdajanje občinskega gla-
sila Tržičan in pogodbe o so-
financiranju Radia Gorenc v 
letih 2013 in 2014 in izrek-
lo negativno mnenje. Med 
drugim je sodišče ugotovilo, 
da občina ni poslovala skla-
dno s predpisi, ker v določe-
nem obdobju ni imenovala 

odgovornega urednika Tr-
žičana, pred imenovanjem 
odgovornega urednika ni 
pridobila mnenja uredni-
štva, ni oblikovala in spreje-
la programske zasnove, za 
sofinanciranje dejavnosti 
Radia Gorenc pa po njiho-
vem mnenju občina ni ime-
la pravne podlage v javnofi-
nančnih predpisih. Občina 
je nesmotrno porabila pro-
računska sredstva, je zak-
ljučilo računsko sodišče in 
od občine zahtevalo odzivno 

poročilo s popravljalnimi 
ukrepi, ki so ga dobili, zato 
je bilo pred dnevi objavlje-
no porevizijsko poročilo. 
Računsko sodišče je skle-
nilo, da je Občina Tržič le-
tos pripravila programsko 
zasnovo Tržičana, s kate-
ro je določila namen izdaja-
nja občinskega glasila in te-
meljna vsebinska izhodišča 
za njegovo delovanje. Pro-
gramsko zasnovo je na maj-
ski seji sprejel tudi občinski 
svet. Izkazani popravljani 

ukrep računsko sodišče oce-
njujejo kot zadovoljiv. Obči-
na je petega julija tudi pisno 
odpovedala pogodbo o sode-
lovanju na radijskem podro-
čju, na podlagi katere je so-
financirala dejavnost Radia 
Gorenc. Ukrep sodišče oce-
njuje kot zadovoljiv. Občina 
Tržič je manjšinska lastni-
ca Radia Gorenc, župan Bo-
rut Sajovic pa je že na majski 
seji občinskega sveta napo-
vedal, da bodo stare dogovo-
re prekinili in sklenili nove.

Popravljalni ukrepi v tržiški občini zadovoljivi 

Napovedi župana o za-
ostritvi cenovne politike in 
morebiti celo o uvedbi ne-
kakšnega dnevnega siste-
ma kvot obiskovalcev so v 
delu javnosti sprožile pre-
cej zgražanja. Glavnina tu-
rističnih delavcev strož-
je omejevanje dnevnih obi-
skovalcev podpira, nekateri 
predlagajo še ostrejše ukre-
pe, tudi zato, ker dnevni obi-
skovalci prinesejo malo do-
datnega zaslužka, saj veči-
no hrane in pijače prinese-
jo s seboj, z odpadki pa obre-
menjujejo infrastrukturo 
občine. Tudi gostinci več-
jega porasta prometa kljub 

izjemnemu navalu dnevnih 
gostov niso opazili. Tuji tu-
risti, s katerimi smo se po-
govarjali, ukrepe podpira-
jo, saj se za vse strožje pro-
metne režime odloča vse več 
alpskih dolin, najpogoste-
je omenjajo švicarsko doli-
no Zermatt, kjer so izjemno 
strogo omejili promet za av-
tomobile ter ustvarili doli-
no brez avtomobilov, v kate-
ri za mobilnost skrbi javni 
prevoz. Dodatno motivacijo 
daje Bohinjcem tudi nagra-
da evropskega parlamenta, 
ki je Bohinjsko jezero izbral 
za tretje najvarnejše kopali-
šče v Evropi v izjemni kon-
kurenci okoli 21 tisoč evrop-
skih kopališč. 

Zaostritev prometnega 
režima?
31. stran

Kranj – Upravni odbor Save je za četrtek, 31. avgusta, sklical 
skupščino delničarjev. Skupščina se bo seznanila s poročili o 
lanskem poslovanju, odločala pa bo tudi o uporabi bilančnega 
dobička. Družba je ob koncu lanskega leta imela nekaj več kot 
16,8 milijona evrov dobička, po predlogu upravnega odbora pa 
naj bi vsega namenili za pokrivanje prenesene izgube.

Ves dobiček za pokrivanje izgube
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Ko je pred dobrimi tremi 
leti žled močno prizadel 
gozdove skoraj na ce-

lotnem območju države, se je 
zgodilo to, kar so gozdarji tudi 
pričakovali. V poškodovanih 
in oslabelih smrekovih sestojih 
se je pojavil lubadar, a tokrat se 
je razmnožil bolj kot kdajkoli v 
dosedanji zgodovini slovenskih 
gozdov, pri tem pa je med šti-
rinajstimi gozdnogospodarski-
mi območji v Sloveniji najbolj 
prizadel prav blejsko območje, 
to je gozdove na Zgornjem 
Gorenjskem. Na tem območju 
naj bi letos gozdarji odkazali 
za posek in spravilo čez štiris-
to tisoč kubičnih metrov lu-
badark, morda celo blizu pol 
milijona »kubikov«, lani 328 
tisoč »kubikov« ... 

Ob tako obsežnem napa-
du lubadarja, ki za zdaj ne 
popušča, visoke temperature 
pa mu gredo celo na roke, je v 
javnosti že slišati ugibanja, ali 
Zgornja Gorenjska lahko osta-
ne brez smreke, ki velja za zelo 
pomembno gospodarsko dreve-
sno vrsto. Gozdarji umirjeno 
odgovarjajo, da se to ne more 
zgoditi, saj smreka predstavlja 
približno sedemdeset odstotkov 
lesne zaloge gozdov na Zgor-
njem Gorenjskem, pri tem pa 
zmanjšanje 13 do 14 milijonov 
kubičnih metrov skupne zalo-
ge smreke v gospodarskih goz-
dovih za približno en milijon 
»kubikov« v zadnjih treh letih 
ni največja težava. Zakaj? 

Gozdarji v desetletnih gozdno-
gospodarskih načrtih za celot-
no območje in za posamezne 
gozdnogospodarske enote na-
mreč načrtujejo zmanjšanje 
deleža smreke v lesni zalogi, 
predvsem na območjih, kjer 
smreka raste na rastiščih, ki 
niso smrekova, in z namenom, 
da bi izboljšali stabilnost sesto-
jev, ki bi bili tako bolj odporni 
tudi proti vse pogostejšim na-
ravnim ujmam ter pojavljanju 
bolezni in škodljivcev. Lahko 
bi rekli, da narava z narav-
nimi ujmami in s pretirano 
razmnožitvijo lubadarja celo 
pomaga gozdarjem pri njiho-
vih prizadevanjih za zmanjša-
nje deleža smreke. Morda res, 
a razlika je očitna: gozdarji 
načrtujejo zmanjšanje deleža 
smreke v lesni zalogi načrtno 
in nadzorovano, postopoma po 
korakih, po celotnem območju 
in v daljšem obdobju, narava 
to »dela« nenačrtno in nena-
dzorovano, zelo hitro in zelo 
brutalno, koncentrirano na 
določenih območjih, pri čemer 
nastaja tudi neposredna in po-
sredna gospodarska škoda. Ne-
posredna se kaže v tem, da je 
vsak kubični meter lubadarke 
v povprečju trideset evrov manj 
vreden kot zdrav smrekov les, 
posredna se odraža v golosekih 
in tudi spreminjanju (lepe) po-
dobe pokrajine. Samo v »kuli-
si« Bohinjskega jezera bo pad-
lo šeststo kubičnih metrov od 
lubadarja napadenih smrek. 

Narava dela zelo hitro 
in zelo brutalno

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Aleš Senožetnik

Kranj – Navade turistov, ki 
se v teh dneh zadržujejo na 
Hrvaškem ali v kakšni dru-
gi državi, ki kot plačilno 
sredstvo ne uporablja evra, 
so različne. Nekateri de-
nar zamenjajo doma, drugi 
šele po prihodu v tujo drža-
vo. Nekateri se zanašajo na 
plačevanje z bančno kartico, 
drugi pa denar sproti dvigu-
jejo na bankomatih.

V vsakem primeru se ve-
lja pozanimati o valuti ciljne 
države potovanja ter njenih 
menjalnih tečajih ter se izo-
gniti morebitnim pastem, v 
katere se lahko ujame nepo-
učen turist.

Na Zvezi potrošnikov Slo-
venije (ZPS) za dvig goto-
vine odsvetujejo uporabo 
kreditnih kartic, praviloma 
pa tudi predplačniške, saj 
so provizije zelo visoke. Za 
dvig gotovine s kreditno kar-
tico Mastercard ali Visa lah-
ko namreč plačate tudi pet 
odstotkov od zneska dviga 
ali najmanj 14 evrov.

Vedno izberite plačilo z 
lokalno valuto

Dvigovanje gotovine na 
bankomatih je torej precej 
cenejše z debetnimi kartica-
mi, a tudi pri teh pozornost 
ni odveč. »Če v državi z dru-
go valuto plačujete s kartico, 
je plačilo običajno izvede-
no v lokalni valuti, pretvor-
ba (npr. iz kun, zlotov ali do-
larjev v evre) pa je opravljena 
po menjalnem tečaju vašega 

ponudnika kartic. Trgovec 
vam torej s tem, ko ponudi 
plačilo v evrih, ki so vam bolj 
domači, sicer omogoča izbi-
ro, a pretvorba je v tem pri-
meru opravljena po tečaju 
njegove banke, ki pa je pra-
viloma precej slabši od teča-
ja vašega ponudnika kartic. 
Razlika je zaslužek na vaš 
račun, ki si ga razdelita trgo-
vec in njegova banka,« pra-
vijo na ZPS, kjer priporoča-
jo tudi, da v primeru poto-
vanja v države izven obmo-
čja EU na bankomatu dvigu-
jete večje zneske in se tako 
izognete pogostemu dvigo-
vanju, saj to zaradi plače-
vanja nadomestil za upora-
bo bankomatov postaja vse 

dražje. V evroobmočju sicer 
domača banka komitentu za 
dvig gotovine na bankoma-
tu druge banke ne sme za-
računati več kot doma, a po-
zor, lahko vas doletijo doda-
tni stroški lastnika banko-
mata. Na ZPS navajajo pri-
mer njihove članice, ki je v 
Nemčiji s kartico dvignila 
dvajset evrov, banka lastnica 
bankomata pa ji je zaračuna-
la še dodatnih 6,5 evra. Nje-
na banka na to nima nobe-
nega vpliva, ukrepati pa ne 
more niti Banka Slovenije. 
»Bankomati in plačilni av-
tomati namesto enostavne 
poti za plačevanje ali dvigo-
vanje gotovine vse pogoste-
je postajajo novo orodje za 

odiranje potrošnikov,« še 
dodajajo na ZPS. 

Ne nazadnje pa pozornost 
velja tudi v Sloveniji, saj le 
nekaj bank ne zaračuna na-
domestila za dvig gotovine 
na drugih bankomatih.

Kje zamenjati gotovino?

Plačevanje zgolj z banč-
nimi karticami pa naj ne bo 
edini način plačevanja v tuji-
ni. Že zaradi varnosti je smi-
selno, da imamo različna 
plačilna sredstva (kartice in 
gotovino) shranjena na loče-
nih mestih.

Kje zamenjati denar v pri-
meru, da država, kamor po-
tujemo, ne uporablja evra? 
Logičen odgovor je, da tam, 
kjer bomo za svoj denar pre-
jeli največ. Zato se je treba po-
zanimati, kakšni so menjal-
ni tečaji v slovenskih bankah 
in menjalnicah ter kakšni v 
državi potovanja, ter izbra-
ti najugodnejšega. Tiste, ki 
dopustujejo na Hrvaškem, 
najbolj zanima nakup hr-
vaških kun. Za predstavo – 
med večjimi bankami v Slo-
veniji je bila sredi tega te-
dna po podatkih portala te-
čaj.biz najugodnejša Aban-
ka, kjer ste za sto evrov do-
bili 731,30 kune, najdraž-
ja pa BKS Bank, kjer ste za 
isti znesek dobili 715,40 
kune. Nova ljubljanska ban-
ka je sto evrov zamenjala 
za 729,80 kune, Gorenjska 
banka pa 730,18 kune. Če bi 
kupovali v Splitski ali Zagre-
bački banki pa bi za sto evrov 
iztržili 735 kun.

S čim plačujemo v tujini?
Plačevati z gotovino ali kartico, s konverzijo ali brez, se bolj splača denar zamenjati že doma ali v ciljni 
državi? To so vprašanja, ki si jih v teh tednih zastavlja marsikdo, ki se odpravlja na dopust v državo, ki 
za plačevanje ne uporablja evra.

V tujini bodite pozorni pri dviganju gotovine na 
bankomatih, saj vam v nekaterih primerih lahko povzroči 
nepotrebne stroške. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Jesenice – Medtem ko se slo-
vensko zdravstvo sooča z mi-
lijonskimi izgubami in tež-
ko likvidnostno situacijo, iz 
Splošne bolnišnice Jeseni-
ce prihajajo pozitivne novi-
ce, je na osnovi ocene poslo-
vanja bolnišnice v prvi polo-
vici leta v torek na seji ugoto-
vil svet bolnišnice. Bolnišni-
ca je polletno poslovanje za-
ključila s pozitivnim finanč-
nim rezultatom v višini 31 ti-
soč evrov, kljub temu da so 
storitve obračunavali tako 
kot vsi zdravstveni zavodi v 
državi, na ravni cen iz leta 
2014. »Za dodatni optimi-
zem za naslednje polletno 
obdobje pa govori dejstvo, da 

smo ves načrtovani delovni 
program v bolnišnici v tem 
obdobju presegli za dobra 
dva odstotka,« so še sporo-
čili iz jeseniške bolnišnice. 
Ob tem v zadnjem letu sicer 
niso skrajšali števila čakajo-
čih na zdravstvene storitve, 
so pa zaradi večjega števila 
opravljenih storitev skrajša-
li čakalne dobe. 

Svet bolnišnice je na torko-
vi seji sklenil še, da se okrepi 
enota mobilnega paliativne-
ga tima pod vodstvom zdrav-
nice Mateje Lopuh. Ocenju-
jejo, da bodo z obravnavo pa-
liativnih pacientov na terenu 
in ne v bolnišnici že do kon-
ca leta prihranili tisoč hospi-
talizacij, zdravstvena zava-
rovalnica pa prav zaradi tega 

skoraj 1,5 milijona evrov. 
Kot še poudarjajo v bolni-

šnici, so zaposleni kljub tež-
kemu finančnemu položaju 
in dejstvu letos prejeli izpla-
čilo prve polovice opravlje-
nih nadur iz obdobja zad-
njih petih let v skupni viši-
ni 329 tisoč evrov, ves regres 
za letošnje leto in tudi zad-
nji obrok iz naslova odpra-
ve nepravilnosti pri preved-
bi plačnega sistema iz leta 
2008 v skupni višini 215 ti-
soč evrov.

Ugotavljajo pa, da se li-
kvidnostna situacija kljub 
veliki racionalizaciji stro-
škov in iskanja dodatnih vi-
rov v tem obdobju ni bistve-
no izboljšala. Bolnišnico v 
drugi polovici letošnjega leta 

čaka še dvoje večjih obve-
znosti iz preteklosti: popla-
čilo kredita v višini 118 ti-
soč evrov in vračilo davščin 
za leto 2011 v znesku 101 ti-
soč evrov.

Svet zavoda je ponovno 
opozoril še na problem za-
gotavljanja zadostnega šte-
vila zaposlenih, saj se, kot 
opažajo, večina kadrov po 
zaključenem šolanju zapo-
sli predvsem v javnih zdra-
vstvenih zavodih primarne-
ga nivoja ali koncesionarjih. 
Zaradi tega pa tudi zaradi ve-
likega odhoda zaposlenih iz 
sekundarnega nivoja v pri-
marni nivo v bolnišnici pri-
manjkuje predvsem medi-
cinskih sester, pediatrov, gi-
nekologov in radiologov.

Spodbudni rezultati poslovanja
Jeseniška bolnišnica je prvo polletje zaključila s pozitivnim rezultatom, a jo še vedno bremenijo visoke 
obveznosti iz preteklosti. Po sklepu sveta bolnišnice se bo okrepila enota mobilnega paliativnega tima.
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Želimo vam prijetno poletno branje
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – »Odkar se je 
Občina Kranjska Gora pred 
22 leti uspešno rodila, je to 
priznanje prejela ena občan-
ka in osem občanov. Posta-
vili ste me v družbo izrednih 
ljudi, ki so v dolgih letih svo-
jega življenja prijeli to pri-
znanje, kar mi je v izjemno 
čast,« je zbrane ob prejemu 
nagrade nagovorila Eva Ma-
cun, zdravnica, predstojni-
ca ginekološko-porodnega 
oddelka v Splošni bolnišni-
ci Jesenice. Otroštvo je pre-
živela v Kranjski Gori, zdaj 
pa z družino že dolgo živi v 
Ratečah, kjer je tudi gorska 
reševalka in zdravnica reše-
valka letalka. Najvišje občin-
sko priznanje je prejela za-
radi aktivnega, odgovorne-
ga, strokovnega, preudarne-
ga, predanega, požrtvoval-
nega, ustvarjalnega in pro-
fesionalnega poklicnega 
delovanja ter delovanja kot 
zdravnica reševalka letal-
ka v Gorski reševalni službi 
Slovenije.

»Če pregovor pravi, da 
za uspešnim moškim stoji 

uspešna ženska, mora za us-
pešno žensko po mojih iz-
kušnjah stati cela vas oziro-
ma vsa občina,« pravi Macu-
nova. Kot je še dejala, je za-
dovoljna, da je občina pre-
poznala tudi delo, ki ni bilo 
opravljeno na področju tu-
rizma in kulture, temveč na 
področju zdravja. »Ljudje 
prepoznavamo zdravje kot 
eno največjih vrednot. Pred-
stavlja nam srečo, to, da se 
naši otroci uspešno šolajo, 
da imajo možnost izobra-
ževanja, napredka, da se po-
čutimo varni in zadovoljni 

v okolju, v katerem živimo. 
Zdravje se ne začne v bolni-
ci, temveč v občini, v kakršni 
občani radi živimo.«

Zbrane na trgu pred 
cerkvijo je na slovesnosti na-
govoril župan Janez Hrovat. 
»Izredno ponosen sem, da 
sem lahko župan tako slo-
vite občine, kot je Kranjska 
Gora. Jakob Aljaž, naš vizi-
onar in ljubitelj slovenstva, 
je davnega leta 1895 zgra-
dil stolp vrh Triglava in vse 
od takrat, že 122 let, je nje-
gov duh prisoten v tej doli-
ni pod Julijskimi Alpami. 

Njegovemu vizionarstvu ter 
preroškim dejanjem in be-
sedam se moramo zahvali-
ti, da je Slovenija ostala po-
nosna in pokončna; tu živijo 
odločni, pridni in redoljub-
ni ljudje,« je poudaril župan 
Hrovat.

»Zavedamo se tudi, da je 
razvoj v naših krajih pove-
zan s precejšnjim pritiskom 
in ogroženostjo prebival-
cev. Občina zato že več let 

izrazito deluje v smeri ure-
janja vasi, od Mojstrane do 
Rateč. Prepričan sem, da 
bomo z ukrepi na področju 
infrastrukture in umirjanja 
prometa krojili tudi tok pro-
metnega režima v Dolini. 
Želim, da občina ne bi bila 
več razdeljena na posame-
zne vasi, ampak da bi bila od 
vstopa za Hrušico do izsto-
pa na italijanski meji eno-
tna, v ponos Sloveniji in ena 

najlepših v Evropi. Verja-
mem, da boste ostali z mano, 
verjeli vame, tako kot so ne-
koč na Dovjem in v Mojstra-
ni verjeli Jakobu Aljažu – da 
smo na pravi poti.«

Župan je na slovesnosti 
podelil še tri priznanja ob-
čine, Turističnemu društvu 
Dovje - Mojstrana, Gorski 
reševalni službi Mojstrana 
in Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Rateče - Planica.

Ob prazniku zlati grb za Evo Macun
V ponedeljek je bila na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. Župan Janez Hrovat je podelil občinska priznanja: 
prejeli so jih Turistično društvo Dovje - Mojstrana, Gorska reševalna služba Mojstrana in Prostovoljno gasilsko društvo Rateče - Planica. Najvišje občinsko 
priznanje, zlati grb Občine Kranjska Gora, pa je prejela zdravnica in gorska reševalka Eva Macun.

Eva Macun, letošnja prejemnica najvišjega priznanja 
Občine Kranjska Gora / Foto: Tina Dokl

Kranjskogorski župan Janez Hrovat s predstavniki nagrajenih društev: Jožetom 
Martinjakom (predsednik GRS Mojstrana), Matjažem Podlipnikom (predsednik TD Dovje - 
Mojstrana) in Justinom Mrakom (predstavnik PGD Rateče - Planica) / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Ljubljana – Danes teden je 
umrl glasbenik Vilko Ovse-
nik. Rodil se je 9. novem-
bra leta 1928 kot tretji otrok 
v zakonu Ivana in Marije Av-
senik, za Janezom in Majdo 
in pred Slavkom, ki je umrl 
pred dobrima dvema letoma. 
Tako sta odšla v večnost in 
nesmrtnost dva velikana slo-
venske in evropske glasbe, 
ustanovitelja narodno-zabav-
ne Avsenikove glasbe, ki ji na 
svetu ni para in tudi zaradi 
katere svet pozna Slovenijo. 
Napisala in aranžirala sta ok-
rog tisoč skladb, od teh okrog 
osemsto za svoj ansambel. 
Njuna glasba je ohranjena 
na 32 milijonih plošč. Vilko 
je pisal tudi zabavno glasbo. 

Vilko je bil krščen kot Av-
senik. Na očetovo željo, da 
eden od otrok ohrani stari 
družinski priimek Ovsenik, 
ki je bil med prvo svetovno 
vojno spremenjen v Avse-
nik, je njegovo željo izpol-
nil Vilko. 

Odraščal je z glasbo. V ot-
roštvu je v družinskem an-
samblu igral harmoniko 

skupaj z bratoma Janezom 
in Slavkom ter sestro Maj-
do. Glasba ga je vedno bolj 
prevzemala. Zato je opustil 
študij na ljubljanski Prav-
ni fakulteti in se odločil za 
Akademijo za glasbo. Ven-
dar ne za študij harmonike, 
ki je bila njegov prvi instru-
ment, ampak klarineta in sa-
ksofona. Igral ju je s srcem. 
Najprej z bratom Slavkom, 
nato pa v Vaškem kvintetu, 

v Plesnem orkestru Radia 
Ljubljana pod vodstvom Bo-
jana Adamiča, občasno tudi 
v Slovenski filharmoniji in 
seveda v Gorenjskem kvar-
tetu in Kvintetu Avsenik. 
Leta 1959 se je moral zaradi 
težav z grlom in roko poslo-
viti od aktivnega igranja. Kot 
vsestransko izobražen glas-
benik je uspešno uredni-
koval na Radiu Ljubljana, 
kjer je svetoval in pomagal 

v javnost mnogim glasbe-
nikom in glasbenim skupi-
nam, in vodil založbo Heli-
don, pri kateri se je leta 1992 
upokojil. 

Njegova srčna stvar je os-
tal njegov in bratov ansam-
bel. Ko je prenehal z igra-
njem, je postal njegov ume-
tniški vodja, aranžer in pro-
ducent. Rekli so mu kar 
»dobri duh ansambla«. 
Čeprav je imel težave z roko, 
je prepisoval partiture, pri 
čemer mu je pomagala tudi 
letos umrla Slavkova sopro-
ga Brigita. Vilko je pri Avse-
nikih skrbel za aranžmaje, 
za perfekcijo, za natančno 
in popolno izvedbo skladbe. 
Iskal in uvajal je nove čla-
ne v skupino, vadil je z nji-
mi in pilil pevske interpreta-
cije ter vodil snemanja. Sku-
paj s Slavkom sta veliko pi-
sala tudi za druge narodno-
zabavne ansamble, zadnja 
leta pa še zlasti za Ansam-
bel Saša Avsenika. Če so ga 
glasbeniki prosili za nasvet, 
ga jim ni odrekel. Zato so ga 
spoštovali, čeprav je bil strog 
in dosleden. Njegova beseda 
je nekaj veljala. 

Brez njega Avseniki ne bi 
bili Avseniki. Zaradi trdne 
bratske povezanosti je Vilko 
najbolje poznal Slavkov ta-
lent in razumel njegove glas-
bene izpovedi. Zato so nju-
ne viže enkratne, univerzal-
ne, večne in mnoge že pona-
rodele.

Umrl je Vilko Ovsenik
Bil je glasbena legenda. Napisal ali aranžiral je okrog tisoč skladb, od tega 
osemsto za ansambel leta 2015 umrlega brata Slavka.

Vilko Ovsenik, fotografiran v rodnih Begunjah / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Oskrbniki planin-
skih koč, ki so praviloma 
najbolj obiskane prav v pole-
tnih mesecih, so z obiskom 
za zdaj zelo zadovoljni.

Planinci spet trošijo več

»Prva polovica planinske 
sezone, do konca julija, je v 
planinskih kočah med bolj-
šimi v zadnjih desetih le-
tih. Do zdaj po oceni planin-
skih društev sicer ni na rav-
ni rekordne iz leta 2011, je 
pa primerljiva s preostalimi 
uspešnimi sezonami v zad-
njih desetih letih. Glede na 
povprečje zadnjih petih let 
planinske koče beležijo prib-
ližno deset odstotkov višji 
obisk in podobno več noči-
tev. Vsaj tolikšen ali še večji 
je porast finančnega prome-
ta, kar pomeni, da so ljudje 
v kočah spet začeli nekoliko 
več trošiti, kar je delno pove-
zano tudi z vse večjim dele-
žem tujcev, ki so praviloma 

večji potrošniki kot domači 
gostje. V preteklem desetle-
tju je delež tujcev, ki prespi-
jo v planinskih kočah, pred-
stavljal tretjino prenočeval-
cev, v zadnjih treh letih se 

približuje štiridesetim od-
stotkom,« pravi strokovni 
sodelavec Planinske zveze 
Slovenije Dušan Prašnikar.

K uspešnosti prve polovi-
ce poletne planinske sezone 

je največ prispevalo obisku 
gora naklonjeno vreme, pa 
tudi sicer uspešna turistič-
na sezona, ki največ obisko-
valcev letos privabi prav v 
gorska turistična središča; 

posledično tako zelo dobro 
sezono beležijo planinske 
koče v osrednjem delu Ju-
lijskih Alp, blizu rekordnih 
številk so tudi v gorah nad 
Kamnikom. 

Prevladujejo dnevni 
gostje

»V prvi polovici letoš-
nje poletne sezone beleži-
mo najboljši obisk do zdaj, 
celo boljši kot lani, ko je bil 
rekorden. Presenečeni smo, 
saj je vrhunec sezone običaj-
no avgusta, a se je julij dob-
ro obrnil. Nočitev je približ-
no enako kot lani, a je letos 
več dnevnih gostov, skupin 
je manj, vedno več je posa-
mičnih gostov. Od tujcev 
prevladujejo Hrvati, kar ne-
kaj je Srbov, dosti Nizozem-
cev, Avstrijcev, nekaj obisko-
valcev iz Bolgarije, Češke, 
Poljske, Madžarske, Angli-
je ...« je z obiskom zadovo-
ljen Tomaž Bolcar, ki je že 
šesto leto oskrbnik prilju-
bljene Cojzove koče na Kok-
rskem sedlu (koča letos pra-
znuje 120-letnico), ki jo je 
Planinsko društvo Kamnik 
letos precej obnovilo. Ure-
dili so nove sanitarije in ele-
ktrično napeljavo, ki je za-
ščitena pred udarom stre-
le, uredili so novo interne-
tno povezavo, LED-razsvet-
ljavo, jeseni pride na vrsto 
še obnova kuhinje in drugih 

prostorov. Zaradi adaptaci-
je, večje porabe in suše ima-
jo letos veliko težav z vodo, 
in čeprav imajo nove vodne 
zalogovnik, je deževnica že 
pošla in so morali v začetku 
tedna vodo z žičnico pripe-
ljati iz doline.

Vodne zaloge so pri 
koncu

Polne koče pa marsikate-
remu oskrbniku povzročajo 
tudi nemalo skrbi. 

»Obiskovalce visokogor-
skih planinskih koč opozar-
jamo, da lahko v nekaterih 
kočah prihaja do pomanjka-
nja vode, in jih zato prosimo 
za strpnost. Zaradi zelo mile 
zime z malo snega in manj-
še količine padavin je manj 
vode na izvirih oz. v rezervo-
arjih, posledično je zmanj-
šan pretok v kočah, v skraj-
nih primerih celo ni na vo-
ljo vode za umivanje. Hkra-
ti pozivamo obiskovalce, da 
si pravočasno uredijo rezer-
vacijo za spanje v planinskih 
kočah, saj so na vrhuncu po-
letne sezone številne koče v 
visokogorju polno zasede-
ne. Tisti, ki rezervirajo pre-
nočišče v planinski koči, naj 
v primeru morebitnih spre-
memb čim prej obvestijo 
osebje koče o odpovedi re-
zervacije,« obiskovalce gora 
še opozarjajo na Planinski 
zvezi Slovenije.

Polne planinske koče
Prva polovica letošnje poletne planinske sezone je med boljšimi v zadnjih desetih letih, predvsem 
zaradi vročega vremena in porasta tujih planincev, opažajo na Planinski zvezi Slovenije. V nekaterih 
kočah že prihaja do pomanjkanja vode.

V Cojzovi koči na Kokrskem sedlu, ki letos praznuje 120-letnico, so julija zabeležili najboljši 
obisk do sedaj. / Foto: Tomaž Bolcar

Od januarja do julija letos 
so sicer ustvarili 24 odstotkov 
več nočitev kot v enakem ob-
dobju lani. Približno 97 od-
stotkov gostov v kampu je si-
cer tujcev, prednjačijo pa Ni-
zozemci (22 odstotkov) in 
Nemci (20 odstotkov).

Na Šobcu sedemdeset 
odstotkov več gostov

V leškem kampu Šobec 
za zdaj beležijo sedemde-
set odstotkov več gostov kot 
enakem obdobju lani. Letos 
je med 27 in 28 tisoč gostov v 
kampu ustvarilo okoli osem-
deset tisoč nočitev. Kot velik 
faktor k takšnemu porastu 
direktor kampa Uroš Am-
brožič pripisuje vremenu in 
dodaja, da brez zagnane in 
požrtvovalne ekipe sodelav-
cev ne bi uspeli. Po prenovi 
kampa pred začetkom sezo-
ne so se namreč usmerili v 
trajnostni turizem in k loče-
vanju odpadkov ter skrbi za 
naravo spodbujajo tudi gos-
te. Rezultat je bistveno bolje 
urejen in čistejši kamp.

Obeti? »Vrhunec sezone je 
odličen, kaj bo sledilo po 20. 
avgustu, pa je precej odvisno 

od vremena in tega, koli-
ko snega bo zapadlo po hri-
bih,« dodaja Ambrožič. V je-
senskem času bodo del zara-
di gradnje nove restavracije 
in trgovine del kampa zaprli 
že v začetku septembra, ven-
dar pa to ne bo imelo bistve-
nega vpliva na kvaliteto biva-
nja v kampu niti na število 
gostov, zagotavlja Ambrožič.

Tudi drugod odlično, a s 
še nekaj prostimi mesti

Podobne vesti kot iz kam-
pov ob Savi Bohinjki prihaja-
jo tudi z okolice levega kraka 
naše najdaljše reke. Preno-
vljen kamp Špik so ponovno 
odprli julija lani, zato sezone 
ne morejo primerjati z lan-
sko, a po besedah vodje kam-
pa Rada Urevca so v nedeljo 
že dosegli več nočitev kot v 
minulem letu, pred dnevi pa 
so dosegli tudi rekord, ko so 
v enem tednu gostili šeststo 
gostov. V kampu se še ved-
no najde nekaj prostih mest. 
Gostijo turiste iz več kot tri-
desetih držav. Največ je do-
mačih – okoli 27 odstotkov, 
sledijo Nemci, ki jih je oko-
li 21 odstotkov. Kamp obišče 
tudi veliko Nizozemcev, Če-
hov, Belgijcev in Italijanov.

Da je letošnja sezona zelo 
dobra, pravijo tudi nižje ob 
Savinem toku, v Campu 
Smlednik, kjer sicer težko 
ocenijo, da je boljša kot lan-
ska. »V teh dneh smo prib-
ližno 60- do 70-odstotno za-
sedeni in imamo še pros-
ta mesta,« pravijo v kampu, 
ki ga v veliki večini obiskuje-
jo tujci, največ je Nemcev in 
Nizozemcev.

V kampu v Podljubelju 
zelo zadovoljni

V osrčje Karavank prihaja-
jo ljubitelji planinarjenja in 
kolesarjenja. Številni se odlo-
čijo za nastanitev v družinsko 
vodenem kampu Podljubelj. 
Od začetka maja so zabele-
žili okoli petsto prihodov in 
okoli tisoč nočitev, povpreč-
no pa v kampu prenočuje 
med 30 in 35 ljudi na dan. »Z 
dozdajšnjo turistično sezono 
smo zelo zadovoljni, saj ima-
mo samo julija več gostov kot 
prejšnjo celo sezono, ko sva z 
možem prevzela kamp, tako 
da sicer ne moremo dati po-
polne primerjave,« pojasnju-
je Marija Ahačič Premrl, ki 
se tako kot preostali sogovor-
niki tudi v prihodnjih tednih 
nadeja dobrega obiska.

