
AKTUALNO

V Kranju  
dve novi krožišči
Te dni se zaključuje gradnja nove-
ga krožišča v Bitnjah, prenovljeno 
»turbo« krožišče na Primskovem 
– v kratkem ga bodo asfaltirali – 
pa že vzbuja skrb voznikom, zato 
smo za nasvet, kako se znajti v 
njem, prosili kranjske policiste.

3

GORENJSKA

Razprtije  
v raju pod Stolom
Na Planinskem društvu Radovljica 
so se odločili prekiniti pogodbo z 
oskrbnikoma Valvasorjevega 
doma pod Stolom Alešem Štefe-
tom in Petro Bratuša. V njuno 
podporo so planinci v treh mese-
cih zbrali tisoč podpisov.

4

ŠPORT

Poletna hokejska  
liga Beljačanom
Z nedeljskim finalom med belja-
škim VSV in SŽ Olimpijo se je 
končala letošnja poletna hokejska 
liga na Bledu, ki jo je osvojila ekipa 
iz Beljaka. Prvi letošnji slovenski 
derbi je pripadel SŽ Olimpiji, ki je 
zmagala z rezultatom 4 : 1.

11

RAZVEDRILO

Večeri najlepših  
Avsenikovih viž
Letošnji festival Avsenik je bil ne-
kaj posebnega. Bil je prvi, ko med 
občinstvom ni bilo ustvarjalcev 
Avsenikove glasbe, bratov Vilka in 
Slavka, ansambel Slavkovega vnu-
ka Saša pa letos praznuje desetle-
tnico delovanja. 

15

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri in v četrtek bo 
nekoliko več sončnega vre-
mena, popoldne pa so še 
mogoče plohe ali nevihte.

16/28 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Igor Kavčič

Cerklje – V okviru menjave 
komunalne infrastrukture 
v Cerkljah že dlje časa pote-
kajo obsežna gradbena dela 
na glavni cesti skozi kraj na 
relaciji Zgornji Brnik–Kr-
vavec. Na začetku poletja 
so stroji zabrneli tudi v ne-
posredni bližini župne cer-
kve Marijinega vnebovzetja, 
zgrajene med letoma 1777 in 
1783 na lokaciji srednjeve-
ške predhodnice, prvič ome-
njene leta 1239. Na poziv mi-
moidočega, ki je na gradbi-
šču opazil ostanke zidu, je 

odgovorna konservatorka 
kranjske enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
arheologinja Judita Lux iz-
dala odločbo o arheološkem 
najdišču ter o takojšnji usta-
vitvi gradbenih del. »Odloč-
ba je bila vročena lastniku 
Republiki Sloveniji, saj gre 
za državno cesto, in investi-
torju Občini Cerklje na Go-
renjskem. Ob pozitivnem 
pristopu občinske uprave je 
podjetje Avgusta iz Idrije že 
takoj naslednji dan začelo 
izkopavanja,« je ob srečnih 
okoliščinah, ki so pripeljale 
do predhodnih arheoloških 

raziskav, zadovoljna Luxo-
va, saj so ob prvih ogledih 
na terenu poleg zidu odkri-
li tudi vidne ostanke člove-
ških kosti.

V nadaljevanju so arheo-
loška izkopavanja vključno 
z opravljenimi arheološki-
mi nadzori gradbenih del 
potekala 32 delovnih dni – 
med 28. junijem in 9. av-
gustom. Ekipa Avguste, ki 
je opravljala terenska dela 
pod vodstvom dr. Uroša Ko-
širja, je štela dnevno tudi do 
devet arheologov in nekaj 
tehnikov. 

Cerklje dobivajo novo zgodovino 
Sredi poletja so v središču Cerkelj ob župni cerkvi potekala arheološka 
izkopavanja. Dokumentiranih je 65 slovanskih grobov izpred približno tisoč 
let, obrambni stolp proti turškim vpadom ter zanimive najdbe iz zadnjih 
dveh stoletij. Zgodovina kraja se premika za še nekaj sto let v preteklost.