V gorenjskih kampih 
odlična sezona
31. stran
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Suzana P. Kovačič

Tržič – Vreme je bilo na sre-
dino dopoldne odlično za 
približno enourni pohod 
iz Medvodja do pastirske 
koče na planini Dolga nji-
va. In koliko pohodnikov 
na poti! Sto otrok in njiho-
vi spremljevalci so se ude-
ležili tradicionalnega, že pe-
tega pohoda v organizaci-
ji Športnega društva Streli-
ca iz Križ. Povabilu so se od-
zvali Mladinski center Tr-
žič, Društvo prijateljev mla-
dine Kranj – spremljevalec 
Franci Kržan z njimi priha-
ja že vsa leta, Društvo prija-
teljev mladine Škofja Loka, 
otroci članov Sindikata po-
licistov Slovenije in letos 
prvič osebe s posebnimi po-
trebami iz Centra za usposa-
bljanje, delo in varstvo Dol-
fke Boštjančič iz Drage pri 
Igu (CUDV Draga). Kot je 

povedala direktorica CUDV 
Draga Valerija Bužan, so se 
povabila izredno razveselili: 
»Mladi se družijo, se drug od 
drugega učijo tudi strpnos-
ti, spoznavanja drugačnos-
ti. Prav je, da se mladi tudi s 

pohodom, kot je ta, naučijo 
premagati napor, se odpoči-
ti na poti in ne obupati, am-
pak vztrajati do konca. Giba-
nje je zelo pomembno, spo-
znavanje naše lepe dežele 
in teh prekrasnih planin pa 

prav tako.« Prav vsi so vztra-
jali in bili na cilju nagraje-
ni z okusno malico in kosi-
lom, ki so ju pripravili skrb-
ni oskrbniki planšarije, dru-
žina Kleindienst. 

Že tradicionalno so se po-
vabilu odzvali člani Gorske 
reševalne službe Tržič in 
predstavili tudi varno hojo v 
gore. Iz preventivnih razlo-
gov je zelo pomembno, da 
o pravilni opremi, obutvi in 
psihofizični pripravljenosti 
za pot v gore slišijo že naj-
mlajši, saj so imeli reševal-
ci GRS Tržič v letošnji po-
letni sezoni samo do te sre-
de že 22 reševalnih akcij, kot 
je povedal Matjaž Kos. Poli-
cista s Policijske postaje Tr-
žič sta predstavila opremo 
in policijsko vozilo, Vinko 
Grašič je najbolj navdušene 
pohodnike popeljal še više 
na planino, frizerka Jasmi-
na je lepšala pričeske, Tina 

Kocjan pa je skrbela za posli-
kavo obraza, lokostrelstvo, 
družabne igre in celo pas-
tirski golf, pri katerem so si 
rekvizite, kot so rogovile in 
manjše skale, izposodili kar 
iz narave. In smo vprašali še 
mlade, kako se imajo. Brata 
osemletni Marko in devetle-
tni Luka sta bila na planini 
Dolga njiva prvič. Lani sta 
bila v tem času na morju, le-
tos tukaj – in kot sta poveda-
la, bosta na planino zagoto-
vo še prišla. S pohodom sta 
z lahkoto opravila, lokostrel-
stvo je bilo pa sploh »fajn«, 
sta še povedala. Brata se-
demletni Martin in triletni 
Nejc sta uživala v igrah, de-
vetletni Meti je bilo zelo všeč 

kislo mleko, nasploh pa so 
otroke prevzele živali na pla-
nini, od osličkov, puranov, 
pujsov do konjev ... 

Da je vse teklo gladko, tudi 
na poti domov še z obiskom 
ribogojnice Janeza Megliča 
v Jelendolu, sta poskrbela za-
konca Nina in Klemen Gra-
šič. Vseh sto otrok sta razve-
selila z darilnimi vrečkami – 
v njih je bilo marsikaj slad-
kega in uporabnega, za kar 
sta še zlasti hvaležna spon-
zorjem za njihov prispevek. 
In prav vseh sto je dobilo še 
eno darilo, majico, ki jih bo 
spominjala na ta veselja in 
otroškega smeha poln dan. 
Grašičeva sta le še dodala: 
»Se vidimo prihodnje leto!« 

Nepozaben dan na planini
Sto otrok je obiskalo planino Dolga njiva pod Košutnikovim turnom. Kislo mleko, pastirski golf, pohod, 
domače živali, poslikava obraza, lokostrelstvo, prikaz reševanja v gorah, obisk ribogojnice, darilne 
vrečke ... Vse to je bilo prav gotovo nepozabno počitniško doživetje, strnjeno v en dan. 

Pohod proti pastirski koči na planini Dolga njiva, kjer imajo v mini živalskem vrtu tudi osličke. Nina in Klemen Grašič sta vsem otrokom razdelila majice, ki jih bodo spominjale na ta dan. 

Planšarijo in pastirsko kočo vodi družina Kleindienst, na 
sliki je njihova Teja. / Foto: Tina Dokl

Živali so magnet za otroke, nobena izjema niso bili purani. 
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Maša Likosar

Sveti Ožbolt – Prvo nede-
ljo v avgustu goduje sveti 
Ožbolt in ob tej priložnos-
ti na Svetem Ožboltu pri-
redijo semanji dan, letos so 
ga že enaindvajsetič. Pros-
vetno društvo Sotočje Ško-
fja Loka takrat organizira 
srečanje ljudskih pevcev in 
godcev. Izberejo skupine, ki 
pojejo večglasno, uporablja-
jo ljudska glasbila in ohra-
njajo ljudsko izročilo. Letos 
je nastopilo sedem skupin. 
Na novo so prišli Francetovi 

orgličarji in moški garaž-
ni decet Crescendo. Osta-
le skupine – Grabljice, ci-
trar Stane Bončina in voka-
listka Blažka Pogačnik, Ble-
gaške sinice, harmonikar-
ja Ivan Zavrl in Andrej Dr-
link – pa se vračajo že vsaj 
15 let. Predsednica PD So-
točje Hiacinta Klemenčič je 
bila z izborom skupin zelo 
zadovoljna in tudi obisk se 
ji je zdel večji kot lani. Po-
vezovalec Gašper Murn, ki 
je tudi član garažnega de-
ceta Crescendo, je povedal, 
da je skupina nova, skupaj 

nastopajo šele eno leto. So 
mlada moška skupina in to-
vrstnih skupin je zelo malo. 
Želijo se pokazati širši pu-
bliki in prireditev ob sema-
njem dnevu je bila odlična 
priložnost. Članice skupine 

Blegaške sinice pa se zelo 
rade vračajo vsako leto. Rade 
pojejo narodne, ljudske in 
ponarodele pesmi. Vzduš-
je na Svetem Ožboltu se jim 
zdi zelo primerno za njiho-
vo zvrst in način petja.

Pevci in godci na Svetem Ožboltu
V nedeljo je bil na Svetem Ožboltu semanji dan. Na osrednjem prostoru pred cerkvijo so po sveti maši 
nastopili ljudski pevci in godci.

Skupina Blegaške sinice se vsako leto zelo rada vrača na 
Sveti Ožbolt. / Foto: Tina Dokl

Moški garažni decet Crescendo je zapel Pleničke je prala, 
Odpiraj dekle kamrico in Ta družba naj živi. / Foto: Tina Dokl
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Ste prodajno naravnani in ciljno usmerjeni?
Vam veliko pomeni fleksibilen delovni čas?

Radi delate z ljudmi in nimate težav s komunikacijo?
Vas novosti in spremembe motivirajo  

in vam predstavljajo priložnost za uspeh? 

Ponujamo vam odlično priložnost za osebni razvoj …
V svojo sredino vabimo 

KOMERCIALISTA SVETOVALCA (m/ž)

OPIS DELA:
  načrtovanje in izvajanje prodajnih ter promocijskih  

aktivnosti na terenu;
  negovanje prodajnega portfelja;
  izvajanje poprodajnih opravil.

LOKACIJA DELA:
  poslovna enota Kranj.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
  V. raven izobrazbe;
  6 mesecev delovnih izkušenj;
   zaželeno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega 

zastopanja;
  vozniški izpit B kategorije.

KAJ PONUJAMO:
  zaposlitev za določen čas – nadomeščanje porodniškega do-

pusta z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas;
  možnost izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja,
  prijetno in stimulativno delovno okolje.

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih mož-
nosti.

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogo-
je, vas vabimo, da svojo prijavo pošljete na elektronski naslov 
kadri@vzajemna.si, najkasneje do 31. 08. 2017. 

Več o Vzajemni na www.vzajemna.si

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Na 28. olimpija-
di je tekmovalo 272 tekmoval-
cev iz 68 držav, med 23. in 30. 
julijem pa jo je gostila Univer-
za v Warwicku pod pokrovi-
teljstvom Kraljevega društva 
za biologijo. Izmed sloven-
skih predstavnikov se je naj-
bolj izkazala Lucija Bogataj z 
Gimnazije Škofja Loka, ki je 
osvojila bronasto odličje.

»Na olimpijado sem se 
uvrstila po uspehu na šol-
skem in državnem tekmova-
nju ter posebnem izboru iz-
med najboljših devet na dr-
žavnem tekmovanju, kjer 
sem na vseh treh nivojih do-
segla prvo mesto. Na ta tek-
movanja sem se pripravlja-
la na gimnaziji pod men-
torstvom profesorice Moj-
ce Mravlja s ponavljanjem 
in razširjanjem znanja bio-
logije, ki sem ga tako ali tako 
potrebovala za maturo, ter 
z reševanjem starih tekmo-
vanj. Za finalni izbor, ki po-
leg teorije vsebuje tudi pre-
izkus praktičnih veščin, pa 
sem vadila tudi laboratorij-
ske spretnosti. Takrat sem 
začela tudi bolj intenzivno 
brati slovensko in tujo lite-
raturo. Po izboru in končani 
maturi smo imeli štirje dija-
ki, ki smo se uvrstili na olim-
pijado, organizirane enote-
denske priprave na Fakulteti 

za matematiko, naravoslovje 
in informacijske tehnologi-
je v Izoli, kjer smo še dodat-
no poglabljali zahtevnejše 
teme in se učili delati z apa-
rati in pripomočki, ki jih na 
srednjih šolah nimamo,« je 
nekaj o pripravah na to veli-
ko tekmovanje povedala Lu-
cija Bogataj. Kot je pojasnila, 
sta bila na olimpijadi tekmo-
vanju namenjena dva dneva: 
»Prvi dan smo skupno šest 
ur reševali praktične nalo-
ge, drugi tekmovalni dan pa 
še teoretične. Znanje pokriva 
vsa področja biologije, meni 
najljubša so genetika, evolu-
cija in rastline, so pa še bio-
kemija, biologija celice, ana-
tomija in fiziologija človeka 
in živali, etologija, sistema-
tika in ekologija. Temelj je 

srednješolska snov, je pa pre-
cej razširjena in poglobljena, 
kot se pač za največje svetov-
no tekmovanje dijakov iz bi-
ologije pričakuje. Ker sem se 
olimpijade iz biologije udele-
žila že drugič, sem si že vnap-
rej znala predstavljati, kako 
je tekmovanje videti. Vedela 
sem, da je na tekmovanju po-
leg znanja zelo pomembno, 
da si dovolj hiter, saj so na-
loge obsežne in si časovno 
omejen. Nekatere naloge so 
se mi zdele lažje, druge težje, 
vse pa zelo zanimive in sem 
si jih vzela v izziv.«

Svojega dosežka je zelo 
vesela. »Še posebno pa sem 
vesela za vse novo znanje in 
odkrite zanimivosti iz bio-
logije, ki sem jih pridobila 
ob pripravah. Zagotovo mi 

bodo dosežek, znanje in iz-
kušnje z olimpijade v priho-
dnosti še prav prišli,« se za-
veda in doda, da si bo olim-
pijado zapomnila tudi po 
druženju z mladimi biologi 
z vsega sveta. Ni bilo vse le 
tekmovanje. »V dneh brez 
tekmovanja smo si ogleda-
li grad Warwick, muzej pre-
voznih sredstev in katedralo 
v Coventryju, imeli smo po-
poldne športno-povezoval-
nih iger, večer plesa tradicio-
nalnih škotskih plesov, pre-
izkušali smo tipično angle-
ško hrano ...,« je še poveda-
la Lucija Bogataj, ki je letos 
končala četrti letnik naravo-
slovnega oddelka Gimnazije 
Škofja Loka, vpisala pa se je 
na študij matematike v Lju-
bljano. 

Olimpijski bron iz biologije
Lucija Bogataj, ki je letos zaključila šolanje na Gimnaziji Škofja Loka, je na biološki olimpijadi osvojila 
bronasto medaljo. Študirala pa bo matematiko.

Lucija Bogataj (tretja z leve) z olimpijskim bronom iz znanja biologije / Foto: osebni arhiv

Samo Lesjak

Železniki – Festival je name-
njen pomoči in informira-
nju nosečnic o dojenju in o 
podpori doječim mamam 
pri premagovanju številnih 

težav, ki so realna plat mate-
rinstva. To je namreč polno 
izzivov, ki pa so popolnoma 
normalni in jih je s podporo 
okolice in samozaupanjem 
mogoče preseči. To pa je tudi 
glavno sporočilo in namen 

same skupnosti Dojiva.se, ki 
je nastala na omrežju Face-
book in danes združuje več 
kot dvanajst tisoč nosečnic in 
mam. V skupnosti prevladu-
jejo naravni pristopi k mate-
rinstvu, ki s pomočjo znanja, 

veščin, tehnik in naravnih iz-
delkov odpravljajo težave pri 
dojenju. 

Na Gorenjskem je festival 
potekal v Kranjski Gori in 
Železnikih, kjer se je na vrtu 
tamkajšnje osnovne šole 
zbralo enajst mamic, med 
njimi tudi tri nosečnice. Z ot-
roki so se sproščeno posedle 
pod drevesa, vsaka od njih 
pa je drugim zaupala svojo 
zgodbo o izkušnji dojenja – 
govorile so o realnih plateh 
dojenja, o vseh stiskah, pre-
maganih težavah in o ženski 
moči, ki sledi notranji mod-
rosti. Kot je dejala mentorica 
srečanja Tina Trojar: »Ugo-
tovile smo, da zelo potrebu-
jemo zaupanje vase, znanje 
in podporo druga druge. Do-
mov smo odšle bogatejše za 
nova spoznanja, poznanstva 
in vesele, da smo se sreča-
le. Zelo lepo je, ko se ženske 
zberemo in si pomagamo – 
z znanjem, deljenjem svojih 
zgodb, preprosto s tem, da 
smo, kar smo.«

Srečanje v pomoč izzivom materinstva
Ob svetovnem tednu dojenja je po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem, potekal že četrti Festival Dojiva.se. 

Tudi na srečanju v Železnikih so si udeleženke lahko izmenjale svoje izkušnje, ki jim bodo 
 v pomoč pri premagovanju izzivov materinstva. / Foto: arhiv festivala (Urška Bernik)

Verjamem, da je blejsko igrišče 
za golf lepo urejeno in Kralje-
va klubska hiša butik hotel, 
kot piše novinarka v članku, 
v katerem opisuje obnovljeno 
igrišče za golf. Ne sicer da ti 
zastane dih, kot piše novinar-
ka; bistvo lepote tega prostora 
je in bo vedno ostala čudovita 
pokrajina in človek jo lahko s 
svojimi posegi le še pokvari.
Ima pa to igrišče po mojem 
mnenju dve »lepotni napaki«.
Eno je napravil lastnik z 
dvometrsko ograjo, s katero 
je »hermetično« ogradil ves 
prostor, ne samo predele, kjer 
obstaja nevarnost, da bi žogica 
za golf prizadela mimoidoče. 
S to ograjo je ponižal in uža-
lil domačine. Osemdeset let 
so domači ljudje negovali ta 
prostor in skrbeli, da je to igri-
šče obstalo. Tudi mi, današnji 
prebivalci teh krajev, smo živeli 
s tem igriščem in golfom in ko 
so igrali golf, nismo nikoli ho-
dili po zelenicah, namenjenih 
golfu. Ko pa je zamrznila trav-
na ruša in je travnike pobelil 
sneg, smo se tam sprehajali, v 

snegu tudi na smučeh, opazo-
vali srne in doživljali lepoto te 
pokrajine. Sprašujem se, kaj je 
privedlo lastnika, da je ogradil 
ves ta prostor? Ali misli, da 
smo domačini taki divjaki, da 
bomo uničevali to pokrajino? 
Bomo motili njegove goste, 
vrhunske igralce golfa? Njiho-
va imena večini naših ljudi nič 
ne pomenijo.
Drugo napako pa je napravil 
prodajalec igrišča za golf. Blej-
skemu turizmu je naredil med-
vedjo uslugo. »Slavni« igralci 
golfa bodo morda le enkrat ali 
dvakrat na leto prišli na Bled 
in takrat bodo stanovali v bu-
tik hotelu na samem igrišču, 
Bled pa bodo zaradi pretiranih 
cen za igranje zapustili manj 
slavni in skromnejši igralci, ki 
so prihajali sem igrat golf in 
so prenočevali v blejskih hote-
lih. Številni slovenski igralci se 
bodo usmerili na druga igri-
šča, kjer bodo cene dostopnejše. 
Bled bo izgubil del turistične 
infrastrukture in se vse bolj 
utapljal v množičnem eno-
dnevnem turizmu.

Avgust Mencinger,  
Radovljica 

Kraljevo igrišče

PREJELI SMO

Mojstrana – Štirinajstega avgusta bo minilo 50 let, odkar je 
naveza Mahkota-Ekar osvojila vrh pamirskega sedemtisočaka, 
samostojno goro Pik Lenin. Franci Ekar je na vrhu kot prvi Slo-
venec razvil slovensko in jugoslovansko zastavo. Ob zlatem 
jubileju se bodo srečali člani odprave v ponedeljek, 14. avgu-
sta, ob 18. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. 

Jubilej slovenske alpinistične zmage
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Kamniška Bistrica – V dolini 
Kamniške Bistrice je eviden-
tiranih več prikritih povoj-
nih grobišč – potrjena so vsaj 
štiri, in sicer Kopišče 1 in 2, 
Dolski plac ter Macesnovec, 
kjer so bile pred leti opravlje-
ne tudi sondažne raziskave.

Medtem ko je bilo za veči-
no omenjenih ugotovljeno, 
da so v grobiščih pokopani 
Črnogorci (ti so že pred leti 
sporočili, da izkopa skelet 
ne želijo, saj se svojcev lah-
ko spominjajo v Parku spo-
mina in opomina, ki so ga na 
Kopiščih uredili pred dvema 
letoma), se je med Kamni-
čani vrsto let predvidevalo, 
da so v grobišču Macesno-
vec svoje življenje sklenili 
slovenski domobranci, zato 
si številni zelo prizadevajo, 
da bi žrtve identificirali in 
okostja predali svojcem. A 

izkop, ki so ga v Kamniški 
Bistrici po naročilu Komisi-
je Vlade Republike Slovenije 
za reševanje vprašanj prikri-
tih grobišč opravili pred sla-
bim mesecem dni, je te do-
mneve zavrgel.

V bližini še eno grobišče?

»Za Macesnovec se je 
domnevalo, da gre za slo-
venske domobrance, a sle-
dili smo pričevanjem stare-
ga partizana, ki je bil po voj-
ni zraven, ko so na tem mes-
tu postrelili dva tovornjaka 
ranjenih hrvaških vojakov. 
V svoji izpovedi je zelo na-
tančno opisal lokacijo in nje-
gove besede so se potrdile v 
delu na terenu. Žal pa žrtve 
in tudi najdeni predmeti ne 
govorijo,« nam je povedal 
arheolog Draško Josipovič 
in dodal, da so Slovenci naj-
verjetneje pokopani okoli 

sto metrov stran, kjer naj bi 
bilo še eno grobišče, a ome-
njena komisija novega izko-
pa na tem območju vsaj letos 
ne načrtuje.

Pri izkopu grobišča Ma-
cesnovec, ki je trajal štiri dni, 
so odkrili tudi nekaj osebnih 
predmetov, med drugim dve 
pasni sponki, dva prstana, 
glavnik, nekaj gumbov, že-
pni nož … »Je pa zanimivo, 
da so bile žrtve vse bose,« 
nam še pove Josipovič.  
Ker ne gre za Slovence, DN-
K-analize ne bodo opravi-
li, bodo pa najdena okostja 
shranili v centralni kostnici 
v Mariboru.

Izkop je bil zelo zahteven

Izbrani izvajalci (arheo-
logi) so iz grobišča izkopali 
več kot dvajset skelet, tu pa 
se je začelo delo za fizično 
antropologinjo Petro Leben 

Seljak, ki se z analizami člo-
veških okostij ukvarja že več 
kot trideset let; od leta 2006 
sodeluje tudi pri prekopih 
prikritih povojnih grobišč.

»V Macesnovcu je bilo po-
kopanih 27 žrtev. Vsi so bili 
moški, in to odrasli. Naj-
mlajši je imel 19 let, večina 
jih je bila v zgodnjih dvajse-
tih letih, kakih pet pa je bilo 
starih od trideset do štiride-
set let. Bili so v dobri fizični 
kondiciji, patoloških spre-
memb, ki bi nastale pred 
smrtjo (kronične bolezni, 
poškodbe), ni bilo. Žrtve so 
ustrelili, večina krogel se 
je ustavila v mehkih tkivih 
(precej krogel je bilo najde-
nih v zemlji), na kosteh pa 

smo našli dve vstopni rani 
premera devet milimetrov 
na lobanji,« nam je pove-
dala dan po opravljenih 
analizah in poudarila zah-
tevnost tokratnega izko-
pa. »Na razmeroma majh-
nem prostoru (površina šti-
ri krat dva metra) je bilo za-
kopanih precejšnje število 
žrtev. Zmetali so jih v grob-
no jamo, točneje lijak, ki so 
ga ustvarili z miniranjem na 
gozdnatem pobočju. Indivi-
dualizacija ske letov (v smis-
lu, da od vsake žrtve izkop-
ljemo celotno okostje, kot si 
ljudje navadno predstavlja-
jo) v takih pogojih ni mo-
žna, z izjemo tistih okostij, 
ki so na vrhu. Tisti pod njimi 

so bili v različnih položajih 
nametani drug na druge-
ga, okončine so bile preple-
tene, vmes so bile skale, ne-
katere kosti so se po smrti 
premaknile, vse kosti pa 
tudi niso bile cele. Največ, 
kar se je dalo storiti, je bilo 
to, da smo od posameznega 
okostja skušali najti vsaj me-
denico in obe stegnenici, pa 
še to je bilo težko. Zato sem 
v ''laboratoriju'' vse kosti še 
enkrat pregledala in preveri-
la, ali nismo na terenu sto-
rili kakšne napake. Stegne-
nice so namreč pomembne 
za morebiten odvzem vzor-
cev za DNK-analizo, skupaj 
z medenico pa tudi za antro-
pološko analizo.«

V Macesnovcu ni 
Slovencev
Znani so prvi rezultati nedavnega izkopa prikritega grobišča Macesnovec v 
Kamniški Bistrici, kjer naj bi bili takoj po vojni ustreljeni in pokopani hrvaški 
vojaki. Kaj vse nam ob takšnih izkopih lahko povedo okostja, nam je zaupala 
fizična oz. »skeletna« antropologinja Petra Leben Seljak iz Žirov.

Analizo izkopanih okostij iz povojnega grobišča Macesnovec je opravila Petra  
Leben Seljak. / Foto: Matevž Skamen

Jasna Paladin

Kamnik – Zahtevna in teme-
ljita prenova Glavnega trga, 
ki je to poletje skorajda pov-
sem ohromila dogajanje v 
središču mesta, se preveša 
v sklepno fazo. Komunalna 
infrastruktura je zamenja-
na, cestišče je v grobem as-
faltirano, sledi še ureditev 
pločnikov in drugih površin 
za pešce in kolesarje.

Potem ko so se na občini 
sprva soočali s klici nekate-
rih nezadovoljnih občanov 
in najemnikov ter lastnikov 
poslovnih prostorov, kate-
rih dostop je zaradi gradnje 
otežen, zdaj dobivajo vpra-
šanja v zvezi z novo uredi-
tvijo. »Prenove smo se loti-
li premišljeno in ob upošte-
vanju zakonodaje, predvsem 
pa smernic in zahtev Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije ter mnenj projek-
tivnega biroja Štajn arhitekti. 
Oblikovanje Glavnega trga 
sledi ideji, da ta prostor po-
novno postane trg, in ne zgolj 
ulica. Ker trenutno zaradi po-
treb stanovalcev prometa ni 
mogoče povsem umakniti iz 

mestnega središča, je cesta 
prek trga nujna. Da pa bi bila 
ta čim manj opazna in izrazi-
ta, so bili izbrani robniki, ki 
bodo kar se da podobni ploš-
čam na površinah za pešce. 
Na ta način bo vidnost robni-
ka minimalna, še posebno če 
upoštevamo doseženo svet-
lo sivo barvo asfalta čez nekaj 

let. Prav tako bo celotna ure-
ditev izvedena na način, da 
nekoč, ko bo to prometni re-
žim celotnega mesta dovo-
ljeval, asfaltirano cestišče 
umaknemo in ga nadomesti-
mo s kamnitim tlakom, na-
menjenim pešcem in kole-
sarjem. Robniki so v taki ob-
liki izbrani tudi zaradi tega, 

ker je Glavni trg eno izmed 
glavnih prizorišč mestne-
ga življenja, tako da površi-
na nima zgolj estetske, tem-
več tudi uporabno funkcijo,« 
pojasnjujejo na občini in do-
dajajo, da bodo nove površi-
ne bolj prijazne tudi gibalno 
oviranim. 

Prejšnje granitne robni-
ke so odstranili in deponira-
li pri Komunalnem podjetju 
Kamnik, kjer jih bodo očisti-
li in pripravili na vgradnjo v 
prihajajočih projektih preno-
ve mestnega središča.

Po obnovi bo v središču 
mesta tudi nekoliko manj 
parkirišč, saj jih po novem 
ne bo več pred TIC-em. S to-
vrstnimi ukrepi pločevino 
umikajo prostoru za dogod-
ke, umetnost, igro in vsako-
dnevno življenje prebivalcev 
mesta – cilj občinske upra-
ve namreč je, da bo Glavni 
trg namenjen prebivalcem 
mesta, in ne parkiranim av-
tomobilom obiskovalcev. 
Parkirišč za slednje je v ne-
posredni bližini Glavnega 
trga dovolj.

Rok za dokončanje del je 
konec avgusta.

Novi robniki in manj parkirišč
V središču Kamnika že vse poletje poteka celovita prenova Glavnega trga, ki sproža tudi številna 
vprašanja Kamničanov. Na občini pojasnjujejo, da sledijo zahtevam Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in sodobnim smernicam prometne ureditve.

S prenovo Glavnega trga središče mesta ne bo dobilo le 
nove komunalne infrastrukture, ampak bo tudi bolj prijazno 
prebivalcem.

Podljubelj – Vsak ponedeljek do konca avgusta na travniku za 
hišo v Podljubelju 240 poteka vadba pilates, ki jo vodi Katja 
Gaber Vodopivec, diplomirana fizioterapevtka. »Zelo mi je ta 
vadba pomagala pri rehabilitaciji po drugi prometni nesreči. 
Naredila sem tudi tečaj za inštruktorja pilatesa,« je poveda-
la. Pilates poteka od 18.45 do 19.45, zaželena je predhodna 
prijava. V primeru padavin vadba odpade oz. se po dogovoru 
prestavi na drug dan. Kot je še pojasnila Katja Gaber Vodopi-
vec, je vadba varna, primerna za oba spola in različno starost, 
predznanje ni potrebno: »Krepimo vse mišice telesa, pred-
vsem globoke mišice trupa, skrbimo za gibčnost in ravnotežje. 
Vaj je toliko, da jih brez problema lahko prilagodim vsem stop-
njam pripravljenosti, potrebam in zahtevam. Prosim samo, da 
mi pred začetkom vsakdo, ki ima kakšne omejitve pri gibanju, 
to pove, da lahko izberem pravo različico vaje.«

Pilates na travi v Podljubelju

Poletno vadbo pilatesa na prostem spremlja še posebno  
vzdušje, sproščajo se ob petju ptičkov, raztegujejo proti 
nebu ... / Foto: osebni arhiv

Smlednik – Na Diners Golf igrišču Smlednik - Ljubljana imajo 
med 8. in 12. avgustom dneve odprtih vrat s predstavitvijo 
golfa in ogledom infrastrukture. Vsak dan potekajo od 16. 
do 19. ure. 

Golfsko igrišče v Smledniku ima odprta vrata
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Vodja fizioterapije v Ter
mah Dobrna Barbara Kočar 
je najprej segla daleč v zgo
dovino. Kot je dejala, je bila 
masaža razširjena že v an
tični Grčiji in starem Rimu. 
V teh deželah so posvečali 
pozornost predvsem mazi
ljenju telesa z dišečimi olji, 
še posebno z olivnim oljem. 
Po oljenju in kopanju so si 
ljudje tradicionalno teme
ljito podrgnili in pregnet
li svoje telo. »Torej, že staro
grški zdravilci, na primer Hi
pokrat, Herodikos, so nek
daj poleg zdravil priporoča
li tudi masažo, kar se pripo
roča in izvaja še v današnjih 
dneh,« je pojasnila Kočarje
va in dodala: »Ko pa želimo 
učinek masaže kombinirati 
še s termoterapijo, je pod
vodna masaža prava izbira. 
S podvodno masažo spro
žimo intenzivne in pred
vsem fiziološke učinke v te
lesu po mehanični ali refle
ksni poti. Močnejša masaža 
pospešuje periferno prekr
vavitev, deluje na limfni ob
tok, odplavlja odpadne me
tabolne produkte, zmanj
šuje bolečine v sklepih, de
luje na zmehčanje zatrdlin, 
zmanjšuje napetost in utru
jenost mišic.«

Koristna pri 
degenerativnih stanjih

»Podvodno masažo izva
jamo v za to namenjenih 

kadeh, najbolje s termalno 
toplo vodo, ki učinke masa
že še nadgradi.

Optimalna temperatu
ra vode je od 34 do 37 sto
pinj Celzija. Masažo mora z 
vodnim curkom (s pritiskom 
od 0,5 do 2 ali celo več ba
rov) izvajati za to usposo
bljen maser. Ker je podvod
na masaža del hidroterapi
je, ima lahko tudi določe
ne kontraindikacije, zato je 
pred izvajanjem potreben 
pregled ali posvet pri svo
jem zdravniku,« je opozori
la Barbara Kočar, ki podvod
no masažo priporoča pri bo
lezenskih stanjih, kot so de
generativne bolezni hrbte
nice, degenerativne bolez
ni sklepov in mehkotkivnih 
struktur, zaceljene poškod
be mišičnega tkiva, poškod
be lokomotornega aparata 
(zvini, izpahi ...), bolezenske 
prenapetosti mišic, poškod
be perifernega živčevja in 
revmatska obolenja. »Miš
ljenja o podvodni masaži so 
še vedno deljena. Nekateri 
jo izrazito priporočajo, dru
gi odsvetujejo. Tako eno kot 
drugo razmišljanje je lah
ko napačno, kajti ob pravil
nih kombinacijah s preosta
lo hidroterapijo in fizikalno 
terapijo ter ob pravilni indi
kaciji, je podvodna masaža z 
medicinskega stališča pov
sem upravičena in izjemno 
koristna,« je še poudarila so
govornica. 

Podvodna 
masaža 
Diplomirana fizioterapevtka Barbara Kočar svetuje 
podvodno masažo za lajšanje bolečin sklepov in 
mehkotkivnih struktur. Koristne učinke masaž, 
oljenja in kopanja pa so (s)poznali že davno v 
zgodovini ...

NOVOSTI
v Termah 
Dobrna

 ✓ prenovljene vse  
 sobe v Hotelu Vita,

 ✓ nova sončna  
 terasa ob zunanjih  
 bazenih,

 ✓ nova otroška   
 igrala s hiško,   
 plezalno vrvjo in    
 toboganom, na  
 terasi Caffe &   
 Restaurant May,

 ✓ naravni sladoled  
 brez umetnih   
 arom in aditivov 
 in s 100% sadnim  
 deležem 

      OD DOMA DO TERM DOBRNA IN NAZAJ,
    ZA UPOKOJENCE. PO VSEJ SLOVENIJI,
   BREZ OMEJITVE KILOMETROV!

ODDIH IN SPROSTITEV
V TERMAH DOBRNA

POLETNE POČITNICE
do 03. 09. 2017

 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ neomejeno kopanje v bazenih,  

 tudi na dan odhoda,
 ✓ koncerti orkestrov v parku,  

 plesni večeri in nastopi   
 ansamblov,

 ✓ počitniški klub za otroke:  
 igre v parku, vodne igre,   
 kreativne delavnice,   
  obisk farme jelenov, mini disko,

 ✓ 1 x družinski izlet v MINI ZOO  
 LAND.

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

Do 2 otroka brezplačno!

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ   
 od vašega doma do Term  
 Dobrna in nazaj - PO VSEJ  
 SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE  
 KILOMETROV (do 03. 09. 2017  
 brezplačen prevoz tudi za do  
 2 vnučka, z dvema odraslima  
 osebama),

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku in  
 storitve za zdravje,

 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ bivanje možno tudi za 7 in  

 10=11 noči.

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 12. 2017

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

Do 2 vnučka brezplačno!

BREZPLAČEN PREVOZ!  

Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si
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Učinki termalne vode, 
fango kopeli in šote

Sicer imajo v Termah Do
brna tri naravne zdravilne 
dejavnike, priznane s strani 
ministrstva za zdravje: ter
malno vodo, fango in šoto. 
Alkalna termalna voda ima 
temperaturo ob izviru od 35 
do 36,5 stopinje Celzija, kot 
zdravilni dejavnik pa navaja
jo primerne količine kalcija, 
magnezija in hidrogenkar
bonata. Med drugim že od 

leta 1542 tamkajšnja termal
na voda velja za pomoč pri 
zdravljenju ginekoloških in 
uroloških obolenj, revmatič
nih in revmatizmu sorodnih 
obolenj, zdravljenju bolezni 
in poškodb gibalnega siste
ma.

Fango je anorganski pelo
id, preperela vulkanska ka
menina z imenom bentonit. 
Zmlet bentonit pomešajo s 
termalno vodo. Fango ima 
toplotni in mehanski učinek. 
Segret na 40 stopinj Celzija 

pospešuje metabolizem, me
h ča in zmanjšuje zarastline 
in brazgotine, spodbuja raz
strupljanje telesa ... Upora
bljajo ga kot blatno oblogo 
ali blatno kopel. Oboje v ter
mah priporočajo tudi pri bo
lečinah v sklepih, hrbtenici 
ali križu ali pri mišičnih bo
lečinah in revmatskih obo
lenjih.

Šota je organski pelo
id, v njej so prepereli ostan
ki rastlin, ki vsebujejo nizke 
doze estrogenih hormonov. 

Šota ima toplotni, kemič
ni in mehanski učinek. Po
mešana z vodo in ogreta na 
40 do 45 stopinj Celzija po
spešuje zdravilne procese 
v telesu in izboljšuje meta
bolizem. Podobno kot fan
go zmanjšuje in mehča zara
stline in brazgotine. Kopeli s 
šoto priporočajo tudi za kre
pitev obrambnih sposob
nosti telesa, pri zmanjšani 
gibljivosti sklepov in pri bo
lečinah revmatskega in de
generativnega izvora.
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OBČINA BLED

OBČINA BLED

OBČINA BLED

OBČINA BLED

OBČINA BLED

Vstopnice v prodaji na kraju dogodka, eno uro pred pričetkom koncerta. Cena vstopnice je 10 EUR.
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Igor Kavčič

Bled – Koncert, ki ga vsako po-
letje pripravi odličen koncer-
tni harmonikar Gašper Pri-
možič, ima tradicijo zato, ker 
bo tokrat na sporedu še šti-
rinajsto leto. Če je spočetka 
dvakrat koncertiral v okviru 
Festivala Bled, je pripravo in 
izbor glasbenikov za koncert 
kasneje prevzel v svoje roke. 
Zadnjih nekaj let smo vrhun-
skemu glasbenemu doživetju 
priča vedno dan pred prazni-
kom Marijinega vnebovzetja 
v čudovitem ambientu cerkve 
sv. Martina. Namen koncer-
tov, ki vedno znova privabijo 
številne glasbene sladokusce, 
je harmoniko predstaviti kot 
koncertni instrument. Zato k 
igranju v goste vabi domače in 
tuje uveljavljene glasbenike, 
člane različnih orkestrov, pro-
fesorje z ljubljanske Akade-
mije za glasbo ter s tujih glas-
benih univerz. Naj naštejem 
le nekaj imen glasbenikov, ki 
so na teh koncertih doslej na-
stopali z njim: saksofonisti 
Blaž Trček, Lev Pupis in Ma-
tjaž Drevenšek, klarinetist 
Andrej Zupan, sopranistki 
Nataša Zupan in Nataša Brlec 

Geržina, harmonikarja Ro-
man Pechmann in Janne 
Rättyä, Mateja Bajt s kljunas-
to flavto, Aleksandra Pleter-
ski s prečno flavto, violinistka 
Klavdija Jarc Bezlaj ...

Letos se bo Gašper Primo-
žič, ki je harmoniko študiral 
v Celovcu in Gradcu ter sode-
luje z več priznanimi komor-
nimi zasedbami in orkestri, 
na glasbenem odru osrednje 
blejske cerkve »pomeril« z 

dvema vrhunskima glasbeni-
cama, pianistko Zarjo Peters 
in sopranistko Natašo Zu-
pan. Petersova, doma iz Izole, 
je glasbene uspehe nizala že 
kot učenka klavirja v Kopru. 
Študirala je v Celovcu, pred 
tremi leti pa je z odliko ma-
gistrirala na Umetniški uni-
verzi v Bernu v Švici, kjer zad-
nja leta tudi živi in ustvarja. 
Sopranistka Nataša Zupan je 
doslej nastopala z različnimi 

orkestri ter opernima ansam-
bloma SNG Opera in balet v 
Ljubljani in HNK Ivana Zajca 
v Zagrebu. Predstavila pa se 
je tudi že na koncertih v Av-
striji, Nemčiji, Italiji in Grčiji. 

Ljubitelji klasične glasbe 
bodo tokrat zagotovo prišli na 
svoj račun, saj bodo trije odlič-
ni glasbeniki izvajali skladbe 
avtorjev, kot so Franz Schu-
bert, W. A. Mozart, Hugo 
Wolf, Arvo Pärt …

Harmonika, klavir in sopran
Harmonikar Gašper Primožič bo na tradicionalnem koncertu v cerkvi sv. Martina na Bledu  
v ponedeljek gostil pianistko Zarjo Peters in sopranistko Natašo Zupan. 

Pianistka Zarja Peters je po rodu Slovenka, že nekaj let pa živi in ustvarja v Švici.

Jasna Paladin

Kamnik – V preddverju občin-
ske stavbe so v sredo popol-
dne odprli razstavo Kamni-
čanke Brede Capuder, ki je 
svoja tokratna dela v pastelni 
tehniki posvetila Plečniku, 
ki je velik pečat pustil tudi na 
Kamniškem. Razstavlja več 
deset del s Plečnikovimi por-
treti iz različnih življenjskih 

obdobij, njegova dela ter šte-
vilna detajle, po katerih je 
znan. Breda Capuder - Frida 
ustvarja pod mentorstvom 
Blaža Slaparja, njena velika 
ljubezen pa so pastelne bar-
vice. Do sedaj se je večinoma 
preizkušala le s portreti, v do-
mači občini pa je razstavljala 
že štirikrat.

Razstava bo na ogled do 
ponedeljka, 4. septembra.

Plečnikova umetnost skozi 
oči Kamničanke

Breda Capuder je razstavljena dela posvetila Plečniku.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Vsaj v tridese-
tih slovenskih mestih, v ne-
katerih tudi na več lokacijah, 
poleti organizirajo filmske 
projekcije na prostem. Naj-
večkrat gre tudi za brezplač-
ne oglede, saj predvajanja 
prek kulturniških razpisov 
podpirajo tudi posamezne 
občine. Za filmske projekci-
je na prostem so se letos od-
ločili tudi v sedmih gorenj-
skih mestih. Na Bledu so ko-
nec junija v Zdraviliškem 
parku pripravili tako imeno-
vani Film ob jezeru, v juliju 
si je bilo v okviru Kina v par-
ku moč ogledati filme v Če-
šminovem parku v Domža-
lah, prav tako pa je že izzve-
nel tudi Kino na prostem v 
Kranjski Gori, kjer so filme 
vrteli pri jezeru Jasna. Vse 
poletje ob petkih v Radovljici 
obratuje Letni kino, in sicer 
na terasi Radovljiške grašči-
ne, četrtki v juliju in avgu-
stu pa so v Kranju rezervi-
rani za cikel Filmi na Vov-
kovem vrtu. Od 12. do 18 av-
gusta bodo poletne projek-
cije pripravili v Mekinjskem 
samostanu, včeraj pa se je s 

filmom Houston, imamo 
problem! mladega sloven-
skega režiserja Žige Virca v 
Škofji Loki začel cikel projek-
cij Kino nad mestom.

»Projekt letnega kina je 
lani doživel dober odziv, zato 
letos ni bilo razloga, da ga ne 
bi nadaljevali,« nam je pove-
dala Tea Oblak iz Kina Sora, 
ki pri organizaciji projekcij 
tudi letos sodeluje s Knjižni-
co Ivana Tavčarja. Letos so 
izbrali kar pet uspešnic, ki si 
jih bodo do 14. avgusta ljubi-
telji filma lahko ogledali na 
velikem platnu na eni naj-
lepših razglednih točk nad 

Škofjo Loko, na terasi otro-
škega in mladinskega oddel-
ka Knjižnice Ivana Tavčarja 
na vrhu Name. 

Danes, v petek, 11. avgusta, 
si bodo gledalci lahko ogle-
dali pustolovski film Pojdi z 
mano režiserja Igorja Šterka. 
Gre za toplo in napeto zgod-
bo o odraščanju, ljubezni, pri-
jateljstvu in junaštvu, ki nam 
postavlja vprašanje, kaj se zgo-
di, ko v današnjem svetu od-
pove tehnologija. V glavni vlo-
gi nastopa mladi Škofjeločan 
Ivan Vastl. Jutri, v soboto, bo 
v filmu Hector in iskanje sre-
če imel glavno besedo malce 

čudaški psihiater Hector, ki 
ima dovolj svojega enolične-
ga in na videz popolnega živ-
ljenja z dekletom Claro. Zato 
se odloči, da se reši okov rutin-
skega življenja in se poda na 
popotovanje okoli sveta v upa-
nju, da bo odkril recept za pra-
vo srečo. V nedeljo, 13. avgu-
sta, bo v Kinu nad mestom na 
sporedu angleška drama Jaz, 
Daniel Blake, uspešnica reži-
serja Kena Loacha iz lanskega 
leta. V ponedeljek bo cikel za-
ključila francoska komedija 
Bog, le kaj smo zagrešili. Za-
konca Claude in Marie Ver-
neuil imata štiri hčere: prva 
se je poročila z muslimanom, 
druga z Judom in tretja s Ki-
tajcem. Ko njuna najmlajša 
hči oznani, da se bo poročila 
v katoliški cerkvi, sta prepriča-
na, da je njen zaročenec vzgo-
jen katolik iz meščanske dru-
žine. Toda temu sledi grenko 
razočaranje. Filmi se začnejo 
ob 21. uri, vstop je prost. Kot 
je še dodala Oblakova, je na 
projekcijo dobro priti kakšno 
minutko prej, da si zagotovi-
te sedež, v primeru slabega 
vremena pa bo predstava od-
padla, po družbenih omrežjih 
pa bodo sporočili nov termin.

Kino na prostem se spet prijemlje
V zadnjih letih se poleti v slovenska mesta ponovno vračajo filmske projekcije na prostem.  
V izboru so največkrat kakovostnejši filmi.

V filmu Pojdi z mano, ki bo na sporedu danes, eno glavnih 
vlog igra Škofjeločan Ivan Vastl. / Foro: arhiv Kina Sora

Kamnik – Medobčinski muzej Kamnik na gradu Zaprice v 
okviru letošnjega Kamfesta pripravlja tri zanimive muzejske 
delavnice. V soboto, 12. avgusta, med 18. in 21. uro bodo na 
sporedu delavnice: Hrana, Vsakdanja opravila (žita, zelišča, 
prižiganje ognja, vrtanje, luknje v kamen, preizkušanje upo-
rabe kamenih orodij ...), Metalurgija (taljenje kovine, vlivanje 
v kalupe, spoznavanje tehnike izgubljenega voska) in Lon-
čarjenje (izdelovanje posodic, figuric, jagod, uteži za statve, 
predilnih vretenc …). Od 20. do 21. ure bo potekalo tudi javno 
vodstvo po razstavi Na planincah luštno biti ... z Janjo Žele-
znikar in Zoro Torkar.

Veščine iz pradavnine v Kamniku

Radovljica – V soboto, 12. avgusta, ob 20. uri bo v Radovljiški 
graščini v kvartetu z glasbeniki iz Slovenije in Italije nastopil 
znani južnoafriški flavtist Stefan Temmingh. Koncert bo pos-
večen komorni glasbi Georga Philippa Telemanna, predvsem 
triosonatam za kljunasto flavto in violo da gamba. V nedeljo, 
13. avgusta, ob 20. uri bo v cerkvi Marijinega oznanjenja v 
Velesovem nastopil vokalni ansambel Igenium ensemble v 
razširjeni zasedbi, ansambel renesančnih pozavn in orglavec 
Tomaž Sevšek. Izvajali bodo poznorenesančno polifonijo iz 
Hrenovih kodeksov. Spored: Lambert de Sayve, Orlando di 
Lasso, Jacobus Handl - Gallus, Costanzo Porta, Claudio Me-
rulo, Francesco Stivori, Annibale Padovano.

Še dva koncerta na Festivalu Radovljica
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Vilma Stanovnik

Kranj – Po več letih je za nov 
velik uspeh slovenskega ja-
dralnega letalstva poskrbel 
Boris Žorž iz Stražišča. Član 
Aero kluba ALC Lesce je na 
evropskem prvenstvu v razre-
du klub v Moravski Trebovi na 
Češkem osvojil srebrno meda-
ljo. Zaostal je le za Nizozem-
cem Timom Kuijspersom. O 
veselju do letenja, predvsem 
pa o tekmovanjih sva se s 43-le-
tnim meteorologom, ki je za-
poslen na brniškem letališču v 
oddelku za letalske prognoze, 
sicer pa doma iz Stražišča, po-
govarjala ob njegovem priho-
du domov.

Kaj je bil vzrok, da ste se 
sploh odločili, da sedete v ja-
dralno letalo? So bili to soro-
dniki, prijatelji?

»Nihče od njih. To je bila 
zgolj moja želja, letenje me 
je enostavno privlačilo. Imel 
sem celo idejo, da bi postal po-
klicni pilot. Začel sem z mo-
delarstvom, že takrat pa sem 
razmišljal o jadralnem in nato 
motornem letalstvu. Ko sem 
se leta 1991 začel ukvarjati z 
jadralnim letalstvom, pa sem 
ugotovil, da je to tisto, kar me 
res zanima in veseli. Ker je 
bila v času, ko sem se po sred-
nji šoli odločal za študij, v le-
talstvu precejšnja kriza, sem 
se odločil za meteorologijo. 
Seveda sem ves čas ob tem 
tudi letel.«

Zakaj ste se odločili, da zač-
nete tudi tekmovati?

»Ko začneš z jadralstvom, 
najprej predvsem jadraš, 
nato začneš tudi s preleti. 
To mi je zelo všeč. Ker sem 
si želel čim bolj napredova-
ti, pa sem se prijavil tudi na 
prva tekmovanja. Na njih se 
primerjaš z drugimi, letiš 
tudi v vremenu, ko sicer ne 
bi. Prav tako ti določijo, kam 
moraš leteti – in tja pač mo-
raš. S tem nabereš zelo veli-
ko izkušenj. Tako tekmujem 
že okoli dvajset let. Organi-
zirana imamo tako držav-
na prvenstva kot mednaro-
dna tekmovanja, vsako leto 

pa sta izmenično ali svetov-
no ali evropsko prvenstvo.«

Ste večkratni državni prvak, 
imate nekaj drugih dobrih 
rezultatov, naslov evropske-
ga podprvaka pa je za vas naj-
večji dosežek. Kakšni so vaši 
najboljši dosežki na evrop-
skih in svetovnih prvenstvih?

»Na evropskem prven-
stvu sem bil do letos najbolj-
ši osmi, na svetovnem prven-
stvu pa trinajsti. Treba pa je 
povedati, da so na evropskem 
prvenstvu praktično vsi naj-
boljši na svetu in pri tem sko-
raj ni razlike.«

Koliko pa vas tekmuje na dr-
žavnih prvenstvih?

»Trenutno je malce osipa 
in nas je med dvajset in tri-
deset.«

Kako poteka tekmovanje?
»Običajno tekmovanja pote-

kajo od enega tedna do 14 dni. 
Večja dlje, manjša krajši čas. 
Vse skupaj pa je zelo odvis-
no od vremena. Organizatorji 
zjutraj namreč najprej pogle-
dajo, kakšno bo vreme, nato pa 
razpišejo disciplino. Vse v zrak 
vlečejo motorna letala, dvajset 
minut po zadnjem vzletu pa se 
odpre startna linija. Od takrat 
naprej lahko startaš, kadar ho-
češ. Ko startaš, moraš čim prej 
preleteti določene točke. Imaš 
zapisovalec leta, ki ti točno do-
loči, kje letiš. Ko prideš okrog, 

vidiš, kako si bil hiter, sodniki 
pa vidijo, ali si pravilno oble-
tel vse točke. To vse se točku-
je in tisti, ki ima na koncu naj-
več točk, je zmagovalec. To je 
podobno kot pri kolesarskih 
etapah. Ni treba, da zmaguješ 
na dnevnih etapah, moraš pa 
biti vsak dan tako dober, da si 
ne nabereš preveč zaostanka. 
Tako sploh ni nujno, da kak-
šen dan zmagaš, pomembno 
je, da imaš v skupni uvrstitvi 
največ točk. Na manjših tek-
movanjih so potrebni vsaj tri-
je regularni dnevi, na večjih pa 
štirje.«

Na evropskem prvenstvu 
pred kratkim na Češkem ste 
bili štirinajst dni, za skupni 
rezultat pa so šteli rezultati 
šestih dni?

»Letos smo imeli veliko 
smolo, saj prvi teden zara-
di obupnega vremena z dež-
jem sploh nismo leteli, dru-
gi teden pa se je vreme iz-
boljšalo in smo leteli šest od 
sedmih dni. Če ni pogojev za 
letenje, če ni termike in ne 
moremo ostati v zraku, pač 
ne moremo leteti.«

Jadralno letalstvo je šport, 
ki potrebuje zbranost, izku-
šnje pa tudi pogum in srečo. 
S 43 leti ste tako v idealnih le-
tih za najboljše rezultate, po-
leg tega ste meteorolog, kar 
je najbrž tudi pomembno?

»Najboljša leta so res nek-
je med trideset in petdeset, 
da sem meteorolog, pa mis-
lim, da ni bistvenega pome-
na. Na tekmah v vsakem pri-
meru naredijo napoved, ti jo 
moraš znati le prebrati in se 
na podlagi tega, kar se dogaja 
v zraku, odločiti. Morda le bo-
lje poznam kakšne procese, ki 
se dogajajo v zraku, vendar to 
pozna tudi večina drugih.«
Na Češkem vas je spremljala 
tudi družina. Je to običajno?

»Z menoj so bile tudi žena 
in hčerki. Za nas je bil to del 
dopusta. Ko je bilo slabo vre-
me, smo hodili skupaj okrog 

na oglede, ko sem bil v zra-
ku, pa so se zabavale same. 
Tega so se že privadile, zanje 
je to dogodivščina. Žena pa 
mi tudi pomaga, saj s seboj 
nimam spremljevalne ekipe 
kot večina drugih najboljših. 
Letos tudi ni bilo nobenega 
drugega slovenskega tekmo-
valca.«

Je drugo mesto na evrop-
skem prvenstvu za vas nov 
izziv za naslednja leta?

»To težko rečem. Ko sem 
prišel letos na Češko in videl 
konkurenco, sem si rekel, da 
bo velik uspeh, če se bom uvr-
stil med prvih deset. Nato sem 
bil celo v boju za zmago, saj 
sem po treh dneh vodil. Ven-
dar imaš enkrat boljši, drugič 
slabši dan. Če si samo en dan 
precej za konkurenco, to po-
meni, da nisi več med tistimi, 
ki se borijo za medalje. Zame 
je drugo mesto pač vrhunski 
rezultat, tudi zato, ker od sa-
mostojnosti Slovenije še nih-
če od naših jadralnih letalcev 
na evropskem ali svetovnem 
prvenstvu ni posegel po me-
dalji. Dejstvo je namreč, da je 
konkurenca res huda in tež-
ko je biti med najboljšimi. 
Drugo leto je svetovno prven-
stvo na Poljskem in upam, da 
bom šel. Dobiti moram do-
pust v službi in vse stroške od 
poti do bivanja plačati sam. 
Le startnino nam delno povr-
ne Letalska zveza Slovenije.«

Imate tudi svoje jadralno le-
talo. Kakšen strošek je to?

»Moje letalo je staro 44 let, 
takšna letala pa stanejo od 
deset do dvajset tisoč evrov, a 
praktično ne izgubljajo cene. 
Kupil sem ga pred šestimi 
leti, in ko sem ga kupil, sem 
se začel bolje uvrščati tudi 
na tekmah, saj je malenkost 
boljše od klubskih. Večino-
ma je v Lescah, pospravljeno 
v prikolici. Ko grem letet, ga 
sestavim in nato spet pospra-
vim. Težko je okoli 250 kilo-
gramov.«

Žorž je evropski podprvak
Boris Žorž iz Stražišča je minuli konec tedna na evropskem prvenstvu v jadralnem letenju v razredu 
klub na Češkem osvojil drugo mesto in na velikem tekmovanju prvič stal na zmagovalnem odru. 

Boris Žorž je evropski podprvak v jadralnem letenju. / Foto: osebni arhiv Borisa Žorža

Maja Bertoncelj

Todraž – V Todražu pri Go-
renji vasi so zbrani dirkači, ki 
bodo ta konec tedna nastopili 
na Gorsko-hitrostni dirki Lu-
čine. Od Todraža proti Luči-
nam jih bo čim hitreje skuša-
lo priti 86. 

Danes bo slavnostna po-
vorka, ki je letošnja novost in 
bo gledalcem ponudila mož-
nost druženja z dirkači, ki se 
bodo ob 18. uri v koloni odpe-
ljali iz boksov v Todražu sko-
zi Gorenjo vas, kjer se bodo 
za kratek čas ustavili pred ob-
činsko stavbo. Sledil bo spre-
mljevalni program. Glavnino 
dogajanja bosta prinesli sobo-
ta, ko se bodo zvrstili trije ura-
dni treningi (prvi tek bo ob 11. 
uri) ter nedelja, ko bo na vrsti 
dirka (prvi tek ob 10. uri, dru-
gi tek ob 13. uri in tretji tek ob 

15. uri), ki se bo zaključila z 
razglasitvijo rezultatov pred-
vidoma ob 18. uri. Tudi letos 
bosta za gledalce na dan dir-
ke ves dan vozila dva avtobu-
sa, vstopnice so že v prodaji, 
vstop za invalide in otroke do 
15. leta starosti pa je tako v so-
boto kot tudi v nedeljo prost. 
Zaradi prireditve bo jutri in v 
nedeljo popolna zapora ces-
te na območju naselij Todraž, 
Brebovnica in Lučine.

Ker se organizatorji iz 
AMD Zvezda trudijo GHD 
Lučine čim bolj približati lju-
dem, so adrenalinsko preiz-
kušnjo zopet združili z do-
brodelno noto. Kot sopot-
nik boste namreč lahko sed-
li v predvozilo z nekaterimi 
najboljšimi vozniki in vozi-
li. Zbrana sredstva bodo šla 
v sklad Osnovne šole Ivana 
Tavčarja Gorenja vas. 

Dirkali bodo proti Lučinam

Kranj – Konec tedna bodo nogometaši v 1. SNL Telekom odi-
grali tekme 5. kroga. Obe gorenjski ekipi pa gostujeta. Triglav 
se bo danes ob 18. uri pomeril s Celjem, Domžalčani pa odha-
jajo k Mariboru. V drugi ligi bo ekipa Roltek Dob jutri ob 17. 30 
gostila Farmtech Veržej, v nedeljo Zarica Kranj ob 17.30 gosti 
Fužinar Ravne Systems, Kalcer Radomlje pa gostuje pri Muri.

Težko gostovanje za Triglav in Domžale

Kamnik – Atletinja Agata Zupin (Kamnik) se je na svetovnem 
prvenstvu v atletiki v Londonu uvrstila v polfinale teka na šti-
risto metrov z ovirami in tekmovanje končala na 21. mestu. 
Debitantka na velikih članskih tekmah in aktualna mladinska 
evropska podprvakinja je prijetno presenetila že z uvrstitvijo 
v polfinale. 

Zupinova tekla v polfinalu

Vilma Stanovnik

Kranj – V začetku tedna je ob 
teniškem turnirju challen-
ger v Portorožu Žirovničan 
Gregor Žemlja sporočil, da 
se poslavlja od profesional-
ne kariere. Naslednji mesec 
bo praznoval 31 let, njegova 
najvišja uvrstitev na svetovni 
teniški lestvici pa je 43. mes-
to iz julija 2013. Kasneje si je 
želel tudi med najboljših tri-
deset na svetu, a je zbolel za 
mononukleozo ter imel nato 
vrsto zdravstvenih težav. Se-
daj se je skupaj z družino, pri-
jatelji in strokovno ekipo od-
ločil, da profesionalnega te-
nisa ne bo več igral. »Odločil 
sem se, da kariero zaključim 
na ekshibicijskem dvobo-
ju z Aljažem Bedenetom in 
wimbledonsko zmagovalko 
ter evropsko prvakinjo do 18 
let Kajo Juvan na osrednjem 
stadionu v Portorožu. Vabim 
vse ljubitelje tenisa, da pri-
dejo na poslovilno tekmo da-
nes ob 20.30,« pravi Gregor 
Žemlja. 

V karieri je osvojil šest tur-
nirjev serije challenger, ig-
ral v finalu turnirja na Duna-
ju in dvakrat igral v tretjem 

krogu turnirjev za grand 
slam. »Igranje na turnir-
jih serije challenger in uvr-
stitve med stotim in dves-
totim mestom me ne zani-
majo več. Vsi v moji okolici 
niso bili navdušeni ob tej od-
ločitvi, a jaz trdno stojim za 
njo. Seveda bom ostal v teni-
su, saj si življenja brez igre, 
ki jo gojim že več kot dvaj-
set let, ne predstavljam. Za 
zdaj bom v pomoč mlajšim 
igralcem, odprt pa sem tudi 
za vse druge možnosti, mor-
da tudi za sodelovanje s član-
sko reprezentanco,« je še po-
vedal Žemlja. 

Žemlja končuje kariero
Gregor Žemlja se je odločil, da zaključi bogato 
teniško kariero.

Gregor Žemlja 

Na zmagovalnem odru Boris Žorž s srebrnim  
odličjem. /Foto: osebni arhiv Borisa Žorža
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne junija letos za mleko, do-
stavljeno v mlekarno ter s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin, plačale v 
povprečju 27,86 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 36 
centov ali za 1,31 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo štiri 

odstotke maščobe in 3,26 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odkup-
na cena 31,19 evra in je bila 
za 37 centov ali za 1,2 odstot-
ka višja kot maja. Odkupo-
valci so za mleko s 3,7 odstot-
ka maščobe in 3,15 odstotka 
beljakovin plačali povpreč-
no 26,69 evra za sto kilogra-
mov, cena, izračunana glede 
na vsebnost maščob in belja-
kovin v mleku, pa je znašala 
28,97 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na de-
jansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska *standardna *dejanska
December 2012 31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06 36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
Januar 2017  27,31 30,68 24,85 28,58
Februar 2017 27,72 30,71 25,40 28,55
Marec 2017 28,01 30,91 25,91 29,10
April 2017 27,83 31,02 25,86 28,66
Maj 2017 27,50 30,82 25,91 28,47
Junij 2017 27,86 31,19 26,69 28,97

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je v začetku avgusta ob-
javilo dva nova javna razpi-
sa, na podlagi katerih bo na-
menilo skupno dvajset mili-
jonov evrov za naložbe kme-
tijskih gospodarstev, sa-
mostojnih podjetnikov ter 
mikro, malih in srednjih 
podjetij v osnovna sredstva. 
Upravičenci bodo za nalož-
bo lahko uveljavljali podpo-
ro v višini 30 odstotkov upra-
vičenih stroškov, ob izpol-
nitvi določenih pogojev do 
50 odstotkov, pri nekaterih 
naložbah pa tudi prispevek v 
naravi v obliki lastnega dela 
in materiala (les iz lastnega 
gozda). Vlogo bodo lahko 
vložili v elektronski sistem 
v času od 21. avgusta do 29. 
novembra do 24. ure. 

V okviru javnega razpisa 
za naložbe v kmetijska go-
spodarstva bodo namenili 
deset milijonov evrov nepo-
vratnih sredstev za vse vrste 
naložb, razen za nakup kme-
tijske mehanizacije, to je 
za ureditev hlevov in dru-
gih gospodarskih poslopij, 
skladišč za živinska gnojila, 
greznic in čistilnih naprav, 
trajnih nasadov, pašnikov 
in obor ter cestnih, vodovo-
dnih in energetskih prik-
ljučkov do javne infrastruk-
ture, za nakup in postavitev 

rastlinjakov in pripadajoče 
opreme, za nakup in posta-
vitev mrež za zaščito pred 
točo, za izvedbo agromeli-
oracij, zaščito čebeljih pa-
njev pred medvedi, uredi-
tev namakalnih sistemov za 
enega uporabnika ter za na-
kup, ... Od skupno deset mi-
lijonov evrov bodo nameni-
li dva milijona evrov za na-
ložbe na majhnih kmetijah, 
tri milijone evrov za nalož-
be, ki jih izvajajo samostoj-
ni podjetniki posamezniki 
in pravne osebe, preostalih 
pet milijonov evrov pa za na-
ložbe, ki jih izvajajo fizične 
osebe (razen samostojnih 
podjetnikov in malih kme-
tij) ter skupine kmetov. Za 

vse vrste naložbe je najniž-
ji znesek podpore dva tisoč 
evrov, za ureditev zaščite če-
beljih panjev pred medvedi 
pa tisoč evrov.

V okviru razpisa za podpo-
re naložbam v predelavo, tr-
ženje oziroma razvoj kme-
tijskih proizvodov je name-
njenih deset milijonov ne-
povratnih sredstev, od tega 
štiri milijone evrov za kme-
tije in kmetije z dopolnilno 
dejavnostjo ter šest milijo-
nov za samostojne podjetni-
ke posameznike in mikro, 
mala in srednje velika pod-
jetja. Upravičenci bodo lah-
ko uveljavljali podpore za 
ureditev objektov za prede-
lavo ali trženje kmetijskih 

proizvodov, skladišč in 
objektov za oskrbo z vodo, 
za posodobitev sistemov za 
varčno uporabo in shranje-
vanje vode, greznic in čistil-
nih naprav, objektov za pro-
izvodnjo električne in toplo-
tne energije za lastno pora-
bo, za posodobitev ogreval-
nih sistemov in objektov, ki 
prispevajo k zmanjšanju to-
plotnih izgub, ter za nakup 
opreme, ki povečuje varnost 
pri delu. Pri ocenjevanju 
vlog bodo večje število točk 
pridobile naložbe v predela-
vo in trženje kmetijskih pro-
izvodov, ki vključujejo sad-
je, zelenjavo, žita ali prašičje 
meso. Najnižji znesek pod-
pore je pet tisoč evrov.

Milijoni evrov za naložbe
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in državni proračun namenjata dvajset milijonov evrov za 
naložbe v kmetijstvo.

Razpis omogoča tudi pridobitev nepovratnih sredstev za nakup in postavitev mreže za 
zaščito nasadov pred točo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Društvu kmeč-
kih žena Kranj vsako pole-
tje organizirajo planinski 
izlet, letos so bili njihov cilj 
Kriški podi. Skupina je bila 

zaradi zahtevnosti pohoda 
tokrat malo manjša, štela 
je 21 pohodnikov, v njej pa 
je bilo poleg članic društva 
in njihovih družinskih čla-
nov tudi nekaj moških, med 
njimi kot najstarejši član 

»odprave« sedemdesetle-
tni Jože Rebernik s Šentur-
ške Gore. Na Kriške pode so 
se povzpeli iz Trente, po isti 
poti so se tudi vračali, pre-
nočili so v Pogačnikovem 
domu. Kot je povedala vodja 

izleta Darinka Zaplotnik, je 
bil to doslej njihov najtežji 
planinski izlet. Oba dneva je 
bilo zelo vroče, še posebno v 
soboto, v nedeljo so jim gro-
zile nevihte, tudi hoje je bilo 
kar veliko, od devet do deset 
ur. Vse se je končalo dobro 
in brez zapletov. Pohodniki 
so kljub naporu uživali ob le-
potah gorskega sveta, božali 
so lahko kozoroga in opazo-
vali akro jogo v naravi, veli-
ko zanimivega jim je pove-
dal tudi Klemen Završnik, 
Trentar po rodu, ki živi na 
Gorenjskem. 

In kaj načrtujejo v društvu 
za prihodnje leto? »Mor-
da bomo šle na Grintovec, 
ki smo se mu pred leti zara-
di slabega vremena morale 
odpovedati, ali pa na Veliko 
planino, ki je manj zahtevna 
in bi spet verjetno privabila 
večje število pohodnikov,« 
je dejala Darinka Zaplotnik. 

Doslej najtežji planinski izlet
Kmečke žene iz kranjskega društva so se minuli konec tedna povzpele iz Trente na Kriške pode. To je 
bil doslej njihov najtežji planinski izlet: v soboto je bilo zelo vroče, v nedeljo so jim grozile tudi nevihte.

Del udeležencev planinske ture na Kriške pode

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije ugota-
vljajo, da vlada pri pripravi 
predloga zakona o množič-
nem vrednotenju nepremič-
nin ni upoštevala njihove-
ga stališča, da bi že pri vred-
notenju zemljišč in nato 
pri pripravi zakona o dav-
ku na nepremičnine opre-
delili kmetijska in gozdna 
zemljišča kot posebna pro-
izvodna sredstva, ki so po-
membna za pridelavo hra-
ne, za preskrbo države s hra-
no ter za ohranjanje kultur-
ne krajine. Pri oblikovanju 
modela vrednotenja kme-
tijskih in gozdnih zemljišč 
so geodetski upravi names-
to metode, ki vključuje tudi 

špekulativne nakupe ze-
mljišč, predlagali uporabo 
dohodkovne metode, pri ka-
teri bi vrednost zemljišča do-
ločili na podlagi podatkov o 
površini, nagibu, nadmor-
ski višini in boniteti zem-
ljišča, rastiščnem koeficien-
tu in spravilni razdalji v goz-
du. Predlagali so tudi, da bi 
kmetijska in gozdna zem-
ljišča, ki so po namenski rabi 
stavbna, vse dotlej, dokler se 
na njih opravlja kmetijska 
ali gozdarska dejavnost, vre-
dnotili z modelom za kme-
tijska in gozdna zemljišča. 
V zbornici pa so zadovolj-
ni s predlagano rešitvijo, po 
kateri bi iz vrednosti kmetij-
skih in gozdnih parcel izlo-
čili dele zemljišč, po katerih 
potekajo ceste in železnice.

Vlada ni upoštevala 
predloga zbornice

Zalog pri Cerkljah – Semenarska hiša Pioneer bo v četrtek, 
17. avgusta, ob 10. uri pripravila na kmetiji Mihaela Bohin-
ca v Zalogu pri Cerkljah Dan silaže, na katerem bo kmetom 
predstavila t. i. krog silaže pa tudi novosti pri hibridih koruze 
za silažo in pri silirnih dodatkih, določitev najprimernejšega 
časa za siliranje in pripravo kakovostne silaže, spremljanje 
dogajanja v silaži in analizo silaže NIRS. 

Dan silaže na Bohinčevi kmetiji

Kranj – V državah članicah Evropske unije je avgusta začela 
veljati nova shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, ki jo 
bodo šole po vsej uniji lahko začele izvajati z novim šolskim 
letom. Slovenija bo za izvajanje sheme dobila nekaj manj 
kot 1,1 milijona evrov, šole pa se bodo za vključitev v novo 
shemo lahko prijavile do 5. septembra. Ukrep je namenjen 
spodbujanju zdravih prehranskih navad in uživanju lokalno 
pridelane hrane.

Nova šolska shema sadja, zelenjave in mleka



13Gorenjski glas
petek, 11. avgusta 2017 EKONOMIJA, FINANCE info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Mengeš – Začetki podjetja 
segajo v nekdanje kamniško 
podjetje Svit in kasneje Tri-
val, katerega manjši del se 
je ukvarjal s proizvodnjo an-
ten za jugoslovansko vojsko 
že od leta 1965. Po razpa-
du Jugoslavije so izgubili 
domala ves trg. S pomočjo 
Sklada za razvoj, takrat po-
pularno imenovanega Kor-
žetov sklad, so podjetje ven-
darle uspeli sanirati, a Sklad 
za razvoj jih je kot najmanj 
perspektivno enoto Triva-
la odslovil. »Takrat nas je 
bilo zaposlenih sedem ''an-
tenarjev''. Dogovorili smo 
se za odpravnino in skupaj 
z denarjem za razvoj pod-
jetništva z zavoda za zapo-
slovanje zbrali okoli petde-
set tisoč takratnih nemških 
mark, kar je bilo dovolj za 
odkup programa anten,« se 
začetkov v turbulentnih de-
vetdesetih spominja sedanji 
direktor Miran Kozjek.

Antene tudi za 
protiteroristično zaščito

Dobrih dvajset let kas-
neje Trival antene ustvari-
jo slabih pet milijonov pro-
meta in veljajo za zaneslji-
vega proizvajalca anten naj-
večjim podjetjem v vojaš-
ki informacijski in komu-
nikacijski industriji. V pre-
teklosti so izdelovali ante-
ne tudi za radioamaterje in 
mornarico, nato so njihovo 

proizvodnjo zaradi poveče-
vanja povpraševanja na dru-
gih področjih opustili. Kljub 
temu je njihov nabor izdel-
kov zelo pester. »Rad rečem, 
da delamo vse razen radij-
skih, televizijskih in radioa-
materskih anten. V porastu 
so antene, ki se uporablja-
jo pri motilcih za protitero-
ristično delovanje, kjer mo-
tilec frekvenčnega spektra 
onemogoči aktiviranje bom-
be na daljavo. Naš udarni 
proizvod zadnjih let pa so te-
leskopski antenski stebri,« 
razlaga Kozjek.

Kot ključna za preboj na 
trg omenja dva dejavnika. 
Razvoj interneta, s katerim 
so se lahko že v drugi polo-
vici devetdesetih predstavi-
li globalnim podjetjem, ter 
vzpostavitev stika z ameri-
škim proizvajalcem komu-
nikacijskih sistemov Har-
ris, ki še danes ostaja eden 
izmed njihovih treh največ-
jih kupcev. »Glavni premik 
je sodelovanje s Harrisom, 
ki pomeni referenco. Mar-
sikatero drugo podjetje si je 
verjetno mislilo, če so dovolj 
dobri za Harrisa, so tudi za 
nas. Za tem so sledili še dru-
gi. Danes dvajset odstotkov 
prometa ustvarimo z izvo-
zom v evropske države, osta-
lo pa drugod po svetu. Doma 
ustvarimo le kakšen odsto-
tek prometa,« pravi Kozjek, 
ki še vedno trdi, da je najbolj-
ša reklama kvaliteten pro-
dukt. »Za preboj na globalni 

trg potrebuješ vrhunski iz-
delek. Ko kupec vidi, da si 
zanesljiv in da lahko ponu-
diš kvaliteto, potem se zgodi 
''domino efekt'', ko te pogra-
bijo tudi drugi.«

Kaj imaš od življenja, 
če delaš po dvanajst ur 
na dan?

Da so pravo izvozno pod-
jetje, priča tudi dejstvo, da 
veliko večino sestavnih de-
lov in drugega proizvodne-
ga dela zanje proizvedejo 
slovenska podjetja. Sodelu-
jejo namreč s približno stoti-
mi podjetji, večinoma iz bli-
žnje okolice. »Kot pravi iz-
vozniki kupujemo doma in 
prodajamo na tuje!« Ker nji-
hova proizvodnja temelji na 
zunanjem izvajanju, shajajo 

s sorazmerno majhnim šte-
vilom zaposlenih. Trenutno 
jih imajo 15 ter dodatne štiri 
pogodbene delavce. 

Kozjek prisega na zmer-
no rast v skladu s potreba-
mi trga in zadovoljstvo de-
lavcev. Zato tudi v proizvo-
dnji delajo enoizmensko, 
najnižji neto prejemek pa ni 
nižji od tisoč evrov. »Kakšen 
smisel ima, da delaš po 12 ur 
na dan kot ponekod po sve-
tu. Kaj imaš potem sploh še 
od življenja? Globalno se za-
deve premikajo v nenormal-
no smer. Zakaj? Zaradi želje 
po hitri stalni rasti in še več-
jem dobičku. Saj bo enkrat 
zmanjkalo sveta za vse. Ver-
jamem v zdrav, organski ra-
zvoj podjetja,« zaključi Mi-
ran Kozjek.

Kupujemo doma  
in prodajamo v tujino
V Mengšu deluje uspešno izvozno naravnano podjetje Trival antene, ki večino prometa ustvari v ZDA, 
Aziji in na drugih trgih zunaj Evrope. Direktor podjetja Miran Kozjek prisega na zmerno rast podjetja in 
zadovoljstvo zaposlenih.

Miran Kozjek verjame v zdrav, organski razvoj podjetja.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Gorenjska banka je 
v letošnjem prvem polletju 
ustvarila 3,6 milijona evrov 
čistega dobička, več kot v 
primerljivem lanskem ob-
dobju, ko ga je dosegla nekaj 
manj kot tri milijone evrov. 
»Poletni rezultati kažejo, 
da banka uspešno izpolnju-
je poslovni načrt in uresni-
čuje strateške cilje, tako da 
pozitivni poslovni izid lah-
ko pričakuje tudi ob kon-
cu leta,« so ob predstavitvi 
rezultatov poudarili v ban-
ki. Pri poslovanju s podjetji 

in drugimi pravnimi oseba-
mi je banka v prvem letoš-
njem polletju obseg vlog v 
primerjavi z enakim lan-
skim obdobjem povečala 
za 12 odstotkov, vloge pre-
bivalstva pa so bile višje za 
dva odstotka. Povečala je 
tako število strank kot skle-
njenih poslov, obseg dono-
snih posojil je bil za sedem 
odstotkov večji kot v pri-
merljivem lanskem obdob-
ju. Porast kreditiranja je be-
ležila tako pri fizičnih kot 
pravnih osebah, okrepila 
je tudi tržni delež. Na to so 
vplivali tudi dobri rezultati 

na področju leasinga, kjer 
je v prvem polletju doseg-
la 16-odstotni porast obse-
ga poslovanja. Delež nedo-
nosnih posojil v celotni ak-
tivi je zmanjšala za dve od-
stotni točki, tako da je junija 
znašal še 9,3 odstotka. Tudi 
v prvi polovici leta je ohrani-
la visoko, 17,1-odstotno ka-
pitalsko ustreznost.

Kot je znano, je konzor-
cij prodajalcev 55-odstotne-
ga deleža Gorenjske banke, 
ki ga vodi Sava, v njem pa so 
še Družba za upravljanje ter-
jatev bank, Abanka in Zava-
rovalnica Triglav, prejel za 

nakup deleža dve zavezujo-
či ponudbi. AIK banka, ki že 
ima v lasti 21 odstotkov del-
nic banke, naj bi po neura-
dnih informacijah za delni-
co ponujala 280 evrov, ame-
riški sklad Apollo, sicer la-
stnik Nove KBM, pa 230 
evrov. Obe ponujeni ceni sta 
nižji od likvidacijske cene 
298 evrov, pod katero Sava, 
ki je v postopku prisilne po-
ravnave, ne bi smela prodati 
delnic, da ne bi ogrozila po-
trjenega načrta finančnega 
prestrukturiranja. Konzor-
cij je oba kupca pozval k iz-
boljšanju ponudbe. 

Gorenjska banka posluje z dobičkom
Gorenjska banka je v prvi polovici leta ustvarila 3,6 milijona evrov čistega dobička. Oba interesenta za 
nakup večinskega deleža banke ponujata ceno, ki je nižja od likvidacijske. 

Cveto Zaplotnik

Žiri – Kot je v zadnje poročilo 
o izvajanju teh ukrepov zapi-
sal direktor Bojan Gantar, so 
prvo polovico leta poslovali 
pozitivno in izboljšali tudi 
plačilno sposobnost druž-
be. Z bankami upnicami so 
februarja dosegli dogovor 
o odlogu plačila finančnih 
obveznosti do konca maja, 
potlej so odlog podaljšali do 
konca avgusta. Z nekaterimi 
ukrepi, predvsem pri naba-
vi, so v prvih petih mesecih 
dosegli za več kot en milijon 
evrov finančnih prihrankov, 
načrt za celotno leto je dva 
milijona evrov prihrankov v 
primerjavi s predlani. Nada-
ljevali so tudi s selitvijo ne-
katerih nedonosnih trgovin 
na bolj ustrezne lokacije z 
nižjimi stroški poslovanja, 
nekatere trgovine na Hrva-
škem pa so morali zapustiti, 
ker jim je po prodaji premo-
ženja Alpine Holdinga v ste-
čaju novi lastnik odpovedal 
najemne pogodbe. Zaključi-
li so s pridobivanjem naročil 

za modno obutev jesen-zi-
ma 2017 in začeli z izdela-
vo in s predstavitvijo vzor-
cev za kolekcijo pomlad-po-
letje 2018. Prvi odzivi trga 
na obe kolekciji so bili zelo 
pozitivni, vendar pa so za se-
zono jesen zima 2017 izgu-
bili nekaj večjih kupcev na 
trgu Zahodne Evrope. Izpad 
so delno nadomestili z višji-
mi prodajnimi cenami, del-
no pa s povečanjem proda-
je ostalim kupcem in s pri-
dobitvijo novih. Pri proda-
ji športne obutve so pred-
vsem zaradi dobrega odziva 
na novi sistem smučarske-
ga čevlja za izposojo prido-
bili dodatna naročila in po-
večali prodajo. 

Družba je ob polletju ime-
la nekaj več kot 26 milijonov 
evrov dolgoročnih in kratko-
ročnih finančnih obvezno-
sti. Znesek zajema obresti 
in glavnice za posojila, ki jih 
vključuje program finanč-
nega prestrukturiranja, ter 
likvidnostna posojila, ki jih 
je družba najela letos, lani 
in predlani. 

Ukrepi dajejo 
rezultate
V žirovski Alpini, za katero je bil pred dobrima 
dvema letoma pravnomočno potrjen postopek 
prisilne poravnave, nadaljujejo z ukrepi 
finančnega prestrukturiranja.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavoda za zaposlova-
nje je 1. avgusta objavil novo 
javno povabilo za delovni 
preizkus brezposelnih in za 
t namenil 1,9 milijona evrov 
denarja, kar bo predvidoma 
zadoščalo za delovni preiz-
kus 2110 brezposelnih. Po-
vabilo bo odprto do porabe 
denarja, vendar najdlje do 
31. julija 2018.

Brezposelni bodo v okviru 
delovnega preizkusa lahko 
na konkretnem delovnem 
mestu preizkusili svoja zna-
nja, veščine in spretnosti, de-
lodajalci pa jih bodo še pred 
sklenitvijo delovnega raz-
merja lahko spoznali in pre-
izkusili v svojem delovnem 
okolju. Preizkus bo potekal 
brez delovnega razmerja in 
bo trajal od sto ur do enega 

meseca, praviloma osem ur 
na dan in največ pet dni na 
teden; izjema so invalidi, pri 
katerih bo lahko trajal več kot 
en mesec. Brezposelni bodo 
morali pred vključitvijo v de-
lovni preizkus na zdravni-
ški pregled, upravičeni bodo 
tudi do dodatka za aktivnost 
in za prevoz. Delodajalci jih 
bodo morali obvezno zava-
rovati za invalidnost in smrt 
ter jim zagotoviti mentorja. 
Zavod bo delodajalcem pok-
ril stroške v višini 206 evrov, 
tistim iz javnega sektorja pa 
le dejanske stroške zdravniš-
kega pregleda.

Na zavodu imajo z delov-
nim preizkusom dobre iz-
kušnje, doslej se je namreč 
70 odstotkov brezposelnih, 
ki so se vključili v preizkus, 
zaposlilo pri istem ali dru-
gem delodajalcu.   

Delovni preizkus za 
brezposelne

Ljubljana – Prejšnji teden je Vojmirja Urlepa na mestu pred-
sednika uprave Leka nasledil Zvone Bogdanovski. Na njegov 
predlog je nadzorni svet za obdobje petih let imenoval novo 
upravo podjetja, ki jo bodo sestavljali Daniel Michalek, direk-
tor financ, Samo Roš, direktor kadrov, Ksenija Butenko Černe, 
direktorica pravnih zadev, Andrej Pardo, komercialne dejavno-
sti, ter mag. Marjan Novak, delavski direktor. Z izjemo Parda 
so preostali mesta v upravi zasedali že v preteklih mandatih.

Nova uprava Leka
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kot tudi ugotavljajo, 
je zlasti skrb vzbujajoče, da 
vozniki kljub zaspanosti vo-
žnjo praviloma nadaljujejo, 
za ohranjanje budnosti za 
volanom pa uporabljajo tak-
tike s kratkotrajnim učin-
kom, ki za zmanjševanje za-
spanosti niso učinkovite. 

»Odpiranje oken, zniže-
vanje temperature v vozilu, 
poslušanje radia ali glasbe, 
petje, kričanje, pretegova-
nje, ustavljanje, telovadba in 
sprehajanje ob vozilu ima-
jo le kratkotrajen učinek in 
zato niso učinkoviti ukrepi 
za zmanjševanje zaspanosti 
za volanom,« pravijo stro-
kovnjaki. 

Edini res učinkovit ukrep je 
spanje. Zato je najbolje, da če 
med vožnjo ugotovite, da ste 
zaspani, čim prej ustavite vo-
zilo na varnem mestu, spije-
te eno ali dve kavi, nato zaspi-
te za od 15 do 20 minut in šele 
zatem, ko začne kofein učin-
kovati, kar je čez približno pol 
ure, nadaljujte vožnjo.

»V AMZS so nas rezulta-
ti raziskave spodbudili, da 
bomo zaspanost kot enega 
od dejavnikov tveganja za 
nastanek prometne nesreče 
mnogo bolj vključevali tako 
v svoje preventivne aktivno-
sti kot tudi v vsebine progra-
mov varne vožnje, ki jih izva-
jamo v AMZS Centru varne 
vožnje na Vranskem,« je po-
vedal mag. Jure Kostanjšek, 

vodja področja varna mobil-
nost pri Avto-moto zvezi Slo-
venije. »Glede na to, da noč-
na vožnja sama po sebi za od 
petkrat do šestkrat povečuje 
tveganje za prometno nesre-
čo, v AMZS Centru varne vo-
žnje na Vranskem uvajamo 
povsem nov program varne 
vožnje – vožnja ponoči, s ka-
terim želimo voznikom po-
magati, da spoznajo pasti in 
nevarnosti nočne vožnje ter 
se naučijo nanje pravilno od-
zivati,« je še dodal.

Sicer pa Vesna Pekaro-
vić Džakulin, dr. med., spe-
cialistka družinske medici-
ne in medicine dela prome-
ta in športa, pojasnjuje, da je 

vožnja tvegana, če smo utru-
jeni in smo prejšnjo noč spa-
li manj kot šest ur, če se že 
dolgo nismo naspali, če vo-
zimo dlje časa brez krajše-
ga počitka, če vozimo pono-
či ali popoldan, ko običaj-
no spimo ali počivamo, če 
jemljemo zdravila, ki ima-
jo stranski učinek zaspa-
nosti, pa tudi če delamo več 
kot šestdeset ur tedensko, 
izmensko ali opravljamo 
več služb hkrati. Zaspanost 
povzročajo tudi alkohol ali 
prepovedane psihoaktiv-
ne snovi, prav tako pa smo 
bolj zaspani, če vozimo po 
monotonih, ravnih in dol-
gočasnih cestah. V največji 

nevarnosti za prometno ne-
srečo zaradi zaspanosti za 
volanom so mladi vozniki, 
ker zelo pogosto združujejo 
pomanjkanje spanja pono-
či z nočno vožnjo. Ugotovi-
li so, da so v pri približno po-
lovici prometnih nesreč za-
radi zaspanosti za volanom 
vozniki, stari do 25 let. 

Prometne nesreče zara-
di zaspanosti za volanom so 
najpogostejše med 2. in 6. 
uro ter med 14. in 16. uro. 
Nočna vožnja sama po sebi 
povečuje tveganje za nesre-
čo za petkrat do šestkrat. 
Ob teh urah so namreč naši 
možgani manj budni in bolj 
pripravljeni na spanje.

Za volan ne sedite zaspani
Avto-moto zveza Slovenije je pred kratkim objavila rezultate raziskave o zaspanosti za volanom,  
kjer ugotavljajo, da je zaspanost za volanom med slovenskimi vozniki resen problem, saj je  
polovica voznikov občasno zaspanih, vsak deseti do štirinajsti voznik pa je v zadnjih dveh letih  
že zaspal za volanom.

Najboljša rešitev za premagovanje zaspanosti za volanom je spanec. Ustavite na varnem 
mestu in zaspite vsaj za kratek čas. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Bled – Zadnje dni, zlasti ob 
lepem vremenu, koncih te-
dna in ob prazničnih dneh 
so dolgi zastoji proti Ble-
du, močno obremenjena pa 
je tudi cesta proti Kranjski 
Gori. Zaradi večjih zgostitev 
prometa tako rekoč vsako-
dnevno prihaja do zastojev 
tudi na relacijah proti dru-
gim turističnim središčem.

Predvsem je obremenje-
na cesta proti Bledu, kjer 
se kolona večkrat, zlasti pa 
ob sončnih dneh, ob koncu 
tedna in ob praznikih, po-
javi tudi že pri izvozu z av-
toceste pri Lescah ali pred 
njim. Zastoji nastajajo tudi 
proti Kranjski Gori, kjer 
se med Belco in Gozdom 

- Martuljkom izvajajo tudi 
dela na cesti. Kot opozarja-
jo policisti, je zato potreb-
na previdnost in predvsem 

strpnost. »Vozniki naj tudi 
spremljajo prometne in-
formacije in upoštevajo, da 
bodo v vozilu, kadar ostanejo 

v zastoju, preživeli več časa, 
ki ga navadno zaznamuje še 
vročina. Ta povzroča dodat-
no utrujenost ter vpliva na 
voznikovo počutje in zmož-
nosti pri vožnji. Zato so po-
membni postanki, zadostno 
uživanje brezalkoholnih pi-
jač in tudi pravilna nastavi-
tev klimatske naprave.

»V sončnih dneh je na 
cestah tudi množica mo-
toristov in kolesarjev, zato 
vsem voznikom svetujemo, 
naj bodo še bolj pozorni na-
nje, naj vozijo previdno. Od-
govorno vožnjo pa svetuje-
mo tudi voznikom koles in 
motornih koles, ki jih ob 
tem opozarjamo na upora-
bo zaščitne čelade,« opozar-
ja višji policijski inšpektor 
Bojan Kos.

Ob zastojih bodite strpni
Zlasti na vrhuncu turistične sezone smo se navadili vsakodnevnih zastojev proti Bledu in Kranjski Gori, 
policisti pa opozarjajo predvsem na strpnost.

Med Lescami in Bledom so vsakodnevni zastoji, še večja pa 
je gneča ob koncih tedna. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Kljub številnim opo-
zorilom, da je ob neurju in 
toči ustavljanje na avtocesti ali 
hitri cesti, v predorih ali pod 
nadvozi izredno nevarno, ne-
kateri vozniki ob neurju svo-
ja vozila še vedno ustavljajo v 
predorih, na odstavnih paso-
vih, obračajo ali izstopajo iz 
vozila, s tem pa ogrožajo tako 
sebe kakor tudi druge udele-
žence v prometu. 

»Voznik lahko ustavi svoje 
vozilo na parkirnih prostorih 
počivališč, nikakor pa ne na 
odstavnih pasovih ali celo na 
vozišču,« opozarjajo policisti 
in priporočajo, naj vozniki hit-
rost vožnje prilagodijo razme-
ram in se izključijo iz prome-
ta na prvem primernem mes-
tu, to sta na primer počivališče 
ali izvoz, nato pa poiščejo pri-
merno zavetje za vozilo, kjer 

je to pač dovoljeno. Ko je pro-
met gostejši, se pogosto zgo-
di, da vozilo, ki prehiteva vo-
zilo pred sabo, vozi z manjšo 
hitrostjo od dovoljene. Vozni-
ki, ki vozijo za takšnim vozi-
lom, naj bodo strpni in pazi-
jo na ustrezno varnostno raz-
daljo. Uporaba zvočnih in sve-
tlobnih signalov pa je dovolje-
na le, kadar je ogrožen voznik 
sam ali kdo drug.

Posebno opozorilo velja za 
motoriste. Ti naj upoštevajo 
tudi to, da močan dež, nalivi 
in toča na vozišče lahko nane-
sejo naplavine, ki z vozišča na-
vadno niso takoj odstranjene. 
Temu ustrezno naj zato prila-
godijo način in hitrost vožnje.

Upoštevati je treba tudi pro-
metno signalizacijo: prome-
tne znake, talne označbe pa 
tudi prižgano rdečo luč pred 
predorom, ki vozniku prepo-
veduje, da bi zapeljal vanj.

Previdno ob toči in neurju
Nekateri vozniki ob neurju na avtocesti vozila še 
vedno ustavljajo v predorih, obračajo ali izstopajo 
iz vozil in ogrožajo tako sebe kot tudi druge.

Lipce – Bistveno huje bi se lahko včeraj ponoči končala prome-
tna nesreča na gorenjski avtocesti. Okoli tretje ure je voznik, ki 
je najbrž zadremal, z osebnim avtomobilom na območju Lipc 
zapeljal v obvestilno tablo. Voznik ni bil pripet, prav tako ni bil 
pripet otrok v avtomobilu, zato sta oba padla iz vozila. Po prvih 
podatkih policije sta se k sreči le lažje poškodovala. Voznik, gre 
za tujca, je zaradi povzročitve prometne nesreče obravnavan v 
prekrškovnem postopku. »Situacija kljub na prvi pogled lažjim 
poškodbam ni malenkostna, ker bi se lahko končala bistveno 
huje. Zato opozarjamo na obvezno uporabo varnostnih pasov 
in zadrževalnih sistemov. Oboji pri pravilni uporabi rešujejo 
življenja v primeru nesreč in so zelo učinkoviti pri preprečeva-
nju telesnih poškodb. Varnostni pas bistveno blaži predvsem 
posledice pri direktnih trkih in pri prevrnitvah ali pri kotaljenju 
vozil. Za poškodbe nepripetega udeleženca, sploh otroka, pa je 
dovolj že trk pri zelo nizki hitrosti. Uporaba varnostnega pasu 
je obvezna,« znova opozarja višji policijski inšpektor Bojan Kos 
in dodaja, da je treba biti pozoren tudi na pravilno pritrjeno 
prtljago, ki lahko resno poškoduje potnike udeležence v vozilu.

Utrujen zapeljal v obvestilno tablo

Krnica – Na cesti Bled–Pokljuka sta v naselju Krnica trčili dve 
osebni vozili. Gasilci PGD Bled so zavarovali kraj prometne nes-
reče, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi treh poškodovancev 
ter pomagali vlečni službi pri nakladanju poškodovanih vozil. Z 
vpojnimi sredstvi so posuli razlite motorne tekočine na vozišču.

Trije so bili poškodovani

Pevno, Posavec – Za zdaj še neznani storilec je v Pevnem pri 
Škofji Loki vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nekaj denarja. 
Na Posavcu pa je prav tako še neznani storilec včeraj ponoči 
vlomil v poslovni prostor in odnesel tobačne izdelke.

Zmanjkal denar in cigarete

Tržič – Na Gozdu na Kriški gori je takoj po vzletu padalka 
zasilno pristala in se pri tem huje poškodovala. Pomagali so 
ji reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa GRS z Brnika. S heli-
kopterjem Slovenske policije so jo prepeljali na zdravljenje v 
ljubljanski klinični center.

Reševali so padalko

Naklo – V sredo zgodaj zjut-
raj, malo po pol peti uri, so na 
izvozu za Naklo na avtocesti 
trčili osebni vozili in avtobus. 
Na pomoč so prišli gasilci JZ 
GRS Kranj in si ogledali kraj 
nesreče. K sreči ni bil nihče 
poškodovan.

Trčila z avtobusom
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Suzana P. Kovačič

Več razlag v različnih vi-
rih je, kaj je cajna. Po Slovar-
ju slovenskega knjižnega je-
zika je to manjša pletena ko-
šara s polkrožnim ročajem in 
z neravnim dnom, po Kostel-
skem slovarju je to okrogla ko-
šara iz viter in z ročajem ... V 
Golem Vrhu v Občini Gore-
nja vas - Poljane pa smo spoz-
nali cajne, kot jih izdeluje ena-
inosemdesetletni Franc Ob-
lak. Prav takšne so ga že kot 
otroka naučili izdelovati stri-
ci, verjetno tudi stari oče, se 

spominja. Franc je odraščal 
na Dolgih Njivah v bližini Lu-
čin in se prav tako spominja, 
da so cajne prišle prav, ko se 
je sadil ali pobiral krompir. Z 
leti so jih nadomestile plastič-
ne posode, a je povpraševanja 
po cajnah, narejenih iz narav-
nih materialov, ki tako lepo di-
šijo po domačem, čedalje več. 
Vprašanje je le, koliko je še iz-
delovalcev, tudi Franc Oblak je 
iz svoje bližnje okolice naštel 
komajda še kakšnega. Sam je 
cajne obudil v življenje v zad-
njih dvajsetih letih, prej časa 
za to ni bilo tudi zaradi službe. 

Tudi »baba« je delovni 
pripomoček

Francove cajne imajo trdno 
ravno dno, pokazal je že ne-
kaj obdelanih desk iz breze. 
Deska, ki služi za dno, mora 
imeti ravno pravšnjo debeli-
no, najbolje 16 milimetrov, 
poduči Franc. V sredino deske 
Franc vstavi locen oziroma ro-
čaj in ga zagozdi na drugi stra-
ni. V desko pod kotom zavr-
ta (ali pa mu pri tem pomaga 
sin) neparno število lukenj, v 
katere vstavlja rebra. Z rebri 
poimenuje že narezane, po-
oblane in zašiljene deščice, ki 
predstavljajo stranice cajne in 
okrog katerih potem plete lese-
ne trakove oziroma vitre. Veči-
noma uporablja leskove vitre, 
ki so kar trpežne in upogljive, 
včasih ima tudi kostanjeve vi-
tre, na splošno pa tisto, kar na-
rava darežljivo ponuja v oko-
lju, v katerem živi. »Od maja 
do avgusta lesenih palic za vi-
tre ne nabiram, ker je grmov-
je in drevje v fazi rasti. Treba je 
tudi vedeti, da se mlade palice 
ne režejo tako dobro kot starej-
še, da palice ne smejo biti ne 
vlažne in ne presuhe ... Izbra-
ti moram čim bolj ravne pali-
ce, ki se lepo vitrajo, in treba je 
paziti na to, da imajo čim manj 
grč,« je povzel Franc, ki pa za 
izdelavo cajn ne potrebuje ve-
likih strojev. Med orodjem se 
znajde žepni nožič, v delavnici 
ima tudi rezilni stol, po doma-
če »babo« ... 

V srednje veliko cajno 
vloži približno deset ur

Franc Oblak je ne samo 
opisal, ampak tudi rade volje 
prikazal, kako cajno naredi. 

Desko, locen, rebra in vitre je 
imel sicer že pripravljene, sle-
dilo je opletanje reber z vitra-
mi, ki pa jih je pred tem pra-
viloma navlažil. Ogrodje caj-
ne si je postavil na kolena in 
začel plesti, za začetek z des-
ne proti levi, potem v obratni 
smeri. Kot je povedal, je tre-
ba vitre ravno prav zategovati 
– in pravi občutek za to pride 

z izkušnjami. Paziti mora, da 
oplete prav vsako rebro, da so 
vitre dovolj goste. Nazadnje je 
porezal ostanke reber po zgor-
njem robu, jih ojačal z žico ... 
in izdelek je bila cajna lepe za-
obljene oblike. Ostružke pa 
Franc zakuri v krušni peči. 

V srednje veliko cajno vloži 
približno deset ur dela, veliko 
dobre volje in potrpežljivosti. 

Da ne bo šla v pozabo, to eno 
najstarejših vej domače obr-
ti rad pokaže šolarjem. Nje-
gove cajne služijo več name-
nom; lahko so takšne za pred 
kamin in v katere se naložijo 
drva, pa manjše cajne, v ka-
tere naberemo gobe in druge 
gozdne sadeže, ali pa malce 
bolj »okrancljane« za darilo, 
shranjevanje jabolk ... Podo-
ben je njegov postopek izde-
lave velikih košev za prenaša-
nje sena, listja, trave.

Franc pa ni povabil samo 
v delavnico, kjer bo še po-
sebno v hladnejših mesecih 
leta spletel veliko novih cajn, 
ampak tudi v hišo, sezidano 
pred skoraj devetdesetimi 
leti, kjer se po domače reče 
Pr' Lomar. V hiši je še ena 
»hiša«, ki ji danes modernej-
še rečemo dnevna soba, se 
pošali Franc. Tudi ta je pol-
na dragocene dediščine, tako 
kot njegove cajne. 

Cajne je Franc pletel že kot otrok
Franc Oblak iz Golega Vrha plete cajne, večinoma iz leskovih viter. Za končni izdelek potrebuje desko, locen, rebra in vitre, kot obvezno delovno orodje žepni 
nožič, zraven pa še veliko dobre volje in potrpežljivosti. Franc eno najstarejših vej domače obrti rad prikaže tudi šolarjem. 

Franc Oblak iz Golega Vrha s cajnami in z velikimi koši za prenašanje sena ... / Foto: Tina Dokl

S posebnim postopkom, vitranjem, Franc dobi različno 
debele lesene trakove. / Foto: Tina Dokl

Vitre je treba ravno prav zategovati, Franc pravi, da pravi 
občutek za pletenje pride z izkušnjami. / Foto: Tina Dokl

Rebra so deščice, ki predstavljajo stranice cajne in okrog 
katerih potem plete lesene trakove oz. vitre. / Foto: Tina Dokl
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Od petka do petka

Jasna Paladin

Delež mladih upada po 
vsej Evropski uniji

Geslo mednarodnega 
dneva mladih, ki se v med-
narodni skupnosti praznuje 
od leta 2000, je letos Mladi 
ustvarjamo mir, in čeprav se 
mladim v družbeni struktu-
ri pripisuje zelo pomembno 
mesto, njihov delež v Slove-
niji in drugod po EU v zad-
njih letih upada. Pri nas je 
bil delež mladih med 15. in 
29. letom starosti lani 15,9 
odstotka, od leta 2011 se je 
zmanjšal za 2,4 odstotne toč-
ke. V EU je bilo mladih lani 
nekoliko več, 18,3 odstot-
ka, kar je 0,9 odstotne toč-
ke manj kot leta 2011. V Slo-
veniji so se leta 2015 po po-
datkih SURS-a mladi iz sku-
pnega gospodinjstva s star-
ši odselili povprečno pri sta-
rosti 28,2 leta, ta starost se je 
v petletnem obdobju zniža-
la, in sicer je bila leta 2010 
29,5 leta. Ženske se za ta ko-
rak odločajo nekoliko mlaj-
še kot moški, povprečno pri 
starosti 27,2 leta, moški pa v 
povprečju dve leti pozneje. 
Leta 2015 je tako v skupnem 
gospodinjstvu s starši žive-
lo v Sloveniji 80,4 odstotka 
mladih med 15 in 29 letom 
starosti, v EU pa v povprečju 
65,9 odstotka. Med zaposle-
nimi mladimi v Sloveniji 
v starosti od 15 do 24 let jih 
je bilo po podatkih SURS-a 

2016 v delovnem razmer-
ju za nedoločen čas 25,1 od-
stotka, v delovnem razmerju 
za določen čas jih je bilo 25,5 
odstotka. Preostalih 49,4 
odstotka zaposlenih mladih 
pa je opravljalo druge oblike 
dela za določen čas.

Poklon pivovarjem in 
hmeljarjem

Prvi petek v avgustu je že 
od leta 2007 po vsem sve-
tu namenjen pivu in pivo-
varjem. Po mnenju Zdru-
ženja slovenskih  pivovar-
jev, ki združuje 26 članov, 
od tega 22 pivovarn, svetov-
ni dan  piva  daje priznanje 
vsem ustvarjalcem  piva  in 
tistim, ki ga strežejo. Pove-
zuje ljudi vsega sveta in je 
namenjen druženju ter pra-
znovanju različnosti kultur, 
jezikov kot tudi vrst  piva. 
Dan spodbuja tudi pivovar-
je, da obiščejo, preizkusi-
jo in se poklonijo pivu svo-
jih konkurentov. Običaj v 
svetu je, da se na ta dan ob-
dari prijatelja s stekleni-
co ali pločevinko piva. Sve-
tovni dan piva so praznova-
li tudi ljubitelji te pijače pri 
nas – statistika kaže, da Slo-
venec v povprečju letno po-
pije 97,6 litra piva. Sloveni-
ja sicer sodi med ene večjih 
pridelovalk hmelja v svetu, 
čeprav ne sodi med največje 
proizvajalke piva, je pa pivo-
varn, sploh butičnih, pri nas 
vsako leto več.

Kljub vročini prepoved 
kopanja

Za nami je še en vroč te-
den, v katerem so tempera-
ture le za malenkost zaosta-
le za rekordnimi (v Podna-
nosu so namerili 40,6 stopi-
nje Celzija), obiskovalce na 
naravnem kopališču Plaža 
hotela Vila Park v Portorožu 
pa je konec tedna preseneti-
lo obvestilo o prepovedi ko-
panja v morju. Ob rednem 
monitoringu morske kopal-
ne vode so namreč ugotovi-
li, da je voda onesnažena s 
fekalijami, zato so plažo za-
prli. Do onesnaženja je priš-
lo zaradi okvare na kanaliza-
cijskem omrežju, ki so jo že 
odpravili. Nove analize vode 
so pokazale, da onesnaženja 
ni več, in plažo so v ponede-
ljek znova odprli.

Delni lunin mrk

V ponedeljek smo lah-
ko tudi iz naših krajev opa-
zovali delni lunin mrk, ko 
je zemlja zakrila okoli četr-
tino lune. Vrhunec je bil ob 
20.20, najlepše pa je bil vi-
den z višjih leg z razgledom 
na vzhod in jugovzhod. Mrk, 
ki je trajal nekaj manj kot 
dve uri, je letošnji drugi in 
tudi zadnji lunin mrk.

Sporna jajca 
umaknjena s trga

Škandal s kontaminirani-
mi nizozemskimi jajci, ki je 

izbruhnil 1. avgusta, ima po-
sledice tudi na našem trgu. 
Uprava RS za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v sredo sporočila, 
da sta nemški proizvajalec 
in avstrijski dobavitelj vsa 
jajca, ki bi lahko vsebovala 
fipronil, v Sloveniji umakni-
la iz prodaje. Možno je, da bi 
se ta jajca pojavila kot pred-
pakirana kuhana ali oluplje-
na. Julija naj bi iz Nizozem-
ske na naš trg tako prišlo 
1560 jajc, ki so že umaknje-
na s trgovskih polic, čeprav 
po razpoložljivih podatkih 
sporna serija proizvoda ni 
bila distribuirana na naš trg. 

Danes bo znan datum 
predsedniških volitev

Predsednik DZ Mi-
lan Brglez bo volitve za pred-
sednika republike za man-
dat 2017–2022 razpisal da-
nes ob 12. uri v Narodni gale-
riji. Od dneva razpisa volitev 
do dneva glasovanja ne sme 
preteči več kot devetdeset dni 
in ne manj kot šestdeset dni. 
Poleg aktualnega predsedni-
ka Boruta Pahorja se bo za 
predsedniški stolček pote-
govalo še vsaj 13 kandidatov, 
med njimi tudi Marjan Šarec 
in Ljudmila Novak. Za vloži-
tev kandidature je potrebnih 
deset podpisov poslancev ali 
pet tisoč podpisov volivcev 
ali podpora stranke s podpi-
si treh poslancev oziroma tri 
tisoč volivcev.

Delež mladih upada
V teh dneh smo praznovali svetovni dan piva in mednarodni dan mladih. Slovenskih pivovarn je iz leta 
v leto več, statistika na področju mladih pa ni tako spodbudna.

Ta teden smo praznovali mednarodni dan mladih. Njihov 
delež upada tako pri nas kot po vsej EU. / Foto: Tina Dokl

Morebitno oporečna jajca iz nizozemskih perutninskih farm 
so bila umaknjena s slovenskega trga. / Foto: Tina Dokl 

Predsednik DZ Milan Brglez bo datum volitev za 
predsednika razpisal danes ob 12. uri. / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (572)

Rebrca sprošča umetniško nadarjenost
Ko je mladi župnik Pol-

de Zunder leta 1976 kot asi-
stent Katoliške mladine iz 
Celovca obiskal tedanjega 
župnika v Železni Kapli in 
bližnjo Rebrco, mu je padla v 
oči propadajoča osemsto let 
stara rebrška graščina oziro-
ma komenda (manjša uprav-
na enota ali posestvo viteške-
ga reda, op. a.) nad glavno 
cesto proti Podjuni. V pro-
padajočem gradiču ob staro-
davni rebrški cerkvi, odmak-
njenem od mesta in obenem 
blizu glavne prometnice, je 
videl izjemno priložnost za 
ureditev mladinskega cen-
tra. Ko je kot kaplan prišel v 
Železno Kaplo, je leta 1978 
začel obnavljati grad, leta 
1979 pa je v njem že orga-
niziral prvo ustvarjalno sre-
čanje mladih. Pomočnike je 
našel v Krščanski kulturni 

zvezi in Katoliški otroški 
mladini v Celovcu. Nastal je 
mladinski center z vso pot-
rebno opremo. Prihodnje 
leto bo minilo štirideset let, 
odkar se je rebrška komen-
da spremenila v kraj otroške 
ustvarjalnosti in domišljije. 
Otroci od 6. do 12. leta sta-
rosti na Rebrci v okviru Te-
dna mladih umetnikov pod 
vodstvom znanih mentorjev 
rišejo, pišejo, plešejo, pojejo, 
izdelujejo lutke in oblikujejo 

najrazličnejše materiale. Po-
leg tega, in to je še posebno 
pomembno, se mladi med 
bivanjem na Rebrci pogo-
varjajo v slovenščini in tako 
utrjujejo slovensko jezikov-
no znanje. 

Tudi letos je Teden mla-
dih umetnikov na Rebrci za-
radi velikega zanimanja po-
tekal v dveh delih. Obakrat je 
od ponedeljka do sobote na 
Rebrci bivalo po sedemde-
set deklet in fantov. Druga 

skupina se je poslovila od 
Rebrce v soboto. V gradu 
in pred njim je bila razsta-
va njihovih del. Letos jih je 
pri ustvarjanju navdihovala 

grška mitologija. Mladi ume-
tniki so po maši v rebrški 
cerkvi na travniku pred njo 
in v dvorani pripravili krajši 
kulturni program.

Mladinski center Rebrca tudi ta teden ne sameva. V 
nedeljo se je začel tradicionalni, že 17. Teden jezika 
in športa, ki bo trajal do danes, 11. avgusta. Letos je 
poudarek na nogometu, atletiki, košarki in odbojki 
ter seveda na jezikih. Poleg učenja slovenščine se 
bodo udeleženci učili tudi italijanščine. Organizator 
prireditve je Slovenska športna zveza iz Celovca, vodja 
pa Toni Smrtnik.

Ples in pesem na travniku pod rebrško cerkvijo sta običajen 
zaključek Tedna mladih umetnikov.

Jože Košnjek

med sosedi
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Jože Košnjek

Danes 91-letni Slavko Be-
znik z družinskimi koreni-
nami na Gorjušah, kjer se-
daj preživi večino svojega 
časa in gre le občasno v Lju-
bljano, je eden od tistih ljudi, 

ki so v Gorenjskem glasu vi-
deli priložnost za vzpon go-
renjskega časnikarstva in so 
zaslužni, da je časopis os-
tal in postal osrednji gorenj-
ski tiskani medij. Ko sem 
ga pred nedavnim poklical, 
ni odrekel pogovora. Skle-
nil ga je z mislijo, da je rad 
delal za Gorenjski glas in da 
bi morda ostal na Gorenj-
skem, če bi pokazali Gorenj-
ci za njegovo idejo o Gorenj-
skem glasu kot gorenjskem 
dnevniku več razumeva-
nja. Vesel in ponosen je, da 
Gorenjski glas izhaja že se-
demdeset let. Vsem njego-
vim ustvarjalcem čestita za 
jubilej.

Slavko Beznik, ki je pred 
tem diplomiral na oddelku 
za novinarstvo in diploma-
cijo na Pravni fakulteti v Be-
ogradu, je prevzel uredniko-
vanje Gorenjskega glasa v 

začetku leta 1953, ko je bilo 
za časopisom prvih pet let iz-
hajanja. Sodelavci se ga spo-
minjajo kot resnega, premi-
šljenega in odločnega moža, 
ko je šlo za dobrobit časopi-
sa. Z Gorenjskim glasom, 
ki je še naprej izhajal enkrat 
tedensko na večinoma os-
mih straneh, in tedaj še ma-
loštevilnim uredništvom je 
imel velike načrte. Začel je 
tlakovati pot do gorenjskega 

dnevnika, ki bi prestopil go-
renjske meje, tako kot je Ve-
čer presegel meje Štajerske.

Leta 1956 je začel Go-
renjski glas izhajati dvak-
rat tedensko: ob ponedelj-
kih in petkih. Število sode-
lavcev, podpisanih le z zače-
tnicami ali tudi z imenom 
in priimkom, se je poveča-
lo. Več je bilo tudi fotografij 
brez podpisa avtorja, čeprav 
jih je bila večina takrat že 

izdelek danes že pokojne-
ga Franca Perdana. Slavko 
Beznik je leta 1955 v takrat 
mladem poklicnem fotogra-
fu videl talentiranega foto-
reporterja in ga je zato pova-
bil v Gorenjski glas. France 
mu je zvesto služil do upo-
kojitve leta 1990. Običajen 
obseg vsebinsko pestrejše-
ga in tehnično modernej-
še oblikovanega časopisa je 
bil osem strani. Sredi tega 
leta je postal Slavko Beznik 
direktor, za odgovornega 

urednika pa je bil izbran 
Miro Zakrajšek. 

Nov mejnik v rasti Gorenj-
skega glasa je bilo leto 1960. 
Gorenjski glas s številnejšim 
uredništvom je začel izhaja-
ti trikrat tedensko: ob pone-
deljkih, sredah in petkih. Da 
bi tudi z imenom in ne le s 
poročanjem presegel gorenj-
ske meje, se je v začetku no-
vembra leta 1960 preimeno-
val v Glas. To ime je držalo 
do leta 1984, ko je postal Glas 
znova Gorenjski glas.

Sedemdeset let Gorenjskega glasa (4)

Desetletje Slavka Beznika

Gneča na kranjski avtobusni postaji – Glas, leto 1960, 
številka 150, stran 1

Časopis je na različne načine pridobival nove 
naročnike. Že leta 1953 je organiziral nagradno igro, 
v kateri je bil vsak, ki je dobil pet novih naročnikov, 
nagrajen z dvesto dinarji, med naročnike pa so 
z žrebom podelili 115 nagrad, ki so jih prispevala 
gorenjska podjetja. Dobili so dva tisoč novih 
naročnikov. Vsi naročniki pa so bili za primer nezgode 
ali smrti zavarovani pri Državnem zavarovalnem 
zavodu. Premiji sta bili dvajset in deset tisoč dinarjev.

Slavko Beznik je s 
presledkom skoraj 15 let 
urejal Gorenjski glas.

Miha Naglič

Žirafe, žrtve antropocena

Izumiranje živalskih vrst 
naj bi bilo poleg podnebnih 
sprememb eden izmed glav-
nih znakov predlagane nove 
geološke dobe – antropo-
cena. Med vrstami, ki so od 
človeka vse bolj ogrožene, 
so tudi – žirafe. Da bi vede-
li, o kom govorimo, poglej-
mo najprej v njihovo osebno 
izkaznico. Višina odrasle ži-
rafe (Giraffa camelopardalis) 
je od 4,3 do 5,7 metra. Samci 
so višji od samic. Najvišji iz-
merjeni žirafji samec je bil vi-
sok 5,88 metra. Teža odrasle-
ga žirafjega samca je 1200 ki-
logramov. Samica tehta oko-
li 830 kilogramov. Brejost ži-
rafe traja do 15 mesecev. Vi-
šina, s katere pade žirafek 
na svet, je 1,5 metra. Sami-
ca namreč koti stoje. Mladi-
ček lahko stoji že po pol ure 
življenja, teče pa po desetih 
urah. Dolžina žirafjega vra-
tu je do dva metra, dolžina ži-
rafjih nog pa 1,8 metra. Hit-
rost, ki jo žirafa doseže v teku 
na kratke razdalje, je 56 kilo-
metrov na uro, kar je hitreje 
kot najhitrejši Zemljan Usa-
in Bolt. Dolžina žirafjega je-
zika je do 50 centimetrov. Je-
zik je temno vijolične barve, 
verjetno zato, da je zaščiten 
pred sončnimi opeklinami. 
Z jezikom lažje trgajo listje 

in si čistijo nos, samice si z 
njim pomagajo tudi pri koti-
tvi. Količina hrane, ki jo žira-
fa poje vsak dan, je 34 kilogra-
mov. Pije zelo težko, saj mora 
noge močno razširiti in spus-
titi vrat. Zato potrebuje vodo 
le enkrat na nekaj dni – ve-
čino tekočine dobi iz listov. 
Njena najljubša hrana so listi 
akacije. Jeff Flocken, direktor 
za Severno Ameriko pri Med-
narodnem skladu za blaginjo 
živali (IFAW), pove: »Ko sem 
pred leti v Keniji raziskoval 
žirafe, jih je bilo veliko in nih-
če niti pomislil ni, da se tej 
vrsti ne bi dobro godilo. Šele 
v zadnjem letu so ugotovili, 
da je njihovo število že kritič-
no nizko, kar je bil velik šok 
za vse strokovnjake. Žirafa je 
ikonična žival in znašla se je v 
velikih težavah.« V prid teh in 
drugih ogroženih živali bi se 
lahko postavili mediji, če bi 
bili bolj kritični do bahavega 
fotografiranja lovcev ob ubi-
tih trofejah. Maša Kalinina, 
strokovnjakinja za mednaro-
dno trgovino pri organizaci-
ji Humane Society Internati-
onal: »Spomnim se, da so se 
v zadnjih letih ameriški lovci 
večkrat na družbenih omrež-
jih bahali ob ustreljeni mrtvi 
žirafi. Trenutno ne obstaja 
niti en ameriški ali medna-
rodni zakon, ki bi žirafe bra-
nil pred čezmejnim in neso-
razmernim pobijanjem za-
radi trgovanja. Skrajni čas je, 

da se to spremeni. ZDA so 
največji uvoznik lovskih tro-
fej divjih živali, zato je nji-
hova krivda za stanje, v kate-
rem so se znašle žirafe danes, 
nesporna. Čim hitreje mora-
mo zaščititi to vrsto.« Julian 
Fennessy, strokovnjak za ži-
rafe in okapije pri IUCN, po-
udarja: »Žirafo je mogoče vi-
deti na praktično vsakem sa-
fariju, pogosto se pojavlja v 
medijih, v otroških knjigah 
in risankah, veliko jih živi 
v živalskih vrtovih. Zato se 
ljudje, tudi okoljevarstveni-
ki, ne zavedajo, da te mogoč-
ne živali pred našimi očmi 
tiho izumirajo. Skrajni čas 
je, da izkopljemo svoje vra-
tove iz peska, preden bo pre-
pozno.« Ugledni britanski te-
levizijec in naravoslovec Da-
vid Attenborough pa doda: 
»Te nežne velikane smo 
ljudje popolnoma spregleda-
li. Znano je, da so v težavah 
afriški sloni, a njih je ostalo 
še pol milijona. Nihče pa dol-
go ni opazil, da se zelo slabo 
piše žirafam, ki jih je ostalo 
mnogo manj kot slonov, nji-
hova številka je že manjša kot 
sto tisoč. Žirafe so že izumrle 
v sedmih državah. V nemir-
nih pokrajinah, na primer 
na severu Kenije, v Somali-
ji, Etiopiji ter Južnem Suda-
nu, so žirafe pomembna hra-
na za domačine. Ker je žira-
fa tako velika, lahko ena ubi-
ta žival nahrani veliko ljudi.« 

In tako naprej. (Vir: Anja P. 
Jerič, MMC RTV SLO)

Življenje podpira življenje

Living Planet Report je ob-
sežna raziskava neprofitne-
ga svetovnega sklada za nara-
vo WWF (World Wide Fund 
for Nature) in londonske-
ga zoološkega društva (Zo-
ological Society of London). 
Iz nje navedimo le dva skle-
pna poudarka: »Ljudje nis-
mo več majhen svet na veli-
kem planetu. Smo velik svet 
na majhnem planetu, na ka-
terem smo dosegli točko za-
sičenosti,« opozarja šved-
ski naravoslovec Johan Roc-
kström. Marco Lambertini, 
generalni direktor WWF, pa 
sklene: »Bogastvo in raznoli-
kost življenja na Zemlji sta te-
melja za delovanje zapletenih 
življenjskih sistemov. Življe-
nje podpira življenje samo in 
vsi smo del iste enačbe. Če iz-
gubimo biološko raznolikost, 
bo uničena vsa narava, kot jo 
danes poznamo.« (Vir: www.
livingplanetindex.org)

Še ena antropocenska

»Če vas dobijo s kilogra-
mom kokaina, vas bodo ver-
jetno obsodili na nekaj let za-
pora, če pa vas ujamejo s ki-
logramom nosorogove rože-
vine, jo boste najverjetneje 
odnesli brez posledic.« (Oe-
ystein Stoerkersen)

Kaj pa žirafe?
Ko današnji Evropejec prebere ali zasliši ime Afrika, se mu pred očmi najprej prikažejo Afričani, ki pred 
vojnami, lakoto in sušo bežijo proti Evropi. Tu pa si oglejmo dejstvo, da imajo tam doli velike težave 
tudi mnoge živali …

(Politični) položaj, v katerem dva žirafja samca ugotavljata, 
kdo je dominantnejši. / Foto: Wikipedija

S takimi fotografijami vabijo takele »mačo« lovce na 
ubijalski safari v Afriko. / Foto: www.africahunting.com

Veliki črni nosorog (Diceros bicornis) v živalskem vrtu v 
Saint Louisu, Missouri, ZDA. Tu je njegov rog varen pred 
raznimi lovci in »lovci«. / Foto: Wikipedija
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Igor Kavčič

 Generacije tik pred upo-
kojitvijo se mogoče komaj 
še spominjajo, mlajši pa za-
gotovo ne več, da nekoč stroj 
za pranje perila kot gospo-
dinjski pripomoček še ni bil 
obvezni »član« vsake druži-
ne in se je največkrat pralo 
še ročno. Dokaj oddaljene 
so že podobe velikih loncev 
na »šporgetih« v kuhinjah, v 
katerih se je običajno kuha-
lo belo perilo, ali pa škafov in 
»ribežnov« v kopalnicah ter 
tako imenovanega luga za 
pranje delovnih oblek, hlač 
in robustnejšega tekstila. 

Tokratna razstava, ki je 
nastala v sodelovanju Gor-
njesavskega in Gorenjskega 
muzeja, nas popelje v čase, 
ko se je pralo drugače, kot to 
žene, in vedno bolj tudi os-
tali družinski člani, počno 
dandanes – lahko bi rekli, 
od pranja v reki do pralnega 
stroja. Na ogled so predme-
ti, ki so jih nekoč uporablja-
li pri pranju in jih spremlja-
jo kratki zapisi in fotografije, 
predstavljeno je kuhanje pe-
rila na štedilniku pa tudi prvi 
električni stroji za pranje pe-
rila, ki so v slovenske domo-
ve začeli prihajati v petdese-
tih, predvsem pa šestdesetih 
in sedemdesetih letih.

Sicer so prvega mehan-
skega izdelali že leta 1832, 
več kot osemdeset let kasne-
je pa so izumili pralni stroj 
na električni pogon. Za širšo 
uporabo so jih v ZDA začeli 
izdelovati leta 1930, šele po 

drugi svetovni vojni so stro-
ji postali dvodelni, v enem se 
je pralo, v drugem pa ožema-
lo – centrifugiralo. V Slove-
niji so v množično uporabo v 
krajih z vodovodno napelja-
vo prišli v šestdesetih letih, 
po letu 1980 pa tudi v odroč-
nejših krajih. 

Soavtorici etnologinji Ta-
tjana Dolžan Eržen iz Go-
renjskega in Zdenka Tor-
kar Tahir iz Gornjesavske-
ga muzeja pogosto sodelu-
jeta. »Razstava o pranju ne-
koč, ki jo je lani v nekoliko 
manjšem obsegu na Jeseni-
cah pripravila Zdenka, me 
je povsem očarala, zato sem 

se odločila, da jo postavimo 
tudi v Kranju in dodamo še 
kaj ''kranjskega''. Postavi-
tev smo tako nekoliko razši-
rili – ob predmetih, katerih 
glavnina je iz Gornjesavske-
ga muzeja, smo jih dodali še 
nekaj iz naše zbirke, razsta-
vo pa opremili tudi s panoji 
in povečavami fotografij, ki 
predstavljenemu dajejo do-
daten čar,« je povedala Ta-
tjana Dolžan Eržen in doda-
la, da sta s kolegico zajeli ob-
dobje od dvajsetih pa do kon-
ca šestdesetih let prejšnjega 
stoletja, ko je na področju 
pranja tekstila prišlo do naj-
večjih sprememb. »Kot etno-
loginji naju zanima vsakda-
nje življenje, kamor sodi-
jo tudi opravki, kot je pranje 
perila. To je bilo v še ne tako 
daljni preteklosti izključno 
žensko delo, ki je v času, ko 
še ni bilo pralnih strojev, ve-
ljalo za eno najtežjih opravil. 

Zato si še kako zasluži mu-
zejsko pozornost,« dodaja 
Torkar Tahirjeva.

Pranje perila je bilo 
včasih cel projekt

Soavtorici sta ob odprtju 
razstave na začetku poletja 
to predstavili na duhovit na-
čin skozi igrani skeč. Seveda 
oblečeni kot nekoč se obiš-
četa prijateljici z Jesenic in 
Kranja. »Menda imate me-
ščanke v Kranju najete peri-
ce, ki vam perejo?« »Seveda, 
saj žene, ki morajo biti v pro-
dajalnah ali kuhajo za vajen-
ce v delavnicah, mogoče op-
ravljajo kakšne druge posle, 
zagotovo nimajo časa za pra-
nje perila.« Katarina s Tom-
šičeve ulice je prala za kar 24 
hiš v mestu. Vsak dan je pra-
la v drugih hiši. Prale so tudi 
žene, ki so v mesto prihajale 
iz okoliških vasi. Ploh v roke, 
škaf na glavo in dol na Savo 
ali Kokro – tako je bilo vča-
sih. Na dan so oprale tudi po 
sto rjuh. V toplih dneh se je 
perilo krasno sušilo, pozimi 
pa je bila povsem druga pe-
sem, je povedala kranjska ko-
legica, Jeseničanka pa, da je 
bila pri njih vsaka sama svo-
ja perica. Če je bilo seveda kje 
prati. Največkrat je bilo to na 
domačem zidanem »špor-
getu«. Tako so morali zaku-
riti tudi poleti, ko je bilo že 
tako ali tako vroče. »Ko je ba-
bica prekuhavala belo perilo 
za vnuka, je navadno še zau-
darjalo po vlagi. To so morali 
prenašati vsi v hiši. No, mož-
je so jo običajno pobrisali v 
gostilno. V večstanovanjskih 
hišah so ponekod imeli tudi 
pralnice s kotli na trda kuri-
va in koriti za splakovanje. 
Na notranjem dvorišču Ru-
ardove graščine je bila pral-
nica za 19 družin, v sosednji 

stavbi, tako imenovani Ka-
sarni, pa pralnice ni bilo in 
so žene leta 1935 na Kranjsko 
industrijsko družbo naslovi-
le prošnjo, naj uredijo pral-
nico, a pri tem niso uspele,« 
je jeseniške razmere razlaga 
žena z zgornjega konca. 

Kdo bi si mislil, da se je 
včasih pralo tudi s pepelom. 
Kot je ob velikem škafu (pe-
rivniku), v katerem so »žeh-
tali« umazano perilo, pove-
dala Dolžan Erženova, so 
poln škaf perila prekrili s 
čisto rjuho, vanjo nasuli bu-
kov pepel in ga prelili z vro-
čo vodo. Nastal je lug, ki je 
mehčal perilo, postopek pa 
je menda trajal več ur. Od-
večno vodo so spuščali skozi 
odprtino na dnu perivnika. 
Ko je ven pritekla čista voda, 
je bilo »žehtanje« končano. 
Lug se je kasneje uporabil še 
z ribanje poda, recimo. 

»Ljudje so znali izdelati 
tudi milo. Sušili so običaj-
no na prostem, pozimi pa 
na podstrešju. Mrzla Sava 
pericam jeseni in pozimi ni 
bila nič kaj prijetna,« še pove 
Zdenka Torkar Tahir. Tako 
imenovane »šihtne cunje«, 
ki so jih moški zamazane 
prinašali z dela, je bilo treba 
še temeljiteje obdelati, pred 
običajnim pranjem tudi zdr-
gniti z milom in s sirkovo kr-
tačo. »Vse to delo so običaj-
no opravljale ženske. Mno-
gokrat so vstajale ob štirih 
zjutraj, zakurile pod kotlom 
za perilo, ga oprale, obesile, 
skuhale kosilo in potem šle 
še na delo. Danes pri tem op-
ravilu pogosto sodeluje vsa 
družina.« In kot v en glas po-
vesta avtorici razstave: »Da-
nes, ko imamo stroje za pra-
nje perila, je vse lažje.« 

Včasih »žehta« čez bukov pepel
Pranje perila je vsakdanje opravilo. Danes, v dobi sodobnih pralnih strojev, nič posebnega, še sredi prejšnjega stoletja pa je bilo pranje eno zahtevnejših 
nekoč po pravilu predvsem ženskih opravil. V Stebriščni dvorani Gorenjskega muzeja je čez poletje na ogled razstava z naslovom Žehta – Kako so prali 
perilo pred nakupom pralnega stroja? Gostujočo razstavo Gornjesavskega muzeja z Jesenic so v Gorenjskem muzeju nekoliko dopolnili in nas popeljali 
petdeset in več let v preteklost.

Avtorici razstave etnologinji Tatjana Dolžan Eržen in Zdenka Torkar Tahir v starih opravah 
ob »pralnem stroju« iz časov naših prababic / Foto: Igor Kavčič

Razvoj pralnega stroja v črno-belih časih. Menjal se je »šporget«, lonec se tako rekoč ni 
spreminjal.

Tako imenovane »šihtne cunje« so zahtevale temeljitejšo 
obdelavo z milom in sirkovo krtačo.

Tudi intimni ženski higienski izdelki so se nekoč prali, saj so 
bili namenjeni večkratni uporabi.

Beseda žehta izvira iz nemškega glagola sechteln – 
pariti v lugu. Beseda je pri nas v 20. stoletju, ko so 
začeli perilo kuhati namesto pariti, postala sinonim za 
pranje večje količine perila.
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Aleš Senožetnik

Kranj – Še nikoli v človeški 
zgodovini ni bilo na voljo to-
liko materialnega bogastva 
in toliko priložnosti ter izzi-
vov, kot jih prinašajo sodob-
ne tehnologije, hkrati pa se 
ljudje še nikdar niso spopa-
dali s hujšim stresom, de-
presijo in notranjimi straho-
vi kot danes, v uvodu svoje 
knjige Zdravilne rastline za 
poslovno in osebno rast ugo-
tavlja Franci Dovč. 

Avtor se je kot dolgole-
tni novinar pri Delu in kas-
neje Gospodarskem vestni-
ku srečeval s hitrim življenj-
skim tempom, nato pa na 
lastni koži občutil tudi manj 
prijetne plati kapitalizma, 

ko so podjetje, v katerem je 
bil zaposlen, prodali tujcem, 
zaposleni pa so dobili delov-
ne knjižice. Odkril je novo 
strast, ki ga zaposluje danes 
– zdravilne rastline in zeli-
šča. Drugo leto bo nekje pod 
Krvavcem odprl prvi zdravil-
ni vrt v Sloveniji, ki bo obi-
skovalcem poleg sprostitve 
ponujal tudi delavnice, raz-
lična izobraževanja in šte-
vilne druge dejavnosti. Med 
študijem in zbiranjem po-
datkov se je porodila ideja o 
knjigi, ki jo je izdal letos spo-
mladi.

»Ljudje se dandanes ne 
zavedamo, kaj imamo na 
domačih vrtovih. V knjigi 
sem želel poudariti, da so 
zelišča mnogo več od tega, 

za kar jih imamo v tej kultu-
ri. Predvsem sem želel po-
udariti energetski potencial 
rastlin, ki je na Zahodu za-
postavljen, v tradicionalni 
ajurvedski medicini pa je še 
kako poznan. Ajurveda je na 
Zahodu pomenila nekaj šar-
latanskega, danes pa ji pritr-
juje tudi zahodna znanost. 
Svetovna zdravstvena orga-
nizacija ugotavlja, da bi mo-
rala tradicionalna in zaho-
dna medicina bolje sodelo-
vati in biti povezani. Ajurve-
da, recimo, lahko nekatere 
bolezni bolje pozdravi kot 
zahodna medicina,« pripo-
veduje Franci Dovč, med-
tem ko v senci njegovega 
domačega vrta srebava ro-
žmarinov poparek, ki prija, 

čeprav temperature krepko 
presegajo trideset stopinj 
Celzija. »Rožmarin je za 
spomin, so že včasih vedeli 
povedati,« pove sogovornik.

V knjigi med drugim popi-
suje 15 zdravilnih rastlin, od 
katerih jih veliko večino naj-
demo na domačih vrtovih. 
Poleg bazilike tudi meto in 
meliso, origano, sivko, žaj-
belj in druge. Bralec izve, 
na kakšen način si jih lah-
ko pripravi in kakšne so nji-
hove zdravilne lastnosti. Ra-
stline, ki dobro uspevajo pri 
nas, lahko pomagajo in bla-
godejno vplivajo na naše 

počutje. Zato avtor priporo-
ča, da jih imamo na dosegu 
roke, jih povohamo in pobo-
žamo, si iz njih pripravimo 
poparek ter s tem sprosti-
mo napetost, ki se nam ko-
piči čez dan. Več bi jih mora-
li uporabljati tudi na delov-
nem mestu, meni Dovč. Ker 
pomagajo sproščati stres, 
lahko bistveno prispevajo k 
prijetnejšemu poslovnemu 
okolju.

Ljudje iščemo hitre re-
šitve, pred sabo vidimo 
samo materialne dobrine, 
ko pa začne pešati zdrav-
je, se obračamo navznoter 

in spoznamo, kaj je res po-
membno. Narava je edina 
rešitev in s temi rastlinami 
želim del nje prenesti tudi 
v stanovanja in v poslovne 
prostore.«

Uživanje zdravilnih 
rastlin pa ne pride v poštev, 
ko je bolezen že napredo-
vala. »Zdravilne rastline bi 
morale biti naše vsakodnev-
ne spremljevalke, ki krepijo 
zdravje in lajšajo simptome. 
Učinkovite so na dolgi rok. 
Ko je treba pogasiti požar, pa 
je treba poseči po antibioti-
kih in drugih zdravilih,« za-
ključuje sogovornik.

Z zdravilnimi 
rastlinami proti 
stresu
Za zmanjševanje stresa na delovnem mestu in tudi sicer v življenju Franci 
Dovč priporoča zdravilne rastline, ki jih najdemo na vsakem domačem vrtu. 
Nedavno je izdal tudi priročnik Zdravilne rastline za poslovno in osebno rast.

Ljudje se ne zavedamo, kakšno bogastvo se skriva v zdravilnih rastlinah, ki rastejo na domačih 
vrtovih, pravi Franci Dovč, avtor knjige Zdravilne rastline za poslovno in osebno rast.

Maja Bertoncelj

Franc Bonča iz Hraš je le-
tos med občinskimi nagra-
jenci v Medvodah. Prejel je 
plaketo Občine Medvode 
za dolgoletno vodenje KUD 
Smlednik in delo s pritrko-
valci ter za vse drobne stva-
ri, ki jih je opravil v korist lo-
kalne skupnosti. Pogovarja-
la sva se predvsem o pritrko-
vanju, zvonovih, s katerimi 
je osmislil svoje življenje in 
svet, ki ga obdaja in mu je 
tako blizu. 

Cerkveni zvonovi Franca 
Bončo zaznamujejo že od 
otroštva. »Prvi spomin, ki 
me veže na zvonove, je za-
gotovo spomin iz domače 
vasi Moše. Moj oče je postal 
cerkovnik, že prej pa je tudi 
on hodil v zvonik. Doma 
nas je bilo šest fantov. Bil 
sem najmlajši in od očeta se 
je na nas prenašala ljubezen 
do pritrkovanja. Doma smo 
imeli cevi in se nanje učili 
viže. Eden prvih spominov 
je, ko sem šel lahko prvič v 
Mošah v zvonik in prvič pri-
trkoval. To je bil začetek in 

od takrat naprej me vedno 
vleče v zvonik: videti zvo-
nove in poskusiti nanje pri-
trkovati,« je Bonča obujal 
spomine. Pritrkoval je oče 
pa vsi njegovi bratje, trije 
bratranci, ki so bili doma v 
sosednji hiši, pa stric iz Re-
penj, ki je bil tudi glasbenik. 

Tri leta glasbene šole ima 
tudi Bonča. 

Smleški pritrkovalci so 
znani po Sloveniji in tujini. 
V dveh skupinah jih je ok-
rog 17. »Skozi leta smo nap-
redovali, veliko hodili tudi 
po drugih zvonikih, tako da 
imamo veliko spominov. 

Naša skupina pritrkovalcev 
je opremljena za pritrko-
vanje tudi v dveh zvonikih. 
To je posebnost, ki jo moraš 
obvladati. Na ta način smo 
pritrkovali v zvonikih v lju-
bljanski nadškofiji. Dogo-
dek, ki mi bo za vselej os-
tal v spominu, pa je vezan 

na pritrkovanje na Duna-
ju. Ko smo pritrkovali, smo 
gledali dol na cesto, na pre-
hod za pešce. Gorela je ze-
lena luč, ljudje pa so stali in 
gledali gor,« je dejal. V zvo-
niku je še vedno za vse pra-
znike, vadi pa največ doma 
na miniaturnih zvonovih, ki 
jih je izdelal kar sam. Prav-
zaprav so to že njegovi dru-
gi. Prve, ki so bili vmes pre-
delani, je prodal. »Prejšnjih 
je bilo pet, in ko jih je pogle-
dal profesor Julijan Strajnar, 
je rekel, da so zelo v redu, a 
da so v Sloveniji v cerkvah v 
glavnem štirje zvonovi. In 
sem jih predelal. Ljudje so k 
meni hodili, naj jim jih po-
sodim, enkrat sem pa rekel, 
da jih prodam – in so šli od 
doma. Takoj sem šel kupit 
druge zvonove in nanje dal 
napisati imena svojih treh 
otrok in napis sveta družina, 
da me ne bi nikoli več pre-
mamilo, da bi jih prodal,« 
je pojasnil. Med prve minia-
turne zvonove je bil vpet tudi 
najmanjši zvon, ki je poseb-
nost. Kot človek, ki ima naj-
manjši zvon, ki zvoni, ne 

zvončklja, se je pred leti vpi-
sal v Guinnessovo knjigo re-
kordov. »Ne spremljam, ali 
je vmes kdo naredil še manj-
šega, bi pa prej rekel, da ne. 
Jaz in moj prijatelj Marko 
Kumer, ki je tudi iz Hraš, 
sva prva delala miniatur-
ne zvonove. Sedaj jih ima-
jo tudi že drugje, ne vem pa, 
ali so pri izdelavi dovolj na-
tančni. Mnogim sem poma-
gal, da zvonijo, marsikje pa 
rečejo, da jih tudi imajo, pa 
niso dobri,« pove, medtem 
ko v rokah drži najmanjši 
zvon, ki prav zares zvoni, ne 
cinglja. Repertoar Smleških 
pritrkovalcev je kar obsežen, 
viže pa si Bonča zapisuje v 
poseben zvezek. 

Pritrkovanje je zanj 
hobi in veliko veselje. S to 
umetnostjo seznanja tudi 
naslednje rodove. »Da bi re-
kel, da so moji otroci prav 
moji nasledniki, niso. Zna-
jo pa pritrkovati. Na minia-
turne zvonove radi pridejo 
igrat tudi vnuki. S pritrkova-
njem pa je tako, da če ni pra-
ve želje, je hitro konec. Mora 
te vleči,« je zaključil.

Z zvonom v knjigi rekordov
Franc Bonča je pritrkovalec in izdelovalec miniaturnih zvonov, ki se je pred leti z najmanjšim zvonom, ki zvoni, ne zvončklja, vpisal v Guinnessovo knjigo 
rekordov. »Kar nekaj se jih je že naučilo pritrkavati, a če ni prave želje, je hitro konec. Mora te vleči. In mene v zvonik vleče že od mladih nog,« pravi. 

Franc Bonča ob miniaturnih zvonovih, ki jih je izdelal sam. V roki pa drži najmanjši zvon, 
s katerim se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.
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Manca Perdan

Slovenska filantropija or-
ganizira mednarodno mla-
dinsko izmenjavo, ki pote-
ka sredi čudovite narave v 
Taborniški koči na Pokljuki. 
Gre za povezavo treh organi-
zacij, in sicer Slovenske fi-
lantropije za slovenske ude-
ležence ter dveh partner-
skih organizacij iz Hrvaške 
in Nemčije. Vsaka organiza-
cija je svoje udeležence prip-
ravila na tabor in jih pripelja-
la na Pokljuko. Vsega sku-
paj na izmenjavi sodeluje 
26 mladih iz Slovenije, Hr-
vaške in Nemčije, med nji-
mi pa so tudi begunci. Vodja 
tabora Tjaša Arko, ki na Slo-
venski filantropiji veliko dela 
z mladimi migranti, je pove-
dala, da je bilo njihovo sode-
lovanje v načrtu že od prej ter 
da program podpira to, da se 
vanj vključujejo tudi ranljive 
skupine mladostnikov. Po-
udarila je pomen mešanih 
skupin, saj se tako migranti 
ali tisti iz socialno šibkejših 
družin počutijo kot del celo-
te, ne kot nekaj posebnega. 
Pri izvedbi programa imajo 
pomembno vlogo tudi mla-
dinski voditelji, ki pomaga-
jo pri povezovanju in vklju-
čevanju mladostnikov.

Namen izmenjave je spod-
buditi neformalno učenje, 
medkulturno sodelovanje, 

medvrstniško učenje in us-
vajanje socialnih veščin. 
»Mladi tako osebnostno 
rastejo, se naučijo veliko 
o sebi in drugih ter splete-
jo nova prijateljstva. Tako 
si ne razširijo le pogleda na 
svet, temveč tudi nase – kako 
funkcionirajo v skupini, 
kakšni so njihovi talenti,« je 
povedala Tjaša Arko in doda-
la, da je cilj, ki ga bodo zasle-
dovali na taboru, ta, da posa-
meznik sam pri sebi odkri-
va, v čem je edinstven, v čem 
je dober, kaj so njegovi talen-
ti, in da spoznava, kaj nas kot 
ljudi dela enake. 

Mednarodna izmenjava, 
ki jo financira Erasmus+ po-
teka od 7. do 18. avgusta. V 
teh dvanajstih dneh bodo 
udeleženci spoznavali sku-
pne vrednote, ki jih ima-
jo ljudje ne glede na narod-
nost, veroizpoved ali dru-
ge osebne okoliščine. Prvi 
dnevi tabora so namenjeni 
spoznavanju in povezova-
nju, kar je po besedah Tjaše 
Arko najtežji del. Potem pri-
de na vrsto spoznavanje kul-
tur. Vsaka država bo pripra-
vila svoj kulturni večer s tra-
dicionalno, tipično hrano ter 
predstavila kulturo in glasbo, 

en večer pa bo medkulturni, 
kjer bodo udeleženci iz Af-
ganistana, Sirije in Alžirije 
predstavili kulture, iz kate-
rih prihajajo. Kasneje bodo 
prešli na delavnice medkul-
turnosti, kjer bodo razglab-
ljali o tem, kaj nas dela ena-
ke in kaj različne. Glede na 
njihove želje in talente se 
bodo razdelili v skupine, kjer 
bodo raziskovali medkultur-
nost identitet. Vrh izmenja-
ve bo kulturna prireditev 16. 
avgusta ob 17. uri v Grajskem 
parku Vitez v Logatcu, kjer je 
tudi azilni dom za migrante. 
Tam bodo imeli predstavitev 

izmenjave ter medkulturno-
-igralno-ustvarjalni dan, kjer 
bodo oni vodje delavnic za 
obiskovalce. Dan pred odho-
dom domov pa bodo imeli še 
evalvacijo celotnega dogaja-
nja, zlasti bodo pozorni na to, 
kaj so se v tem času naučili.

Geslo mednarodne mla-
dinske izmenjave se gla-
si Skupaj zmoremo! »Sku-
paj zmoremo zato, da doka-
žemo, da zmoremo skupaj 
živeti v medkulturnem oko-
lju in ustvarjati dvanajst dni 
in da zmoremo potem to 
predstaviti javnosti, ter da do-
kažemo, da se zmoremo po-
vezati in iti čez vse predsod-
ke, ki drugače vladajo,« je po-
jasnila Tjaša Arko in dodala, 
da se z medvrstniškim uče-
njem na način, da se pove-
že skupaj mlade iz različnih 
okolij, izniči ogromno pred-
sodkov in stereotipov, stkejo 
pa se močne nove vezi.

Nova prijateljstva

Erfan Gulzari živi v Slove-
niji leto in pol. K nam je kot 
begunec prišel iz Afganista-
na, sedaj tu hodi v šolo in se 
pridno uči slovenskega jezi-
ka. Za tabor je izvedel prek 
svojega skrbnika. »Na tabo-
ru mi je zelo lepo, ker sem 
dobil nove prijatelje, ne 

samo slovenske, ampak tudi 
iz drugih držav,« je povedal 
in dodal, da mu je všeč tudi 
Slovenija, ker je tako zelena.

Ostali bodo spomini

Maksim Lukashevich iz 
Ljubljane se je tabora udele-
žil, ker se mu zdi koristno, 
saj spoznaš vrstnike ne le iz 
Slovenije, ampak tudi iz dru-
gih držav. »Spoznaš, kako 
živijo drugi, izboljšuješ svo-
je socialne sposobnosti ter 
v času delavnic sposobnos-
ti fotografije, snemanja, ri-
sanja, pisanja … Prvi dan je 
bilo sicer malce nelagodno, 
ker ne znajo vsi angleško, 
pogovarjali smo se s pomoč-
jo prevajalca, a smo se hitro 
navadili,« je povedal. Meni, 
da mu bodo po koncu izme-
njave ostali odlični spomini 
in prijateljstva ter znanje, ki 
si ga delijo.

Podiranje stereotipov

»Izmenjava je zelo dina-
mična, a imamo vseeno do-
volj časa, da se spoznava-
mo med sabo in se pogovar-
jamo,« je o taboru povedal 
Saša Milaković iz Osijeka na 
Hrvaškem. Slovenija se mu 
zdi zelo lepa, očaran pa je nad 
tem, da imamo gore in mor-
je. Meni, da je izmenjava ko-
ristna, tako kot vsaka izme-
njava Erasmus+, saj postajaš 
bolj odprt za druge kulture in 
hkrati spoznavaš sebe, rasteš 
kot oseba. »V balkanskih dr-
žavah prevladuje veliko ste-
reotipov o migrantih. Sedaj 
sem se naučil, da to ni res. Ti 
ljudje iz Afganistana in Alži-
rije so celo boljši kot veliko 
ljudi od tu,« je dodal.

Utrjevanje tujih jezikov

Milica Grujić je prosto-
voljka v Hiši Sadeži druž-
be Vipava, kjer so jo vpraša-
li, ali bi se udeležila izme-
njave. Da gre, se je odločila 
zaradi družbe, novih prija-
teljstev ter zanimivih doga-
janj. »Prijatelji iz Nemčije so 
zelo super, so se odprli. To 
mi je všeč, ker lahko vadim 
nemščino. Prevajam lahko 
tudi hrvaščino, angleščino, 
turščino in v bistvu je zelo 
zanimivo,« je povedala in 
dodala, da je zelo zanimivo 
tudi to, da so skupaj različne 
kulture in da se vsak dan na-
uči kaj novega o njih.

Skupaj zmoremo! – 
tabor, ki združuje
V teh dneh na Pokljuki poteka mednarodna mladinska izmenjava pod geslom Skupaj zmoremo! 
Šestindvajset mladih in osem mladinskih voditeljev smo v sredo srečali na Bledu, kamor so se 
odpravili na izlet.

Milica Grujić, Saša Milaković, Maksim Lukashevich in Erfan Gulzari / Foto: Tina Dokl

Mladi in njihovi voditelji na Bledu / Foto: Tina Dokl

Tjaša Arko, vodja tabora / Foto: Tina Dokl
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Dr. Jernej Vidmar – 
petindvajseti ljubljanski škof

Za cerkvijo v centru Kra-
nja je velika stavba, Tav-
čarjeva 41, ki se je je prije-
lo ime Škofija. Leta 1873 jo 
je namreč kupil ljubljanski 
škof dr. Jernej Vidmar in ji 
dal sedanjo podobo. V letih 
1860–1875 je bil ljubljan-
ski škof, po upokojitvi pa 
je do smrti leta 1883 bival 
v hiši, ki jo je potem zapus-
til kranjski župniji. Še pred 
nekaj leti je bila pred pre-
selitvijo v stavbo Globusa v 
njej tudi kranjska študijska 
knjižnica.

Škof Jernej Vidmar se je 
rodil v Kranju 11. avgusta 
1802. Zanimivo je, da je bil 
eden najuspešnejših Kra-
njčanov. Bil je prvi izmed 
osmih otrok dekanijskega 

sla (furmana) Petra in Ma-
rije, rojeni Sorscheg. Po 
osnovni šoli v Kranju in gi-
mnaziji v Ljubljani je štu-
diral filozofijo in teologi-
jo. V letih 1829–1937 je kot 
gojenec (kasneje tudi vodi-
telj) dunajskega Avguštine-
ja (cesarsko-kraljevski in-
štitut sv. Avguština za izo-
braževanje duhovnikov) na 
Dunaju opravil višje teolo-
ške šole in bil avgusta 1837 
promoviran za doktorja te-
ologije. Veljal je za konser-
vativca, bil pa je bil vnet za-
govornik vključevanja slo-
venskega jezika v Cerkev in 
javno življenje. Po različnih 
zadolžitvah je bil leta 1860 
posvečen za ljubljanskega 
škofa. Leta 1871 je zaradi 

bolezni odstopil, ostal pa je 
škofijski upravitelj do leta 
1875. Umrl je 17. maja 1883 
v Kranju.

Kot škof se je takoj vklju-
čil v prizadevanje za uved-
bo slovenščine v javno živ-
ljenje. Že ob prvem sreča-
nju 1860 je bogoslovce poz-
val k učenju domačega jezi-
ka in k vajam za dobre pridi-
garje v lepi slovenščini. Re-
kel je, da »nikoli ne smemo 
pozabiti, da naša domovi-
na je slovenščina«. In tudi: 
»Ljubi moji, vsa škofija je 
slovenska, naj se torej vsa-
ki izmed vas v domači be-
sedi tako izuri, da bo v čis-
tem jeziku besedo božjo oz-
namoval … tirjal bom, da bo 
vsaki pravilno znal pisati.« 

V stolnici, na birmah in ob 
posvečanju novih cerkva je 
pridigal slovensko, kar dot-
lej ni bilo v navadi. Sporoči-
la o tem so povsod širila nav-
dušenje. Po enem letu so bo-
goslovci leta 1861 ustanovili 
društvo Slovenska lipa in se 
v istoimenskem glasilu va-
dili v slovenskem izražanju. 
Med odborniki tega društva 
so bili ljudje, ki so se pozne-
je uveljavili v slovenski kul-
turi in znanosti.

Njegovo prvotno vnemo 
je hromila bolezen. Ovirala 

ga je pri političnem delu. Ob 
vedno bolj zapletenih poli-
tičnih razmerah v škofiji se 
ni znal ali mogel jasno od-
ločiti, kar bi se kot škof mo-
ral. Z letom 1860 se je v Av-
strijskem cesarstvu namreč 
začela  ustavna doba, ki je 
potem trajala vse do razpa-
da Avstro-Ogrske. Nastop 
škofa, ki je slovensko pridi-
gal in slovenščino podpiral, 
je popolnoma soglašal z za-
četkom pohoda slovenske 
literature, glasbe, šolstva in 
znanosti.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   Dne 7. 8. 1895 so postavili Aljažev stolp na Trigla-

vu. 
   V Stražišču pri Kranju se je 9. 8. 1788 rodil tovar-

nar Mihael Angelo Pagliaruzzi, vitez s Kieselstei-
na. Od leta 1832 je bil lastnik graščine Golnik. 

   V Kamni Gorici se je 10. 8. 1827 rodil slovenski po-
litik in pesnik Lovro Toman. Bil je prvi predsednik 
Slovenske matice. 

   V Dovjem na Gorenjskem se je 11. 8. 1820 rodil 
narodni buditelj in organizator šol Jernej Brence. 
Za zasluge na šolskem področju je bil odlikovan z 
zlatim križem s krono.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Že čez tri dni pa ji je bilo 
jasno, da je duhovnost zgolj 
pretveza, da učitelju gre 
zgolj za to, da čim več ude-
leženk zvabi na skupinski 
seks. Tretji dan se je namreč 
začela skupinsko spodbuja-
nje točke G. Vsi so se morali 
sleči, potem pa so udeležen-
ke druga drugi to točko iska-
le, s tem pa so si tudi ''po-
magali'' pri sproščanju ne-
gativne energije, odpravlja-
nju sramu, krivde in jeze.«

Vida, ki se je z vsake de-
lavnice vedno znova vrača-
la domov, je bila vedno bolj 
nesrečna in razdvojena. Če 
je na duhovnem srečanju še 
verjela, da se jutri začenja 

»nov dan«, jo je srečanje 
z družino, zlasti mamo in 
bratom, vedno znova in 
znova prizemljilo in vrglo 
na stare tirnice.

»Najbolj sem bila jezna in 
prizadeta, ker sem ves me-
sec hodila v službo, dela-
la celo nadure, a ko je priš-
la plača, mi jo je zaradi so-
lidarnosti v celoti pobrala 
mama. Ko ji je prišlo na mi-
sel, da bi bilo dobro, če bi ku-
pili enoprostorca, je pritisni-
la name, naj vzamem kredit. 
Takrat mi je bilo vsega do-
volj, poslala sem jo nekam, 
pobrala svoje stvari in šla. 
Izkoriščanja sem imela do 
vrh glave zadosti. Hitro sem 
dobila garsonjero, kjer sem 
se prvič v življenju lahko 
''razkomotila'' in bila sama 
svoj gospod. Uživala sem v 
miru, nikjer ni bilo brata, ki 
bi me nerviral s svojim nera-
zumnim kričanjem, ni bilo 
mame, ki bi na vsak način 
poskušala od mene dobiti še 
kaj denarja. 

Ko so se začeli dolgi, turob-
ni in deževni jesenski dne-
vi, sem se začela dolgočasi-
ti. Prijateljice so me vabile 
zdaj sem, zdaj tja. Sita tudi 
maminih klicev na pomoč, 
češ da zaradi mene doma 
umirajo od lakote, sem pri-
stala, da se pridružim Suza-
ni na enem od energetskih 
treningov. Če sem iskrena, 
pojma nisem imela, kaj to 
sploh pomeni. Že ob prvem 
obisku sem se napolnila z 

energijo, kakršne do takrat 
nisem nikoli imela. Preda-
vatelj, moj kasnejši men-
tor, je bil zelo prepričljiv, ko 
nam je govoril, da moramo 
osemmestno številko, ki jo 
on prej energetsko napolni, 
ponavljati toliko časa, dok-
ler se nam cilji ne izpolni-
jo. Najprej sem plačala šte-
vilko za več denarja, potem 
za ljubezen, srečo in po-
dobno. Konec meseca sem 
komaj zbrala toliko denar-
ja, da sem plačala položni-
ce, kajti stroški za blagos-
lov številk niso bili poce-
ni. Zdelo se mi je, da sem 
postala prav obsedena. Na-
mesto da bi živela, sem se 
utapljala v lažnih obljubah. 
Prijavila sem se na tečaj za 
zdravljenje stavb, ki je bil od 
vseh še najcenejši. V dolgih 
popoldnevih, ko sem bila 
sama doma, sem pač ne-
kaj morala početi. Običaj-
no se nas je zbralo pet ali 
šest. Vstopili smo v stavbo, 
ki je bila bolna, prijeli smo 
se za roke, ponavljali števil-
ko 1, 3, 12, 15, 23, 26, 31, 45 
ter se v globokem transu po-
mikali po stopnicah do vrha 
in nazaj. To smo počeli vsaj 
tri ure. Ko smo odšli, smo 
bili prepričani, da je dotič-
na stavba poslej zdrava in 
da so bile iz nje odstranjene 
vse negativnosti. 

Zdelo se mi je, da smo 
bili kot družina, ki spremi-
nja svet in dela dobre stva-
ri. Tudi sicer sem bila polna 
pozitivne energije, začenjala 
sem razumeti sodelavke, ki 
so bile v težavah zaradi par-
tnerstev ali zdravja. Nenado-
ma sem ugotovila, da je oko-
li mene ogromno takšnih, 
ki so notranje in material-
no blokirani ter zato blazno 

nezadovoljni z življenjem. 
Skratka, odnos do sebe in 
sveta v smislu sreče ter spre-
jemanja eden drugega se mi 
je drastično spremenil.

Vesela sem bila, ker na 
energetskih treningih nih-
če ni nikogar obtoževal. 
Prav tako ni bilo praznih 
debat, pač pa smo vsi pol-
ni zagona stremeli za tem, 
da končno vidimo in doži-
vimo svetlo prihodnost. Po-
tem pa me nekega dne pok-
liče k sebi šef – in že ko sem 
priplavala skozi vrata, sem 
videla, da se obeta huda ura. 
Začel je kričati, da ima do-
volj moje lenobe in širjenj 
iluzij, manipulacij z ljudmi, 
izkrivljenih resnic, mojega 
nenehnega izposojanja de-
narja od sodelavcev. Da če 
ne bom dala miru, lahko 
grem. Bila sem tiho, a sama 
pri sebi sem začela ponav-
ljati številko 9, 15, 27, 35, 44, 
50, 61, 00, ki lahko poma-
ga vsakemu, ki ima težave 
z nadrejenimi. Verjetno se 
je šefu zdelo, da sem nora, 
nagnal me je nazaj v delav-
nico z besedami, da se zad-
njič ukvarja z menoj. Šele 
kasneje sem izvedela, za-
kaj me je napadel: njegova 
hčerka, ki je delala v pisar-
ni, se je prav tako družila z 
nami na energetskih delav-
nicah, le da je ona obiskova-
la tečaje, ki so bili zelo dragi, 
nekaj tisoč evrov. Na banki 
je ponaredila očetov podpis 
in mu pobrala zajeten kup 
denarja. Minevali so dne-
vi, kazalo je, da je šef čisto 
pozabil name. Od mentorja 
sem ''kupila'' novo številko 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, s ka-
tero sem se vsak dan zahva-
ljevala za srečo, s pomočjo 
katere sem obdržala službo. 

Dobili smo novega sode-
lavca, Igorja. Bil mi je zelo 
všeč, resen, postaven, dela-
ven. Zaljubila sem se vanj, 
a kaj, ko me ni hotel niti vi-
deti. Spet sem šla k mentor-
ju po novo številko za lju-
bezen. Močno sem stisni-
la zobe, kajti ni bila poce-
ni: 1.600 evrov sem mora-
la odšteti! Vzela sem kredit, 
ni šlo drugače. Številke 4, 
6, 39, 44, 46, 47, 61, 70 mi 
žal niso čisto nič pomagale. 
Igorja sem slučajno srečala 
na Bledu, kamor sva šli s ko-
legico na kremne rezine. Pri 
sosednji mizi se je objemal 
z nekim dekletom. Bila sem 
jezna in globoko razočarana. 
Vsa besna pokličem men-
torja in mu povem, da sem 
od njega sicer dobila števil-
ke za ljubezen, a brez vred-
nosti. Nekaj časa me je pos-
lušal, potem pa me je nahru-
lil kot psa, kaj si mislim, da 
dolžim njega, da sem tako in 
tako sama kriva, ker takrat, 
ko sem številke ponavljala, 
moje srce ni bilo čisto, tem-
več okuženo z negativnimi 
mislimi. Utihnila sem, kaj-
ti to je bilo deloma res. 

Kdo ve, kakšno neumnost 
bi še naredila, če mi ne bi 
umrl brat. Četudi mi je men-
tor prepovedal, da mislim na 
brata in na domače, sem na-
redila po svoje. Smrt me je 
zelo prizadela, počutila sem 
se krivo zaradi vsega, kar 
sem mami grdega rekla za-
radi brata. Starša sta me pro-
sila, naj pridem domov, ker 
ne moreta živeti sama. Še ni-
koli si nismo bili tako blizu 
kot tisti trenutek, zato sem 
jima obljubila. 

Z mamo sva imeli veliko 
dela, da sva počistili hišo. 
Zelo se mi je smilila, saj 

sem videla, da po eni stra-
ni globoko žaluje, po dru-
gi pa se je videlo, da ji je ve-
liko breme padlo z ramen. 
Nisem je mogla pustiti na 
cedilu. Po nekem čudežu 
sem pozabila celo na ma-
gične številke, dokler me ne 
bi enkrat spomladi poklical 
moj mentor in me vprašal, 
kaj se je zgodilo, ker se mu 
nič ne oglasim. Z neprijet-
nim glasom me je opomnil, 
ali sem slučajno pozabila, 
da me bo odstop od pogod-
be drago stal. ''Kakšne po-
godbe?'' sem ga vprašala. 
Nič mi ni bilo jasno. Njego-
ve besede, da mi bodo zara-
čunali 15 tisoč evrov, če jim 
bom obrnila hrbet, me je 
vrgel iz tira! To je bilo zame 
ogromno denarja! V šoku 
sem odtavala k očetu in mu 
vse povedala. Šel je na poli-
cijo in podal prijavo. Žal ne-
uspešno, saj me je mentor 
kasneje še večkrat nadlego-
val in mi grozil prek odve-
tnikov. Prišlo je tako daleč, 
da sem potrebovala psiho-
terapevtsko pomoč, saj sem 
bila od strahu in izsiljevanj 
čisto na tleh. Tudi na lotu se 
nisem upala več staviti, tako 
sem se bala številk. 

Potem pa sem srečala fan-
ta, ki je bil nekakšen ''wel-
lness svetovalec''. Naivno 
sem verjela njegovim lepim 
besedam, ter mu posodila 
petsto evrov. Spet me je rešil 
oče, ki je odšel do tega fan-
ta in mu dal dve okoli ušes. 
Poskušam se izogibati osa-
mljenosti, kajti vedno bolj 
ugotavljam, da je kriva za 
vse moje težave. Vseeno pa 
upam, da bom nekoč sreča-
la fanta, ki me bo razumel.«

(Konec)

Vonj po duhovnosti, 2. del

Prevare
usode



petek, 11. avgusta 201722

Razgledi

Kranj nekoč in danes 

Gostilna Pri jahaču je stala na mestu sedanje stavbe, v kateri je imelo nekdaj poslovne 
prostore in trgovine podjetje Merkur, danes pa so v njej prostori za bančne storitve. 
Gostilna je bila v sklopu sosednjih stavb, v katerih so bili hlevi za konje in drugi prostori, 
namenjeni voznikom poštnih kočij in drugim voznikom konjskih vpreg, ki so se ustavljali v 
poštni postaji in kasneje v gostilni Stara pošta. Po tej dejavnosti in namenu teh objektov 
je ta predel med Jelenovim klancem in Maistrovim trgom dobil tudi naziv Jahačev prelaz. 
Obenem so to območje poimenovali Kranjska vrata, ker je predstavljalo vstop v staro 
mestno jedro prek Jahačevega prelaza in mimo Stare pošte, možno pa je tudi, da je naziv 
ostal še iz časov, ko je tu potekalo mestno obzidje z dostopom v mesto s severne strani. 
Objekt gostilne je bil enonadstropen z mansardnimi prostori. Porušen je bil leta 1956. 
Kasneje je bil tu zgrajen prizidek po načrtih arhitekta Marjana Šorlija. / Avtor: Alojz Premrov

Miha Naglič

»Življenje ni roman. Vsaj 
tako bi si radi domišljali. Ro-
land Barthes hodi navkreber 
po Bievrski ulici. Največjega 
literarnega kritika 20. stole-
tja lahko povsem upravičeno 
obhaja kar najhujša tesnoba. 
Umrla mu je mati, s katero 
je imel zelo proustovske od-
nose. In njegovo predavanje 
na College de France z nas-
lovom Pripravljanje roma-
na se je izkazalo za polomijo, 
ki bi si jo težko tajil: čez vse 
leto je namreč svojim študen-
tom govoril o japonskih hai-
kujih, o fotografiji, o označe-
valcih in označencih, o pasca-
lovskih razvedrilih, o natakar-
jih, o domačih haljah in o se-
dežih v predavalnici – o vsem, 
samo o romanu ne. In to traja 

že skoraj tri leta. Zanesljivo 
ve, da je predavanje samo zav-
lačevalni manever, s katerim 
naj bi odloži trenutek, ko bi se 
lotil zares literarnega dela, se 
pravi takega dela, ki bi potrdi-
lo skrajno občutljivega pisa-
telja, kakršen drema v njem 
in ki se je po vsesplošnem 
prepričanju začel razcvetati 
v Fragmentih ljubezenskega 
diskurza, zdaj že bibliji mlaj-
ših od petindvajset let. Po Sa-
inte-Beuvu in Proustu je čas, 
da se olevi in zasede mesto, 
ki mu pripada v pisateljskem 
panteonu. Mama je umrla: 
po Ničti stopnji pisave se je 
krog sklenil. Napočil je čas. 
Politika, ma, ja, ja, bomo vi-
deli. Po njegovem potovanju 
na Kitajsko ne bi mogli ravno 
trditi, da je silen maoist. Sicer 
pa tega od njega tudi nihče ne 

pričakuje … Čez četrt ure bo 
mrtev.« (Str. 11)

Filozof Roland Barthes je 
25. februarja 1989 res doži-
vel usodno nesrečo, zbil ga je 
dostavni tovornjak, umrl je v 
bolnišnici. Pisatelj Laurent 
Binet pa v romanu to nesre-
čo prikaže tako, kot da je bil 
Barthes žrtev lova na sedmo, 
performativno funkcijo je-
zika. To pojasni filozof Um-
berto Eco, ki prav tako nasto-
pa v romanu. »Zamislimo si 
funkcijo jezika, ki bi omogo-
čala, da bi v katerikoli situaci-
ji kogarkoli prepričali, da na-
redi karkoli … Tisti, ki bi poz-
nal in obvladal tako funkcijo, 
bi bil potencialni gospodar 

sveta. Njegova moč ne bi ime-
la nobenih meja. Na vseh vo-
litvah bi lahko dosegel izvoli-
tev, lahko bi hujskal množi-
ce, sproščal revolucije, zape-
ljal vse ženske, prodal najra-
zličnejše proizvode, ki si jih 
lahko zamislimo, gradil im-
perije, presleparil ves svet, v 
kakršnihkoli okoliščinah do-
segel vse, kar bi hotel.« V ro-
manu se dogaja napet lov na 
spis, v katerem naj bi rusko-
-ameriški lingvist Roman Ja-
kobson razložil to funkcijo. 
To pa se godi na način, da je 
vpletena vsa francoska teo-
retska in še kaka druga sce-
na tistega časa, prikazana iro-
nično, a z veliko simpatijo.

Nove knjige (394)

Sedma funkcija jezika

Laurent Binet, Sedma funkcija jezika, prevedla Suzana 
Koncut, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2017, 480 strani

Alenka Bole Vrabec

Spet je festival v Rado-
vljici. Večeri so prijetni, 
iskrivi, polni pričakovanja 
in sijajne glasbe. Na dru-
gem koncertu smo poslu-
šali dela Giuseppeja Tarti-
nija (1692–1770) in njego-
vih sodobnikov. Znameni-
ti Pirančan, ki mestu prina-
ša ugled in kulturni sloves, 
je ob mandraču pod mogoč-
no cerkvijo sv. Jurija, ki je 
zdaj Tartinijev trg, preživel 
le otroška in nekaj najstni-
ških let. Bil je nadarjen v 
vseh pogledih, kar so meni-
hi ugotovili že ob izobraže-
vanju v tedanjem koprskem 

samostanu. Tartinijev oče, 
doma iz Firenc, visoki ura-
dnik v solinah, si je želel, da 
bi bil Bepo duhovnik. Tar-
tini se je podal na univerzo 
v Padovo in začel študirati 
pravo. A redko so ga videva-
li na predavanjih, saj je ve-
čino časa preživljal ob glas-
bi in – sabljanju. Ko mu je 
bilo dvajset let, se je poročil 
z dekletom iz nižjega sloja 
in završalo je doma in v pa-
dovanskih cerkvenih kro-
gih, saj je bilo dekle škofo-
va nečakinja. Umaknil se je 
v samostan sv. Frančiška v 
Assisi, kjer je bil pod opa-
tovo zaščito, izpopolnjeval 
igranje na violino in se po-
svečal kompoziciji. Ko se je 
vrnil v Padovo, je bil kot vir-
tuoz in izjemen učitelj violi-
ne znan daleč po Evropi, od 
koder so prihajali učenci. 
Številka se suče okoli dves-
to. Med njimi je bil tudi Le-
opold, Mozartov oče. Leta 
1713 je Tartini skomponi-
ral eno najtežjih sklad za vi-
olino, sonato Vražji trilček, 
katere nastanek velja za le-
gendo. Tartiniju se je sanja-
lo, da je vragu prodal dušo in 
ga izzval, naj na gosli nekaj 
zaigra, saj je bil prepričan, 
da vrag tega ne zna. Vrag pa 
je igral tako mojstrsko, da je 
prekašalo vse, kar je Tartini 
do takrat slišal. Ko se je zbu-
dil, je takoj po spominu na-
pisal skladbo, ki pa še zda-
leč ni bila podobna hudiče-
vemu mojstrstvu, in jo poi-
menoval Vražji trilček. Ne-
kaj let je preživel in deloval 
v Pragi, a se je vrnil v Pado-
vo. Izjemno število skladb 
so dopolnjevali tudi znan-
stveni zapisi o glasbeni 

pedagogiki, akustiki, loko-
vanju, matematiki … Kaj je 
rad jedel, nisem izbrskala … 
A tole je primerno, če si po 
Vražjem trilčku privoščimo 
še kozarček vinskih. 

Pikantne tortilje

Za 4 osebe potrebujemo: 
600 g piščančjih prsi, 4 pa-
radižnike, 16 tortilj, žlico 
limoninega soka, 4 stroke 
česna, 1 čebulo, 3 žlice olja, 
1 veliko papriko, 2 solatna 
srčka, sol, poper in čili po 
okusu.

Meso oplaknemo, popiv-
namo s papirnato brisa-
čo in narežemo na majhne 
grižljaje. Paradižnik opere-
mo in narežemo, na tenke 
lističe narežemo tudi čebu-
lo, česen stremo. Vse sku-
paj damo v primerno poso-
do, ki se da zapreti, dodamo 
olje, krepko solimo in popra-
mo, prilijemo limonin sok 
in damo vsaj za dve uri v hla-
dilnik. Še bolje – čez noč. 

Meso z marinado vred 
damo v nepregorno posodo 
in pri 180 stopinjah Celzija 
pečemo približno štirideset 
minut. Po želji dodamo tudi 
čili. Med tem časom nareže-
mo na majhne kvadratke pa-
priko, oprano in dobro osu-
šeno solato pa na trakove. Ko 
je meso pečeno, pogrejemo 
v pečici še tortilje. Na vsako 
tortiljo damo nekaj trakov 
solate, žlico nadeva, potrese-
mo s papriko in tortiljo obli-
kujemo v »škrnicelj«, ki ga 
na koncu ovijemo z alumi-
nijasto folijo, da sok ne izte-
ka. Ponudimo lahko toplo ali 
hladno. 

Pa dober tek!

Vragovo igranje

mizica,
pogrni se



Grega Flajnik

L
epo sončno jutro je 
obetalo še bolj son-
čen dan. Tako so se 
temperature zra-
ka ob morju povzpe-

le do 33 stopinj, vode pa do 
28 stopinj Celzija. Še sre-
ča, da je ob vodi pihal rahel 
vetrc in nas hladil. Seveda je 
bilo prijetno tudi v vodi. Zju-
traj nas je v hotelu Svoboda 
sprejela prijazna animator-
ka Tatjana Kuhar in nam na 
kratko predstavila ponudbo 
Krka hotelov v Strunjanu. 
Opozorila je tudi na glavni 
znamenitosti strunjanskega 
zaliva: soline in flišno steno 

Strunjanskega klifa. Izletni-
ke je še pospremila do oba-
le in nato so se lahko zače-
li predajati toplim sončnim 
žarkom. 

Pred kosilom smo si ogle-
dali kratek film, ki je prikazal, 
kaj vse obiskovalcem nudi ta 
obmorski strunjanski biser. 
Tako smo na primer izvede-
li, da na plantažah pridelu-
jejo kaki in kar tretjino celot-
ne pridelave kakija v Sloveni-
ji pridelajo prav tu, da je Stru-
njanski klif ponekod visok 
tudi do osemdeset metrov, 
da se riba, ki se je pred krat-
kim vrnila v ta zaliv, imenu-
je Knez; da je Stjuža zapr-
ta laguna, ki je dobila ime po 
italijanski besedi chiuso, kar 

pomeni zaprta, v njej pa so se 
leta 2003 ustavili tudi flamin-
gi oziroma plamenci. Druga 
vrsta ptiča z imenom vranjek 
je v laguni precej bolj pogo-
sta, saj ocenjujejo, da jih je 
kar 1500, kar je enajst odsto-
tkov celotne populacije. Izve-
deli smo tudi, da naj bi se že 
davnega leta 1512 na pobočjih 
nad Strunjanom pastirjema 
prikazala Marija. To je bot-
rovalo tudi postavitvi cerkve 
na tem mestu, ki je skozi leta 
privabila mnogo romarjev. 
Po okusnem samopostre-
žnem kosilu smo se zopet 
podali na plažo. Tudi popol-
dansko sonce je močno pri-
pekalo, zato smo iskali sen-
co. V senci smo organizirali 

družabne igre. Tako so gostje 
ocenjevali višino na borovec 
obešenega predmeta. Najbli-
žje dejanski višini je bila Ana 
Cimperman, takoj za njo pa 
njen vnuk Martin. Gostje so 
se pomerili tudi v metanju 
balinčkov – prstometu. V veli-
kem finalu je zmagala Ivanka 
Šranc proti Jožetu Cimper-
manu. Tretje mesto je osvo-
jil Franci Valančič, nesrečno 
četrto mesto pa Valerija Kus-
trle, ki je bila z doseženim 
mestom zadovoljna. Oblju-
bila pa je, da bo do naslednjič 
več vadila. 

Bili smo prav prešerno 
razpoloženi, ko smo se vkr-
cali na avtobus in se odpelja-
li nazaj proti Gorenjski.

OB VODI SO TEMPERATURE 
ZMERNEJŠE
Prav zato smo se izletniki Gorenjskega glasa odpravili na kopalni izlet v Strunjan.

 Skupinska slika pred hotelom Svoboda

Alenka Brun

L
etos je imel festival 
precej več obiska, 
deležen je bil števil-
nih pozitivnih odzi-
vov, z bogatim spre-

mljevalnim programom pa 
je v mesto pripeljal nov val 
ustvarjalne energije. 

V prvih sedmih dneh so 
predstavili raznolike pro-
gramske sklope, kjer je lahko 
vsak obiskovalec našel nekaj 
zase, saj je celoten festival 
predstavljal skupno 54 filmov 
iz kar devetnajstih držav. Po 
otroškem programu so nada-
ljevali s sklopom, posvečenim 
lokalnim ustvarjalcem, nato 
pa se osredotočili na družbe-
no angažirani film, kjer so s 
filmi in obstranskimi pogovo-
ri predstavili različne poglede 
na družbo ter jo kritično vre-
dnotili. 

Z uradnim odprtjem festi-
vala pa se je v četrtek, 3. avgu-
sta, začel tridnevni tekmo-
valni del, v katerem je žiri-
ja izbirala med 15 filmi in 
ob zaključku podelila devet 
nagrad. Žirijo so sestavljali: 
hrvaška gledališka režiserka 

Saša Broz, makedonska 
igralka Labina Mitevska, 
češka režiserka Lenka Kny, 
slovenski režiser Damjan 
Kozole, alžirski režiser in 
pisatelj Karim Traidia ter 
madžarska igralka in reži-
serka Agnes Csere. Nagrado 
za glavno žensko vlogo so 
posthumno podelili Marici 
Globočnik, nagrado za gla-

vno moško vlogo pa je pre-
jel Massud Rahnama za film 
Halim. Nagrada za najboljši 
prvenec je šla v roke Samerju 
Arkawiju za film Brez doma. 
V sekciji dokumentarnih fil-
mov je nagrado za najbolj-
šo kamero prejel Rožle Bre-
gar za film Osem krogov in 
pol, film Dan osvoboditve 
pa je prejel posebno nagra-
do žirije. Nagrado za najbo-
ljši dokumentarni film je 
zaslužil Ponovni pogled na 
Modri žamet. V sekciji igra-
nih filmov je nagrado za naj-
boljši scenarij prejel Asg-
har Farhadi za film Trgovski 
potnik, nagrado za najboljšo 
režijo pa Mehmet Can Mer-
toglu za film Album. Nagra-
do za najboljši film je žiri-
ja podelila filmu Toni Erd-
mann.

NAGRADE 
PODELJENE
Uspešno se je zaključil drugi Mednarodni film fest 
Kranjska Gora (KGIFF), ki se razvija v uspešen 
desetdnevni festival. 

Rožle Bregar je prejel nagrado za najboljšo kamero za 
gorniški igrani film Osem krogov in pol. / Foto: KGIFF

Letošnji filmski festival v Kranjski Gori je zabeležil kar lepo 
število obiskovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
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REŠITEV

473216895
816759243
952483176
167325984
589147632
324698751
295864317
638571429
741932568

HOROSKOP
TANJA IN MARICA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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sudoku_LAZJI_17_64
NALOGA

8 1 5 6 2
5 9 3 8

3 7
4 6 5 9

6 2
3 2 8 1

7 4
6 3 8 4

5 7 3 9 6

sudoku_LAZJI_17_64

REŠITEV

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

LAŽJI 
SUDOKU

sudoku_TEŽJI_17_64
NALOGA

4 2 1
8 6 9

5 4 6
1 6 7 2 9

4 9 7 5 1
2 4 1

5 4 9
3 2 8

sudoku_TEŽJI_17_64

REŠITEV

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

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. Pripravila P. F.                        

Rešitev:

sudoku_LAZJI_17_64
NALOGA
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5938

37
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62
3281

74
6384

57396

sudoku_LAZJI_17_64

REŠITEV

831459672
759126384
624387195
482615739
176943258
395278461
918764523
263591847
547832916

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

TA JE DOBRA
Od kod izhaja Eva
Na vprašanje komisije, od kod izhaja svetopisemska Eva, 
so odgovarjale Angležinja, Italijanka in Korošica Mica. 
Prva pojasnjuje Angležinja: »Eva je lepa, simpatična, sve-
tle kože. Ona je iz Anglije.«
Potem odgovarja Italijanka: »Ona je temna, visoka in pra-
va krasotica. Jasno, da je iz Italije.«
Tretja je na vrsti Korošica Mica: »Eva je zagotovo iz Črne.«
V komisiji se čudijo nad njeno prepričanostjo. »Kako ves-
te, da je prav iz Črne?« 
Mica pa odvrne: »Edino v Črni punce padejo na jabolko.«

Blondinka kliče računalnikarja
»Ne morem natisniti dokumenta.« 
»Kaj ste pa naredili?! 
»Kadarkoli hočem kaj natisniti, mi računalnik izpiše: Ne 
najdem tiskalnika. Pa sem dvignila tiskalnik in ga posta-
vila pred monitor, a računalnik še kar vztraja, da ga ne 
najde.« 

Nista se razumela
Pri pregledu zdravnik razlaga pacientki: »Vaše srce, plju-
ča, utrip srca in pritisk so v redu. No, sedaj pa še poglejmo 
tisto fletno majhno stvar, ki vam ženskam nakoplje vse 
vrste težav.«
Ženska se nemudoma začne slačiti. 
Zdravnik ji to prepreči, rekoč: »Ne, ne! Kar oblecite se 
nazaj. Samo jezik mi pokažite.«

Obletnica poroke
Vpraša žena moža: »Dragi, jutri je najina obletnica poro-
ke. Ali zakoljeva prašička?«
»Zakaj? Saj prašič ni nič kriv!«

Toliko o vodi
Če bi bila voda dobra, bi žabe imele vsaj tristo kilogramov!

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Velikokrat se sprijaznite tudi z lažjo, saj se nočete poglab-
ljati v resnico, ki zna biti boleča. Tokrat po drugačni poti 
ne boste mogli pozitivno rešiti situacije. Bolje prva zame-
ra kot zadnja. Denarja boste veseli iz različnih razlogov.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Jeza se vam bo nakopičila, zato bodite pozorni, da vam ne 
izbruhne ob nepravem času poleg nepravih ljudi. S tem 
lahko nehote prizadenete nekoga, ki sploh ne bo vedel, 
za kaj gre. Vsi imajo čustva, ne samo vi. Naredite kaj v 
to smer.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vaši cilji bodo jasni in v nobeni smeri ne boste popustiti. 
Da boste dosegli svoje življenjske cilje, boste storili vse 
in še več. Na čustvenem področju se vam bodo ponovili 
dogodki iz preteklosti, le da sedaj ne boste tako naivni.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Delovni načrt, ki si ga boste zadali, boste uspešno opravi-
li. No ja, kakšna manjša težavica se bo že pojavila, a vam 
to ne bo predstavljalo posebnega problema. Na ljubezen-
skem področju boste začeli obnavljati stare vezi.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Začeli se boste zavedati, da ste potrebni sprostitve. Še 
pravi čas boste odvrgli nepomembna in v glavnem tuja 
bremena ter si privoščili pošten oddih. Koga boste vzeli 
s sabo, bo odvisno samo od vas – pa še to boste dvakrat 
premislili.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vse obljube, ki jih izrečete, tudi izpolnite. To pa vedno ne 
velja tudi za druge. Zaradi razočaranja, ki ga boste obču-
tili zaradi neizpolnjenih obljub, se nekaj časa ne boste 
spravili nazaj na noge. Na čustvenem področju boste 
deležni pohval.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Novice o denarju vas bodo prijetno presenetile. Pričako-
vanje dopusta vam bo dalo veliko nove energije, tako da 
boste v teh dneh veliko naredili. V domačem krogu bodite 
pazljivi in se rajši ugriznite v jezik. Molk je včasih tudi 
zlato.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Prijatelji vas bodo razočarali, saj vam ne bodo stali ob stra-
ni. Zadeva se kljub temu dobro rešuje, prijateljstvo pa bo 
na preizkušnji. Teden je dober za razne izpite, naloge in 
tudi druge pomembne odločitve, ki ste jih vedno odlašali. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Na trenutke boste v sebi začutili moč, da lahko naredite 
nemogoče. Ustvarjalnost in delavnost bo na višku pa tudi 
ljudi okoli sebe boste potegnili v to. Brez pravega razloga 
vas bo skrbelo zaradi financ, zato brez panike.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Polni energije in osebne sreče se boste podali novim izzi-
vom naproti. Čisto malo se vam zaplete pri ljudeh, od 
katerih pričakujete podporo, a to vam ne bo vzelo pogu-
ma. Cilj, ki ste si ga zastavili, boste dosegli in boste zado-
voljni.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Nov poslovni začetek vam bo dal veliko energije, tako 
da boste lahko tudi stare ničkolikokrat preložene zadeve 
spravili na svoje mesto. V naslednjih dneh končno pride 
do vas sporočilo, ki ga pričakujete. Vsebina vam bo dala 
veliko misliti.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Na trenutke se boste počutili osamljeno, istočasno pa se 
boste vsemu izogibali in skušali poiskati krivdo v drugih. 
Sporočilo, ki ga boste prejeli, vas bo predramilo in posta-
vilo nazaj na noge. Finančna naložba v naslednjih dneh 
se vam bo obrestovala.
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Nagrade:  3-krat festivalska vstopnica za Špas na vas

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, 23. 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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Ameriški igralec in komik Andy Samberg 
(38) in njegova soproga  pevka Joanna 
Newsom (35) sta postala prvič starša. 
Novico, da pričakujeta otroka, sta uspela 
ohraniti zase do pred kratkim, ko je igral-
čev predstavnik podal izjavo, da se jima 
je rodila hčerkica. Dolgoletni par se je 

pred poroko leta 2013 videval kar pet let. Več podrobnosti 
o njuni prvorojenki ni znanih.

Joanna in Andy dobila hčerkico

Chris Pratt (38) in Anna Faris (40) se 
po osmih letih ločujeta. »Najin sin 
ima dva starša in v njegovo dobro 
želiva podrobnosti ohraniti zase,« 
sta zapisala v izjavi za javnost. Par, ki 
je veljal za enega izmed močnejših v 
Hollywoodu, se je spoznal leta 2007 

na snemanju filma Odpelji me domov nocoj, poročila 
pa sta se dve leti kasneje. Imata petletnega sina Jacka.

Po osmih letih konec zakona

Obdukcija je pokazala, da je Danny Dias 
(34), ki je zaslovel v MTV-jevem resnič-
nostnem šovu Road Rules ter se pojavil 
tudi v šovu Izziv, podlegel dolgoletni zlo-
rabi drog. »Vzrok smrti ni predoziranje, 
enostavno njegovo telo ni več zdržalo 
večletnega uživanja prepovedanih sub-

stanc,« je povedal zdravniški izvedenec za TMZ. Diasa 
so mrtvega našli v njegovem stanovanju v Brooklynu.

Resničnostni zvezdnik podlegel drogam

Igralka in nekdanja soproga Johnnyja 
Deppa Amber Heard (31) se je pred krat-
kim razšla z multimilijonarjem Elonom 
Muskom (46), a kot pravi Musk, ostajata 
prijatelja. »Zveze na daljavo so težke, a se 
imava kljub vsemu rada in nihče ne ve, kaj 
prinaša prihodnost,« je na možnost spra-

ve namignil prvi mož Tesla Motors. Par sta bila leto dni.

Še vedno sta prijatelja

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a večerjo na Vo
gel smo se odpra
vili s predzadnjo 
vožnjo nihalke, 
a med tistimi, ki 

so se odločili za obisk kulina
ričnega dogodka v Planinski 
koči Merjasec, smo opazili 
turiste z drugačno idejo: svoj 
večerni piknik na 1535 met
rih nadmorske višine. Seve
da so na Voglu tudi prespali.

V Planinski koči Merjasec 
so tokrat kulinarični večer 
poimenovali Večer pod zve
zdami, kamor so na večerjo 
s petimi hodi povabili znana 

gorenjska kuharska mojstra 
Uroš Štefelin in Igor Jagodic 
ter ekipa Žičnic Vogel Bohinj. 

Da je imel večer glasbe
no kuliso, je s citrami skrbe
la Danica Butinar iz Rateč; 
med večerjo in po njej pa so 
gostje lahko opazovali nočno 
nebo, kar je bilo za marsiko
ga posebno doživetje. Pogled 
skozi pravi astronomski tele
skop je med drugim ponujal 
izjemno podobo Saturna in 
njegovih obročev. Saturnov 
položaj na nebu trenutno 
dopušča – pa še nekaj časa bo 
– da oddaljeno nebesno telo, 
ki je dobilo ime po rimskem 
bogu, lahko občudujemo na 
ta način. 

V Merjascu so podob
no večerjo že gostili pozimi, 
poleti tokrat prvič. Med gosti 
je bilo kar nekaj angleško in 
nemško govorečih, prav vsi pa 
so si ob dobrotah, postavlje
nih na mizo, oblizovali prste. 

Pisani krožnik, ki bi ga lah
ko med več krožniki, ne da 
bi nam kdo namignil, pre
poznali kot delo Igorja Jago
dica, je bil prvi. Marinirana 
zlatovčica in kaviar, kumara, 
lubenica, melona, majoneza 
z limono. Sledila je zanimi
va Štefelinova juha, v kateri 
se je testenina s tepko in gos
jimi jetri zelo dopolnjevala z 
okusom maline v zajčji juhi. 
Tudi mavželjni so bili njegovi. 

Dodal jim je pečeno mlezvo z 
zelišči ter vse skupaj okrasil z 
vloženimi lisičkami s česnovi
mi cvetovi. Jed je zavzela kro
žnik na kar skulpturni način. 

Za predzadnjo jed je pos
krbel Jagodic. Prašičku so 
na krožniku delali družbo 
ohrovt, sušen paradižnik in 
v foliji pečen krompir. 

Oba kuharska mojstra sta 
že na začetku povedala, da 
sta poskusila v jedi vpeti čim 
več lokalnih, domačih sesta
vin. Te pa so ostajale skriv
nost pri sladici, ki je na kon
cu upravičila svoj status: bila 
je odlična. Štefelin in Jago
dic sta jo poimenovala kar 
sladki Vogel. 

VEČER POD ZVEZDAMI
Petkovo opazovanje nočnega neba in večerja v Planinski koči Merjasec na Voglu v družbi znanih 
gorenjskih kuharskih mojstrov je bil zanimiv začetek konca tedna tako za domače kot tuje goste 
kulinaričnega dogodka. Za glasbeni del so tokrat skrbele citre.

Igor Jagodic in Uroš Štefelin ter pomočnica Mirzeta HrnjicaDanica Butinar

V Planinski koči Merjasec so goste kulinaričnega večera 
najprej sprejeli, potem stregli Ana, Špela, Sara in Jožek.

Mojca Šiljar in Sandra Fiorelli, predstavnici Žičnic Vogel 
Bohinj, s simpatično zvezdnato priponko

Marinirana zlatovčica in kaviar v sadno-zelenjavnem »vrtu« 
Igorja Jagodica

Sladica je bila sestavljena iz dveh delov: »tortice« v 
kozarčku in osvežujoče lučke. 

Tjaša Zupan s Spodnje Senice pri Medvodah ima rada 
šport. Nekdaj je bila njena prva izbira odbojka, po poškod-
bi pa prisega na tenis na mivki. / Foto: Maja Bertoncelj
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Manca Perdan

Jezersko – Hoteli, turistične 
kmetije, apartmaji, penzio-
ni, kamp in še mnogo dru-
gih vrst prenočišč je možno 
dobiti na Jezerskem, v kra-
ju, ki ga obdajajo visoki hri-
bi in je znano predvsem po 
Planšarskem jezeru. Penzi-
on Valerija, ki je v družinski 
lasti družine Konečnik, šteje 
že 45 let obratovanja. Tja pri-
dejo turisti iz cele Slovenije, 
iz Italije, Madžarske, Poljske, 
Nemčije, gostili so tudi turi-
ste iz Londona, pove Valeri-
ja Konečnik. Zelo so ponos-
ni na stalne stranke, ki pri 
njih počitnikujejo tudi že 30 
let, celoten obisk pa je odvi-
sen od reklame, ki si jo nare-
dijo. Gosti navadno ostanejo 
tam od dveh tednov do enega 
meseca, a odkar svoje storitve 

nudijo tudi na spletni strani 
Booking.com, gostijo vse več 
turistov, ki tam ostanejo le 
eno noč.

Vila Koman pa je z razliko 
od dolgoletne tradicije Penzio-
na Valerija svoje odprtje na Je-
zerskem imela 1. junija letos. 
Zakonca Alen in Petra Štojs 
Goljar sta se v staro vilo vseli-
la decembra, potem ju je ča-
kala obnova. »Obisk je super, 
sva presenečena. Gosti priha-
jajo od povsod, tudi iz Nem-
čije in Poljske,« je povedal 
Alen in dodal, da imata pred-
nost, ker vila stoji tik ob Turi-
stično informacijskem centru 
Jezersko. Njuna posebnost je, 
da poleg dvoposteljnih nudita 
tudi enoposteljne sobe za tis-
te, ki potujejo sami, v Vili pa so 
dobrodošle tudi domače živali. 

V apartmaju Hiša Kocka 
so nastanjeni Edward in Tory 
Eden ter Ben in Kate Harwo-
od iz Severne Anglije. Pravijo, 
da so ljudje in pokrajina fanta-
stični, na našo hrano pa se še 
navajajo. Tu se bodo povzpeli 
na čim več vrhov, bili so že na 
Golem vrhu. Na Jezersko pa 
so prišli zato, ker jim je tako 
predlagal potovalni agent. 

Chris De Mayere iz Belgije 
je z ženo in tremi otroki na-
stanjen na biološki turistični 
kmetiji Makek. Ponavadi so 
počitnikovali v Franciji, letos 
pa so otroci želeli priti v Slo-
venijo in tako so pristali na Je-
zerskem. Bili so že v Ljublja-
ni, ogledali pa si bodo tudi 
Bled in druge okoliške zna-
menitosti, ki jih po Gorenj-
skem ne manjka.

Na Jezerskem veliko 
nastanitvenih možnosti
Tako slovenski kot tudi tuji turisti radi pridejo na Jezersko, na kratek izlet ali pa za dlje časa.  
V tem kraju je veliko nastanitvenih možnosti ter naravnih in kulturnih znamenitosti.

Chris De Meyere z družino biva na biološki kmetiji Makek. / Foto: Tina Dokl

Alen in Petra Štojs Goljar skrbita, da je Vila Koman vedno 
pripravljena na nove goste. / Foto: Tina Dokl
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Kranjčanki, 7. 
julija, je bilo podjetje Baldrijan d.o.o. iz Kranja, ki poklanja lepe 
nagrade petim nagrajencem. Ti srečni nagrajenci so: 1. nagra-
da: bon v vrednosti 30 € prejme Ana Žagar, Zg. Jezersko; 2. na-
grada: bon v vrednosti 20 € prejme Anja Malovrh, Kranj ; 3-5. 
nagrada: bon v vrednosti 10 € prejmejo Veronika Močnik, Zg. 
Besnica, Milan Pintar, Žirovnica in Martina Hartman, Medvo-
de. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu podjetja v delovnem 
času. Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 64. kroga – 9. avgusta 2017
6, 7, 13, 21, 27, 29, 35 in 5

Loto PLUS: 13, 14, 18, 23, 31, 33, 36 in 28
Lotko: 5 7 0 5 6 6

Sklad 65. kroga za Sedmico: 1.460.000 EUR
Sklad 65. kroga za PLUS: 1.520.000 EUR
Sklad 65. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 12. 8.
15.00, 20.45 ANNABELLE: STVARJENJE
19.00 TEMNI STOLP
17.00 ODISEJA
19.15 BISER BOJANE
21.15 DUNKIRK
19.40 JAZ, BARABA 3
14.00, 14.40, 15.40, 16.20, 17.20, 
18.00 JAZ, BARABA 3, sinhro.
21.20 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH  
PLANETOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 12. 8.
17.40, 20.00, 22.15  
ANNABELLE: STVARJENJE
18.50, 20.30, 22.30 TEMNI STOLP
18.00 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH  
PLANETOV
21.10 VALERIAN IN MESTO TISOČERIH  
PLANETOV, 3D
15.50, 20.50 DUNKIRK 
19.20 JAZ, BARABA 3
14.30, 16.30, 18.30  
JAZ, BARABA 3, sinhro.

13.30, 15.30, 17.30  
JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
20.40 POROČNE PRIČE 2
15.40 NEKOČ V MESTU VENICE
16.15 SPIDER-MAN: VRNITEV DOMOV
13.40 AVTOMOBILI 3, sinhro.
14.00 OBALNA STRAŽA
22.35 PIRATI S KARIBOV: SALAZARJEVO 
MAŠČEVANJE

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 11. 8.
18.00 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
21.00 POJDI Z MANO (Kino nad mestom, 
vstop prost)

Sobota, 12. 8.
18.00 JAZ, BARABA 3, sinhro.
21.00 HECTOR IN ISKANJE SREČE  
(Kino nad mestom, vstop prost)

Nedelja, 13. 8.
21.00 JAZ, DANIEL BLAKE  
(Kino nad mestom, vstop prost)
Ponedeljek, 14. 8.
21.00 BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI?  
(Kino nad mestom, vstop prost)
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Suzana P. Kovačič

Naklo – Ena od aktivnosti 
Čebelarske zveze Slovenije 
(ČZS) je spodbujanje goje-
nja medovitih rastlin, s kate-
ro pomembno prispevamo k 
ohranjanju narave in razvo-
ja čebel. Z letošnjo vseslo-
vensko akcijo sejanja sonč-
nic želijo spodbuditi setev 
rastline, ki je koristna paša 
tako za čebele kot tudi osta-
le opraševalce. Gospodarsko 
je sončnica zanimiva tudi za 
kmeta in za slovenskega po-
trošnika, ki ceni lokalno pri-
delano hrano. Te rastline so 
pogosto okras vrtov, sejemo 
jih tudi kot kulturne rastline 
in jih lahko vsestransko iz-
koristimo, saj lahko upora-
bimo prav vse dele rastline.

Letošnjemu projektu Kar 
sejemo, to žanjemo so se 
maja pridružili številni par-
tnerji, med drugim tudi kme-
tijske šole, med njimi Bio-
tehniški center (BC) Naklo. 
»Prejšnja leta smo v BC Nak-
lo v okviru projekta zaseja-
li površine z ajdo, letos sonč-
nice. V projekt smo vključili 
dijake in študente različnih 
strok. Na ta način spoznava-
jo tehnologijo pridelave ra-
stline in jo spremljajo v raz-
ličnih fazah razvoja. Dijaki 

vrtnarske in kmetijske stro-
ke so bili vključeni v proce-
se različnih načinov setve, 
nekaj semena smo posejali v 
multiplošče in sejančke kas-
neje presajali na stalno mes-
to, večino semena pa smo po-
sejali direktno v grede. Štu-
dentje in dijaki rastline v po-
letnem času primerno oskr-
bujejo. Cvetličarji bodo ob 
vrnitvi v šolo rastline upo-
rabili v svojih dekoracijah. 
Sončnice smo sejali v grede 
znotraj šolskega sadovnjaka, 
kjer imamo tudi lasten čebel-
njak. Nekaj rastlin smo posa-
dili v medonosni park, ki je 
tik ob šoli, nekaj rastlin pa kot 
obrobek zelenjavnega vrta. 
Na ta način smo želeli dose-
či večjo prepoznavnost sonč-
nic, saj so tako vidne tudi obi-
skovalcem. Naše posestvo je 
usmerjeno v ekološko pride-
lavo, zato smo sejali ekološka 
semena nizko rastočih sonč-
nic višine do 60 cm, rume-
nih venčnih listov s temno 
sredino. Seme nam je pris-
krbela Semenarna Ljublja-
na. Zaključni dogodek pro-
jekta bo na jesenskem sejmu 
Narava zdravje, kjer bodo 
predstavljeni tudi pekovski 
izdelki iz sončnic,« je vklju-
čenost v projekt opisala Na-
taša Kunstelj, učiteljica 

strokovno-teoretičnih pred-
metov in praktičnega pou-
ka hortikulture in naravo-
varstva v BC Naklo.

Projekt podpirajo tudi Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slo-
venije (KGZS), Gospodar-
ska zbornica Slovenije, Bi-
otehniška fakulteta ... Med 
letom poteka več aktivnosti, 
strokovne službe KGZS so 
pripravile koristne nasvete 

za pridelavo sončnic, 1300 
vrtcev in osnovnih šol je do-
bilo semena sončnic, v cen-
tru ČZS so simbolično zasa-
dili več kot 210 sončnic, za 
vsako čebelarsko društvo po 
eno, in poskrbeli za sonč(ič)
no dobrodošlico prav vsake-
ga obiskovalca centra. Ko-
nec avgusta bo na kmetij-
sko-živilskem sejmu AGRA 
v Gornji Radgoni potekala 
strokovna razprava o pome-
nu gojenja sončnic ...

Spodbujajo gojenje sončnic
Projektu Čebelarske zveze Slovenije Kar sejemo, to žanjemo, ki je letos namenjen spodbujanju gojenja 
sončnic, so se pridružili številni partnerji, na Gorenjskem Biotehniški center Naklo. 

Z letošnjo vseslovensko akcijo sejanja sončnic želijo 
spodbuditi setev rastline, ki je koristna paša tako za čebele 
kot tudi ostale opraševalce. Gospodarsko je sončnica 
zanimiva tudi za kmeta in za slovenskega potrošnika,  
ki ceni lokalno pridelano hrano. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Drulovka – Simona Jenka, či-
gar rodni kraj je Podreča pri 
Mavčičah, poznamo kot pe-
snika in pripovednika. Nje-
gova novela Jeprški učitelj 
velja za prvo slovensko ume-
tniško prozno delo. Po tem 
naslovu je bila poimenovana 
Pot Jeprškega učitelja, ki je 
bila uradno odprta kot učna 
pot pred tremi leti. Povezuje 
naselje in slikovite kraje na 
konglomeratni rečni tera-
si ob Savi, med Drulovko in 
Bregom ob Savi. Reka Sava 
je izdolbla slikovito, do šti-
rideset metrov globoko, ko-
ritasto sotesko Zarica. Ka-
njon Zarica velja za drago-
ceno, naravno posebnost, 
dom številnih živali, razno-
vrstnih in posebnih rastlin 
ter dreves. Pot je opremlje-
na z informativnimi in us-
merjevalnimi tablami, je 
varna ter posejana z lepimi 
kotički in razgledišči. Pot 
je dolga le tri kilometre in 

je popolnoma nezahtevna. 
Rdeča nit je literatura, pot je 
knjižnica v naravi, zato knji-
ge najdete v več vitrinah ob 
poti. Lahko se usedete na 
klopi ob mizi v obliki mlin-
skega kamna na jasi v gozdu 
z razgledom na kanjon in v 
mirnem okolju narave bere-
te knjigo. Zavod za turizem 
Kranj za zdaj še ne organi-
zira vodenih ogledov po Poti 
Jeprškega učitelja, a razmiš-
ljajo o tem. Ponujajo pa bro-
šure, kjer si lahko natančno 
ogledate, kje pelje Pot Jepr-
škega učitelja. 

Pot Jeprškega učitelja se 
začne na pomolu Špik, kjer 
je delovala Marja Boršnik, 
naša največja literarna zgo-
dovinarka. Marja Boršnik 
je občudovala Simona Jen-
ka, njegov celostni pogled, 
vsestranskost, duhovno in 
družbeno prizadetost, s ka-
tero se je daleč povzpel nad 
ostalo generacijo in pribli-
žal prešernovski ravni. Malo 
naprej najdemo arheološke 

ostanke. V vrtači nedaleč od 
pomola Špik so odkrili najd-
bo posod, orodja in kosti, ki 
pričajo o obstoju naselja iz 
časa mlajše kamene dobe. 
Arheološke najdbe so na 
ogled v Gorenjskem muzeju 
v Kranju. Reka Sava je s svo-
jim pritokom sem prines-
la semena tipičnih alpskih 
oziroma gorskih rastlin, ki 
so v stenah našle primerna 

rastišča za rast. Tako je ka-
njon Zarica najnižje ležeče 
rastišče planike pri nas. Od 
tipično alpskih rastlin sta v 
steni prisotna še marjeti-
časta nebina in rumeno mi-
lje. V času selitve bomo tu 
srečali tudi ptice, ki so pri-
lagojene na življenje v alp-
skih stenah. Pot se konča pri 
cerkvi Matere božje na Bre-
gu ob Savi. 

Tematska pot - knjižnica v naravi 
Tematska Pot Jeprškega učitelja ima kulturno noto. Poimenovana je bila po noveli Simona Jenka.  
Je prijetna pešpot, izobraževalno usmerjena in namenjena branju v naravi. Pot je v celoti knjižnica, 
edina na Gorenjskem, ki knjige izposoja v gozdu. 

V prijetnem okolju narave si lahko izposodite in berete 
knjigo. / Foto: Maša Likosar

Šmartno – V Domu Taber v Šmartnem pri Cerkljah so prejšnji 
četrtek odprli razstavo fotografij stanovalca doma zdravni-
ka dr. Jakoba Vadnjala z naslovom Zanimivosti o Logu pod 
Mangartom in prisluhnili predstavitvi njegove druge knjige 
Emigracije Ložanov, Strmčanov in Predelčanov, ki jo je napi-
sal v domu, kamor se je preselil iz Kranja oktobra 2015. leta. 
Vadnjalove fotografije Loški izviri, slapovi in potoki, Log pod 
Mangartom nekoč in danes, Rušilni plaz, Domovanje v raju, 
Emigracija Ložanov ter rudarji in migranti bodo v domu na 
ogled do konca avgusta. 

Razstava o Logu pod Mangartom

Stanovalec doma dr. Jakob Vadnjal, ki bo 1. novembra 
dopolnil 91 let, je predstavil svojo drugo knjigo in 
fotografsko razstavo o Logu pod Mangartom. 
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu dne, 25 julija 2017 je bil Zavod za kulturo Bled. Geslo 
križanke je bilo: VIEUX FARKA TOURE NA OKARINI. Nagrajen-
ci: 1. nagrada: 2–krat vstop na Blejski grad prejme Petra Prap-
rotnik iz Kranja; 2. nagrada: 2–krat majica Okarina prejme  
Marica Pečnik iz Škofje Loke; 3. nagrada: 1 – krat CD Omar Sosa &  
Seckou Keita Transparent Water prejme Antonija Drinovec iz 
Kranja. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu dne, 28. julija 2017 z geslom PRIJETNE POČITNICE 
in prejmejo knjigo La nonna La cucina La vita, Čudoviti recep-
ti moje none, so: Barbi Krajnc iz Žirovnice, Stana Kristan iz Ži-
rov in Branko Štremfelj iz Medvod. Nagrajencem čestitamo!

Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

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

www.gorenjskiglas.si
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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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
IZOLA KOPALNI IZLET: 16. 8.; TRST: 29. 9.; BANOVCI: 1.–5. 10.; ME-
DŽUGORJE: 28.–30. 10.; MANDARINE: 6.–8. 10., 13.–15. 10.; MORJE: 
MURTER ALL INCLUSIVE: 22.–29. 8.,  2.–9. 9., 10.–19. 9., 12.–20. 9.; 
DUGI OTOK POLNI PENZION S PIJAČO PRI OBROKIH: 25. 8.–1. 9.. 
www.rozmanbus.si.

POTNI LIST

Alpetour vas obvešča, da tudi letos povezuje 
Gorenjsko in Ljubljano s Slovenskim in Hrvaškim 

primorjem vsak dan od junija do septembra.
Z AVTOBUSOM SE ODPELJITE IZ ŠKOFJE LOKE, 

KRANJA ALI LJUBLJANE V KRAJE SLOVENSKE IN 
HRVAŠKE ISTRE VSE OD KOPRA, PIRANA, 

PORTOROŽA DO POREČA, PULE ALI PREMANTURE.
Prevozi se izvajajo z udobnimi in  

klimatiziranimi avtobusi. 
Dodatne informacije o voznih redih in cenah prevozov 

najdete na spletni strani www.alpetour.si ali na 
avtobusnih postajah. 

Pošljite nam poletno razglednico s svojim imenom in 
priimkom in s pripisom »Z avtobusom na morje«  na 

naslov: Gorenjski glas, d. o. o, Bleiweisova cesta 4,  
4000 KRANJ in si prislužite brezplačno povratno 
avtobusno vozovnico po izbiri. Nagrajenca bomo 

objavili v naslednji petkovi številki Gorenjskega glasa. A
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Povratno vozovnico za vožnjo z avtobusom na morje 
prejme Jelka Kejžar iz Kranja. Čestitamo! Za rezerva-
cijo poti in ostale informacije se oglasite na najbližji Al-
petourjevi poslovalnici na Jesenicah, Radovljici, Tržiču, 
Kranju, Škofji Loki ali Ljubljani.

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

PRIREDITVE

Vaški dan
Rateče – V torek, 15. avgusta, bo od 12.30 potekala prireditev 
Vaški dan v Ratečah. Kulturno-družabno prireditev bo skle-
nila veselica z nastopom Ognjenih muzikantov.

To sem jaz
Kranj – V soboto, 12. avgusta, bo ob 20. uri na Grajskem dvori-
šču Khislsteina potekala prireditev To sem jaz v besedi, glasbi 
in sliki. Izvajalci: Mojca Bedenik (petje), Tajana Novak (inštru-
menti), Gordana Rakovec (slike) in Janez Logar (tekst).

Festival praženega krompirja
Naklo, Duplje, Kokrica – Turistična društva Naklo, Pod krivo 
jelko Duplje in Kokrica vabijo v soboto, 2. septembra, na 17. 
Svetovni festival praženega krompirja v Velenje. Odhod av-
tobusa z avtobusne postaje Duplje bo ob 7.20, izpred Doma 
Janeza Filipiča v Naklem ob 7.30 in izpred trgovine Mercator 
na Kokrici ob 7.40. Ob 10. uri si bomo ogledali muzejsko 
urejeno viničarijo, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, ob 
11. uri se bomo sprehodili po mestnem središču v Velenju in 
okrog 12. ure prispeli k Velenjskemu jezeru na festival pra-
ženega krompirja. Na poti domov se bomo ustavili še pri 
fontani piva Zeleno zlato v Žalcu. Prijave zbirajo turistična 
društva in Gostilnica Kresnik v Naklem.

Tržni dan
Tržič – V soboto, 12. avgusta, bo dopoldne v starem mestnem 
jedru Tržiča potekal Tržni dan, kjer bodo k ogledu in nakupu 
vabile bogato obložene stojnice, otroke pa bo tokrat zabaval 
čarovnik Toni.

Gasilska veselica
Lancovo – Prostovoljno gasilsko društvo Lancovo prireja v 
soboto, 19. avgusta, ob 19. uri na Lancovem gasilsko vese-
lico z bogatim srečelovom in kegljanjem za odojka. Igra an-
sambel Katrca. Informacije: Miran Zupan, 041 546 596.

Srečanje upokojencev Gorenjske
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor vabi na Srečanje 
upokojencev Gorenjske, ki bo v četrtek, 31. avgusta, ob 10. 
uri v Žirovnici. Prijavite se najkasneje do 21. avgusta. Infor-
macije in prijave sprejemajo poverjeniki na tel.: 255 73 63, 
Marija.

IZLETI

Na Zaplato
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi članice in čla-
ne na planinski izlet do planinskega zavetišča Planinskega 
društva Preddvor na Zaplati, ki bo v soboto, 12. avgusta. 
Zbor pohodnikov bo ob 7. uri pred Domom krajanov na 
Kokrici, od koder se bodo s svojimi vozili odpeljali do izho-
diščnega mesta. Vodja izleta opozarja udeležence na obleko 
in obutev, primerno vremenu in zahtevnosti izleta. Ne poza-
bite na planinske palice.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj organizira kolesarski iz-
let na relaciji Kranj–Voglje–Lahovče–Zalog–Cerklje–Kranj. 
Odhod bo v torek, 22. avgusta, ob 8. uri izpred nekdanje 
trgovske šole na Župančičevi ulici.

Na Veliki Draški vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Veliki Draški vrh (2243 m). Pohod bo v četrtek, 24. avgusta, 
s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Creine. Izlet je orga-
niziran tudi za pohodnike, hoje je za približno tri ure in pol, 
višinska razlika je 250 m; planinci 5 ur in pol do 6 ur hoje, 
višinska razlika 843 m. Prijave z vplačili v pisarni DU Kranj 
do ponedeljka, 21. avgusta.

Rajže po poteh triglavskih pravljic
Mojstrana – V soboto, 12. avgusta, ob 10. uri se lahko odpra-
vite na letošnje predzadnje poletne Rajže po poteh trigla-
vskih pravljic. Zbor je nekaj minut pred začetkom za pošto 
v Mojstrani. Obvezne so predhodne prijave na tel. št. 040 
241 660. 

Na Jerebico iz Možnice
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 30. septembra, na 
Jerebico, markanten razglednik v Julijskih Alpah. Pot nas 
bo vodila iz Možnice do Jezerskega sedla, kjer bomo pres-
topili na italijansko stran gore. Od tod se bomo povzpeli 
na vrh Jerebice. Odhod z osebnim prevozom izpred Creine 
bo ob 5. uri. Vzpona bo 4 ure (zahtevna označena pot), 
sestopa prav tako, skupaj 8 ur hoje. Vremenu in letnem 
času primerna oblačila in obutev, prva pomoč, pohodne 
palice, s seboj vzemite tudi hrano in dovolj pijače. Strošek: 
18 evrov. Informacije v pisarni društva v Iskri na Laborah 
ob sredah med 17. in 18. uro ali pri vodnikih: Luka Švegelj, 
068 168 257 ali lukasvegelj@gmail.com, in Žiga Hočevar, 
040 206 073 ali ziga.hocevar@gmail.com Prijave do četrt-
ka, 28. septembra.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi v soboto, 
12. avgusta, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska c. 
41, Kranj, na proučevanje Svetega pisma s temo O odnosih 
med kristjani. Pogovor bo povezovala Marija Šunjevarić.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Preddvor – V petek, 18. avgusta, bo potekala krvodajalska ak-
cija. Ob 6. uri je organiziran poseben avtobus pred Občino 
Preddvor in na postajah v Tupaličah, ki bo peljal v Ljubljano. 
Akcija bo zaključena z izletom na Primorsko. Informacije: 
Milena Zupin, tel. št.: 041 382 270.

Poiščimo Grintavec
Mojstrana – V soboto, 12. avgusta, bo ob 10., 12. in 14. uri 
v parku Juliana potekala interaktivna delavnica Poiščimo 
skrivnostni trentarski Grintavec.

RAZSTAVE

Vrata 2017
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju je do konca leta 
na ogled razstava ustvarjalcev 38. Likovne kolonije Vrata 2017.
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za 
sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrep-
čali s samopostrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo 
prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z 
aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem 
okolju neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali 
čudovito naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z 
neretvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od 
prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v 
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), 
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na 
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlič-
no kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo 
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelješac 
z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

                        + 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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, 36 m2, veža, soba, 
kuhinja, kopalnica, balkon, shramba, 
garaža, pri Qlandiji, cena: 90.000,00 
EUR, tel.: 031/263-871 17002581

KUPIM

GARSONJERO ali manjše stanovanje 
na področju Bleda, Gorij z okolico, pla-
čam takoj z gotovino, tel.: 031/550-
708 17002546

NAJAMEM

ENOSOBNO ali dvosobno stanovanje, 
v privat hiši, relacija Kranj - Jesenice, 
tel.: 031/429-543 17002600

HIŠE
KUPIM

MANJŠO hišo ali večje pritlično stano-
vanje na področju Radovljice, Bleda, 
Žirovnice z okolico, lahko starejša, 
neobnovljena, plačam takoj z gotovino, 
tel.: 031/489-477  
 17002547

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo z odprto lopo 
409 m2 in parcelo 190 m2, s stavbo 
105 m2, tel.: 051/611-253 17002436

GARAŽE
KUPIM

GARAŽO, Vodovodni stolp, tel.: 
040/504-544 
 17002534

OSTALO
ODDAM

VEČJI pokrit prostor za avtodom, čoln 
oz. večji kombi, lahko se uporabi tudi 
za skladišče, bližina naselja Planina, 
tel.: 031/772-131 
 17002548

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Ducato 2,0 JTD, l. 05/8, povi-
šan, 9 sedežev, s.v., e.s, c.z., cena 
3.900 eur, tel.: 031/374-706 
 17002595

FORD Puma, 1,7, l. 2000, po delih, 
tel.: 070/394-266 17002610

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 17002549

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

DVA oreha, deblo na panju, tel.: 
031/553-357 17002613

HRASTOVE plohe in deske ter priz-
me 170 x 90, po ugodni ceni, tel.: 
031/810-400 17002568

SMREKOVE plohe, rabljen les za 
ostrešje, tel.: 041/608-702 17002601

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 17002508

DRVA suha, kostanjeve kole in žagan 
les, razne vrste, tel.: 041/504-662 
 17002608

MEŠANA in bukova drva, možna do-
stava, tel.: 04/25-60-224, 051/696-
492 17002572

SUHA bukova in mešana drva, lahko 
razžagana in z dostavo, tel.: 031/826-
621  
 17002578

SUROVINE
KUPIM

HLODOVINO lubadark, goli in celulo-
zo, tel.: 068/681-374 17002558

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MIKROVALOVNO pečico Gorenje 
MMO20DBII, novo, črne barve, tel.: 
041/316-216 17002555

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

NERABLJEN 120 l hladilnik Coolstar 
ter dve novi magnetni opornici za ko-
leno in gleženj, cena po dog., tel.: 
04/533-65-78 17002551

PODARIM

ZAMRZOVALNO omaro, delujočo, 
prevoz je vaš, tel.: 068/609-608 
 17002584

OSTALO
PRODAM

GARAŽNA vrata, aluminij, dvokrilna 
l.2008, velikost 200 x 200 cm, tel.: 
031/352-096 17002565

GLASBILA
PRODAM

OTROŠKO harmoniko, melodija, zelo 
malo rabljena, tel.: 041/366-313 
 17002589

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

GLISER Kvarner, plastika, na prikolici, 
z motorjem, ugodno, tel.: 041/506-
584 17002575

ELEKTRIČNO rolko Robbo X5T mobi-
le APP kontrol, ugodno, tel.: 041/588-
671 17002573

NERABLJENE kotalke, št. 36, čelada, 
ščitniki za kolena, komolce, cena 70 
eur, tel.: 041/248-840 17002583

TURIZEM
ODDAM

ODDAM v najem mesečno ali za nekaj 
let, vikend hišico, blizu morja, Preman-
tura, tel.: 041/583-506 17002585

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 17002511

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

RAFFOVE in satanusa kranjskega 
za odrasle, diskretna dostava, tel.: 
040/155-604 17002604

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

JACK Russell terier, mladiči, pasem-
sko tipični, z rodovnikom, za oddajo 
septembra, tel.: 031/669-039 
 17002564

PODARIM

MUCKE, stare 2 meseca, tel.: 
041/585-320 17002538

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

FIAT goseničar 605, gozdno opre-
mljen, vitle 2 x 6 T, iglano, tel.: 
040/212-819 17002566

MOTORNI prekopalnik MTD 330, tel.: 
040/312-950  
 17002615

SILOKOMBAJN Mengele MB220, 
trosilec hlevskega gnoja SIP 3,5t, tel.: 
041/356-157  
 17002560

SLAMOREZNICO Klas, dobro ohra-
njena, tel.: 068/150-021 
 17002574

TRAČNI obračalnik, cena 180 eur, 
tel.: 031/336-285 17002614

TROSILEC s kasonom za silažo, sla-
moreznico Eberle, nizko ter trosilec za 
gnoj, tel.: 04/25-21-801, 030/334-
775  
 17002571

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo in domačo čebulo, 
možna dostava, tel.: 041/347-258  
 17002591

KUMARICE za vlaganje, 1,8 eur/kg, 
tel.: 041/910-611 17002586

LETOŠNJI ječmen in pšenico, cena 
180 eur/t, okolica Medvod, tel.: 
040/458-376 17002607

RDEČO peso, tel.: 041/558-711  
 17002596

RDEČO peso in čebulo, tel.: 040/607-
451 17002599

RDEČO peso, tel.: 031/622-360  
 17002612

SEME enoletne trave, čisto in krompir 
za krmo, tel.: 04/259-14-44  
 17002580

SEME enoletne trave, očiščeno ter 
ječmen, tel.: 040/355-865 
 17002592

SEME enoletne trave, tel.: 041/569-
459 17002603

STOJEČO koruzo za silažo ali zrnje, 1 
ha, Medvode, tel.: 040/458-376  
 17002606

SVEŽO aronijo, na lokaciji, Škofja Loka 
- Medvode, tel.: 031/332-661  
 17002590

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874 Tone 
 17002554

VSAK dan sveže rezano cvetje gladiol 
in kumarice za vlaganje, gojene so na 
njivi, gnojenje z ovčjim gnojem, na zas-
tirki iz slame, cena 1,6 eur/kg, Smolej, 
Luže 22/a, tel.: 041/789-608  
 17002617

PODARIM

VELIKE jedilne bučke, primerne za 
krmo živine, cca. 300 kg, možna do-
stava na dom, tel.: 040/389-518 
 17002556

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, težkega 170 
kg, star 3,5 meseca, ugodno, tel.: 
031/494-485 
 17002552

BIKCA ČB, starega 6 mesecev in 7 te-
dnov staro teličko, belgijsko plavo, tel.: 
041/855-753 17002563

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
04/51-46-958  
 17002588

ČB BIK 14 dni, 120 eur, LS LM te-
lička, 150 eur, tel.: 04/25-71-101, 
040/256-961 17002602

ČB TELIČKI dve, stari 14 dni, tel.: 
040/616-848 17002611

JAGENJČKA za zakol ali nadaljno rejo, 
moški, tel.: 040/425-126 17002594

JAGENJČKE za zakol, JS pasme, eko-
loške reje, 2,5 eur/kg, tel.: 041/872-
731 17002616

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pred nesnostjo, pripeljemo na dom, 
Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, 
Šenčur, tel.: 041/710-113 17002514

KOZLIČKE za nadaljno rejo ali zakol, 
tel.: 040/206-049 17002609

NESNICE - rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Svatina Tibaot Va-
nja, Babinci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-
21-401 17002437

PLEMENSKEGA ovna, starega 1 leto, 
tel.: 040/642-985  
 17002559

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 
 17002569

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev, 
tel.: 041/635-974 17002582

TELICO ČB, brejo od 20.11.2016 - 9 
mesecev, tel.: 041/910-611  
 17002587

TELIČKO mešanko sim/limuzin, stara 
3 tedne, tel.: 041/528-565 17002557

TELIČKO križano, staro 3 tedne in polj-
ski kombajn za krompir, tel.: 041/938-
163 17002561

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/955-080 17002577

TELIČKO mesne pasme, staro 10 dni, 
tel.: 031/559-796 17002579

TRI bikce, stare 3 - 4 mesece, simen-
talce, tel.: 031/504-048  
 17002570

OSTALO
PRODAM

PREKUCNI kotel, 80 l, za žganjekuho, 
cena 250 - 300 eur, tel.: 04/53-38-
843, 041/380-153 
 17002567

ŽIVINSKO prikolico, dvoosno, disko 
zavore, A test, tel.: 04/59-58-754 
 17002598

PODARIM

RŽENO slamo za ročno pletenje, tel.: 
04/51-01-674 17002562

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZA DOLOČEN čas zaposlimo delav-
ca-ko za brušenje in dela v mizarski 
lakirnici, zaželjene so izkušnje, prošnje 
pošljite na: info@pohistvoiskra.si ali po 
pošti, Pohištvo Iskra d.o.o., Barletova 
3, Medvode 
 17002550

STORITVE
NUDIM

AAA SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-
55-170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 17002509

Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 13 53, Fax: 04/202 17 85

GSM 051/320 700, 
E-pošta: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si

 
 

 

t M
M

T F

V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 
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ZAHVALA
Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprte so utrujene oči,
le moja drobna lučka še brli.
(S. Makarovič)

Z žalostjo v srcu smo se poslovili od naše drage mame, babice, 
prababice

Marije Petrič
z Brega pri Komendi 3

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in nam izrekli sožalje. Posebna zahvala župnikoma 
Zdravku Žagarju ter Ivanu Jagodicu za lep pogrebni obred. Hva-
la pogrebni službi Pogrebnik iz Dvorij, pevcem kvarteta Grm ter 
trobentaču. Zahvaljujemo se nosačem žare ter cvetja. Hvala cvet-
ličarki Mateji za lepo okrasitev v mrliški vežici. Zahvaljujemo se 
tudi zdravnici ZD Komenda dr. Poloni Rudolf ter medicinski sestri 
Miji Vacik ter osebju Doma starejših Hrastnik, kjer je mama bivala 
zadnjih nekaj tednov. Hvala tudi vsem neimenovanim ter vsem, ki 
ste darovali za sv. maše ter cerkev. Ohranimo jo v lepem spominu.

Vsi njeni
Komenda, 4. avgust 2017

ZAHVALA 
V 93. letu starosti se je od nas prezgodaj poslovil naš dragi oče, 
stari oče, pradedek in tast

Martin Cergol
iz Gorenje Save

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, kra-
janom Gorenje Save, Društvu vojnih invalidov Gorenjske za iz-
rečena sožalja in sveče. Hvala osebju Doma starejših občanov v 
Lendavi, osebju bolnišnice Rakičan ter pevcem za ganljivo zapete 
žalostinke. Hvala trobentaču in pogrebni službi Komunale Kranj. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
Kranj, 8. avgust 2017

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA

V 96. letu se je poslovila draga mama, stara mama, prababica, 
tašča in sestra

Pavla Bajt
Zahvaljujemo se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Lepa hvala za pos-
lovilne besede ob odprtem grobu, molitve in spremstvo na njeni 
zadnji poti. Hvala gospodu kaplanu iz Šenčurja za lepo opravljen 
pogrebni obred, pevcem ter pogrebni službi Navček. Posebna zah-
vala Domu starejših občanov Preddvor in patronažni službi.

Žalujoči vsi njeni
Žerjavka, julij 2017

V SPOMIN

Minilo je leto, odkar si odšla, odšla brez slovesa, naša draga

Maja Štremfelj
9. 4. 1998–12. 8. 2016

Besedi dve samo ohrani zame v svojem molku, o svet: »ljubila sem«.
In jaz živim še vedno v ljubljenih osebah in predmetih, kot živeli so 
z menoj v minulih letih. Saj veš, da čas izniči vse, kar nas na zemljo 
veže, do srca globin, do ljubezni njegova moč ne seže. 

Ljubezni do tebe, Maja, ter spominov nam ne more vzeti nihče.
Hvala vsem, ki jo ohranjate v svojih mislih in podarite kakšen 
trenutek njej v spomin.
Zelo te pogrešamo!

Tvoji najdražji
Stara Loka, 12. avgust 2017

Hotela sem uloviti ptico –
pa je odletela.
Hotela sem utrgati cvet –
pa je ovenel.
Hotela se vam nekaj reči –
pa sem odšla …

ZAHVALA
V naših srcih še živiš,
čeprav med nami nisi,
pot nas vodi tja,
kjer v tišini zdaj si ti doma. 

V 70. letu starosti nas je zapustil naš dragi ljubljeni mož, oče, opa, tast, brat in stric

Milan Suhadolnik
Iskreno se zahvaljujemo prijateljem in znancem za iskreno sožalje, darovane sveče, maše 

in denar, ki se daruje v otroško kliniko José Carreras v Erlangnu. Prav tako gospodu 
župniku Bojanu Likarju in gospodu Kalamarju iz Stuttgarta ter pogrebni službi Navček.

Žalujoči: žena Marija, sin Thomas, hčerka Gabi in sestra Silvi z družinami

Čudno, kako prazen je svet,
ko umre en sam človek.
Dante 

Tiho se je poslovila naša mama

Mira Oman
Pokopali smo jo v družinskem krogu. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše

Gabrijele Globočnik
roj. Bogataj iz Predoselj

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, njenim sošolkam, društvu upokojencev, 
društvu invalidov, sodelavcem podjetij Goodyear Dunlop Sava Tires, Luen in Domplan. 

Posebna zahvala za podarjeno cvetje, sveče, izrečena pisna in ustna sožalja, denarne in mašne 
darove ter tolažbo ob slovesu. Hvala tudi g. župniku, pogrebni službi, pevcem, govorniku in 
ostalim sodelujočim na pogrebu. Zahvaljujemo se tudi njenim nečakom in vsem drugim, ki 

ste jo skupaj z nami v velikem številu pospremili k počitku na domače pokopališče.

Njeni: mož, otroci in vnuki
Predoslje, 10. avgust 2017

Nekje tam zgoraj
sveti nova zvezda.
To je naša mama.

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

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali - možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 17002553

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

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič nudi čiščenje in razrez cistern 
ter filtracijo olja! Pleskanje stanovanj in 
stopnišč, tel.: 041/989-987 17002510

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

POSEK in spravilo lesa, možnost odku-
pa lesa na panju. M-LES, Matej Urh, s. 
p., Bodešče 18, Bled, tel.: 031/561-
613 17002506

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17002515

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 17001950

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 17002507

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

ZAPOSLIMO dva voznika C kategorije, 
za vožnje po Sloveniji. CCLAN, d.o.o., 
Kranj, Britof 182, Kranj, tel.: 041/640-
380  
 17002494

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

RAZNO
PRODAM

GAJBICE lesene, rabljeno tuš kabino 
80 x 80 cm, zložljive lesene koze za 
žaganje, tel.: 031/254-639 
 17002597

PLASTIČNE sode za namakanje, 120 
l, cena 10 eur/kos, tel.: 04/59-57-
448  
 17002576

POKONČNI baterijski sesalec, slike, 
električni radiator, tel.: 040/705-145 
 17002605

TROFEJE z rogli srnjadi in gamsov po 
dogovoru, tel.: 041/603-247  
 17002593

                        + 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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Anketa

Blaž Novak, Kranj:

»Želim si potovati in videti čim 
več sveta. Najbolj pogrešam 
denar. Problem je, ker država 
nič ne dela za mlade. Morali bi 
osvežiti sistem, ker so starejši 
izven časa in bi jih morali za-
menjati z mladimi kadri.«

Samo Brglez, Kranj:

»Želim si stabilnosti v drža-
vi in poštenega plačila, da 
mi ne bi bilo treba gledati 
na vsak cent. Mladi nimajo 
občutka za odgovornost, vsi 
le zahtevajo pravice. Fantje 
danes niso več pravi moški.«

Nika Zebec, Kranj:

»Vsak dan se sprašujem, kaj 
si želim. Želim si potovati, 
imeti redno službo, pred-
vsem pa si želim biti sreč-
na. Pogrešam prosti čas in 
zabavo, ki sem jo imela pri 
šestnajstih letih.«

Marija Slapnik Brinovec, 
Kamnik:

»Mladi si želijo, da jih starši 
slišijo in da jih upoštevajo. 
Pogrešajo prostore za druže-
nje in koga, na katerega bi se 
lahko obrnili. Nimajo mož-
nosti za osamosvojitev.«

Maša Likosar

Dvanajsti avgust je mednaro-
dni dan mladih. Združeni na-
rodi so ga razglasili zato, da 
bi razpravljali o vprašanjih, ki 
zadevajo mlade, in opozarja-
li na njihovo vlogo v družbi. 
Vprašali smo jih, kaj si želijo, 
kaj pogrešajo, kaj so njihovi 
glavni problemi. 

Foto: Tina Dokl

Dan mladih

Jerneja Burgar, Sp. Brnik:

»Želje in realnost se križata. 
Že dolgo se trudim na fakul-
teti, a realne možnosti zapo-
slitve pri nas ni, vseeno si že-
lim kvalitetno službo. Najbolj 
pogrešam prosti čas.«

info@g-glas.si

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

Danes bo pretežno oblačno s padavinami, tudi nevihtami. 
Proti večeru se bodo delno zjasnilo. Jutri bo sprva pretežno 
oblačno z občasnim dežjem, popoldne pa delno jasno. Pihal 
bo severni veter. V nedeljo bo sončno.

Marjana Ahačič

Bled – Gradnja blejske se-
verne razbremenilne ceste, 
ki se je začela junija, kljub 
poletni turistični sezoni in-
tenzivno poteka. Od danes 
je tako zaradi gradbenih del 
zaprta Partizanska cesta v 
smeri proti Zasipu. Zapora 
bo trajala približno tri me-
sece, v tem času se bodo iz-
vajala dela na križanju Parti-
zanske ceste z novo razbre-
menilno cesto. Partizanska 
cesta in Cesta v Vintgar bos-
ta v spodnjem delu proti Ble-
du v celoti zaprti zaradi ru-
šitve mostu na Buču in grad-
nje novega. Na tem križišču 
bodo izvedene tudi vse pre-
vezave komunalnih vodov 
ter poglobitev vodotoka. Ker 
gre za stransko cesto, naj 
njeno zaprtje ne bi povzro-
čalo dodatnih zastojev, ki so 
v poletnem času na Bledu 
stalnica. Obvozi iz Zasipa ali 
proti njemu bodo v tem času 
speljani po gradbišču s prik-
ljučkom na Seliško cesto. Za 
pešce in kolesarje bo zgraje-
na lesena brv poleg sedanje-
ga mostu. Obvozi proti Vint-
garju in Podhomu bodo spe-
ljani po Rečiški cesti oziro-
ma skozi Spodnje Gorje. 

Sočasno bo potekala tudi 
gradnja novega priključka 
Ceste v Vintgar na obvoznico 
proti Rečici. Po terminskem 
načrtu izvajalca naj bi bilo to 
izvedeno do konca oktobra, 
s tem pa omogočen nov za-
časni obvoz za Zasip po Ces-
ti v Vintgar s priključkom na 
Rečiško cesto pri Infrastruk-
turi Bled.

Izvajalci z deli lovijo ter-
minski plan, da bi promet po 

obvoznici stekel do prihod-
nje turistične sezone, ven-
dar brez zapletov ne gre, saj 
gradnjo ovira eden od razla-
ščenih lastnikov. Za sever-
no obvoznico je bilo namreč 
potrebno izpeljati postopek 
razlastitve proti pokojni ose-
bi. Eden od dedičev razlastit-
vi nasprotuje, kot je povedal 
pomočnik blejskega župana 
za infrastrukturni in strate-
ški razvoj Matjaž Berčon, ki 

se je s protesti krajana ukvar-
jal v ponedeljek, pa tudi fizič-
no skuša preprečiti gradnjo 
s postavljanjem traktorjev in 
odganjanjem delavcev.

Kot še pojasnjuje Berčon, 
gre pri tem k sreči za zemlji-
šče, ki ni na glavni trasi ob-
voznice, temveč na vzpore-
dni kolesarski stezi. Kljub 
temu si bodo na Bledu priza-
devali, da bo tudi ta del zgra-
jen sočasno z obvoznico.

Cesta zaradi gradnje zaprta
Partizanska cesta in Cesta v Vintgar bosta v spodnjem delu proti Bledu v celoti zaprti zaradi rušitve 
mostu na Buču in gradnje novega. Obvozi so speljani po gradbišču, za pešce in kolesarje bo zgrajena 
lesena brv poleg sedanjega mostu.

Most na Buču bodo porušili in zgradili novega. Obvoz bo urejen po gradbišču, za pešce in 
kolesarje bodo zgradili leseno brv. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Potem ko je lani 
v veljavo stopila enotna vo-
zovnica za dijake, študen-
te in udeležence izobra-
ževanja odraslih, ministr-
stvo za infrastrukturo sku-
paj z ministrstvom za jav-
no upravo in ministrstvom 
za izobraževanje, znanost 
in šport z 21. avgustom uva-
ja tudi storitev e-vloge. Nova 
storitev bo upravičencem 
do subvencionirane enotne 

vozovnice integriranega jav-
nega potniškega prometa 
omogočila, da oddajo vlo-
go in enotno subvencioni-
rano vozovnico pridobijo po 
spletu in se s tem izognejo 
čakanju v vrstah na prodaj-
nih mestih prevoznikov, kar 
je sprva lani povzročalo ne-
kaj nevšečnosti. Prav tako v 
tem primeru ni potrebno po-
trdilo o vpisu. Za identifika-
cijo na spletu potrebujejo le 
eno izmed štirih pri nas ve-
ljavnih digitalnih potrdil.

Nič več čakalnih vrst za 
enotne vozovnice

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Med-
vode je začela z investici-
jo vgradnje osebnega dvi-
gala v Osnovni šoli Medvo-
de, s katerim bodo funkcio-
nalno oviranim učenkam in 
učencem na invalidskih vo-
zičkih omogočili dostop do 
učilnic v prvem nadstropju. 
»V sklopu gradnje bo treba 
prestaviti določene strojne 
in elektroinštalacije, izvesti 
preboj obstoječe armirano-
betonske plošče med pritlič-
jem in nadstropjem, zaradi 

ozkega hodnika v zgornji 
etaži se bo prestavila mon-
tažna stena ene izmed učil-
nic ter izvedena bo presta-
vitev vrat sosednje učilni-
ce. Dimenzija kabine bo 
120 cm krat 150 cm, nosil-
nosti dvigala 450 kg, s čimer 
bo omogočen prevoz petih 
oseb oziroma osebe na inva-
lidskem vozičku s spremlje-
valcem,« so sporočili z Ob-
čine Medvode. Predvideni 
rok za dokončanje del je 1. 
september. Vrednost celot-
ne investicije je okrog štiri-
deset tisoč evrov.

V Osnovni šoli Medvode 
vgrajujejo dvigalo

Domžale – Občina Domžale je v sodelovanju z Založbo Miš 
izdala novo, tudi svojo prvo, pravljico, ki nosi naslov Hrošček 
Simon širi zadovoljstvo. Avtorica pravljice je pisateljica Nina 
Mav Hrovat iz Radomelj, gre pa za nadgradnjo projekta o 
promociji endemičnega hroščka simona, ki živi v Babji jami 
in je zadnja leta tudi maskota občine Domžale. »Zgodba se 
dogaja v naših krajih in skozi vsebino promovira naš slogan 
prostor zadovoljnih ljudi. Otroke ter starejše bralce želi opo-
zoriti na vse naravne in kulturne danosti, ki jih pri nas imamo, 
in jih spodbuditi, da pozitivno gledajo na stvari,« pravijo na 
občini in dodajajo, da bodo knjigo na prvi šolski dan prejeli 
vsi prvošolčki na Domžalskem, prav tako bo namenjena vsem 
prihodnjim novorojenčkom v občini. Pravljico bodo javno 
predstavili v petek, 8. septembra, ob 17. uri v Češminovem 
parku v Domžalah.

V Domžalah izdali pravljico o hroščku Simonu