Pogled na arheološka izkopavanja z zvonika župne cerkve / Foto: Uroš Košir, Avgusta46. stran

Simon Šubic

Kranj – Predviden način iz-
računa primerne porabe 
bi predvsem zaradi zmanj-
šanja količnikov razmer-
ja med gostoto poseljenosti 
in razmerja dolžine lokal-
nih cest za majhne občine 
pomenil izgubo sredstev iz 
državnega proračuna, ki bi 
jih morale nadomestiti z la-
stnimi viri. Med njimi je tudi 
Občina Preddvor, na kar je v 
pismu ministru za finan-
ce Andreju Bertonclju pred 
dnevi opozoril preddvorski 

župan Rok Roblek. »Predla-
gana sprememba enačbe za 
izračun primerne porabe 
občin nas je grenko presene-
tila, saj v nasprotju s števil-
nimi politično všečnimi be-
sedami prenekaterih pred-
stavnikov države o nujnosti 
razvoja podeželja in turizma 
učinkuje ravno nasprotno,« 
je ministra opozoril Roblek, 
ki ugotavlja, da bi v Preddvo-
ru na podlagi predlaganih 
sprememb prejeli za dobra 
dva odstotka manj sredstev 
iz naslova primerne porabe. 

Malim jemlje, 
velikim daje
Predlagana sprememba izračuna primerne porabe 
le prerazporeja sredstva med občinami, ne rešuje 
pa ključnega – zagotavljanja zadostnih sredstev za 
izvajanje vseh zakonskih nalog občin. 

42. stran

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Slovenska repre-
zentanca v športnem pleza-
nju je na letošnjem svetov-
nem prvenstvu v Hačiodži-
ju na Japonskem poskrbela 
za zgodovinski uspeh.

Kar tri zlate medalje je 
osvojila Korošica Janja Gar-
nbret, najboljša v balvan-
skem plezanju, v težavnosti 
in v kombinaciji, in si s tem 
že zagotovila olimpijsko vo-
zovnico za Tokio. V težavno-
sti je slovenski uspeh dopol-
nila Mia Krampl z Golnika. 
Plezalci so se v domovino 
vrnili v petek. V Ljubljani so 
jim pripravili sprejem.

Pokazali kar štiri medalje
Slovenska reprezentanca v športnem plezanju se je v petek vrnila s svetovnega prvenstva. Trikrat zlata 
Janja Garnbret in srebrna Mia Krampl sta bili v ospredju sprejema pred ljubljansko Mestno hišo. Konec 
septembra bo tekma svetovnega pokala v Kranju.

Slovensko reprezentanco v športnem plezanju je v petek po prihodu v domovino čakal 
sprejem v Ljubljani. V središču sta bili Korošica Janja Garnbret (desno) s tremi zlatimi 
medaljami in Gorenjka Mia Krampl s srebrno. / Foto: Gorazd Kavčič411. stran
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Knjigo prejme SIMONA BASAJ iz Žabnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Jasna Paladin

Volčji Potok – Zbrane člane 
in prijatelje Liste Marjana 
Šarca (LMŠ) so na druženju 
nagovorili predsednik stran-
ke Marjan Šarec in novoiz-
voljena evropska poslan-
ca  Irena Joveva  ter dr. Kle-
men Grošelj.

Šarec je poudaril, da mi-
neva pet let od ustanovitve 
stranke in leto dni, odkar vo-
dijo vlado. »Danes, po enem 
letu vlade, ima stranka še več 
volje in energije za delo. In 
bolj ko nam mečejo polena 
pod noge, višje jih preskaku-
jemo in bolj odločni smo in 
bolj odločno gremo naprej. 
Tisti skeptiki, ki jih je vsak 
dan polno, pa so čedalje tiš-
ji. Kajti tudi najbolj zagri-
zeni nasprotniki nam mo-
rajo priznati, da znamo vo-
diti vlado in da kljub samo 
13 poslancem vemo, kaj že-
limo, in vemo, kaj je dobro 

za Slovenijo. Kajti delamo za 
Slovenijo, ne delamo zase. 
Kdor dela samo zase, ni za 
med nas,« je poudaril. Ob-
regnil se je tudi ob govori-
ce o predčasnih volitvah. 
Kot je dejal, se do teh ne pri-
de tako hitro. Poleg tega pa 

o predčasnih volitvah ne raz-
mišlja, ker za to nima časa, 
je poudaril. »Namesto da 
se ukvarjamo z vprašanjem 
predčasnih volitev, je bolje, 
da vsak na svojem ministr-
stvu krepko zagrabi, kar ima 
za narediti,« je bil kritičen. 

Ocenil je še, da so pred vla-
do ogromni izzivi, predvsem 
na področju zdravstva in so-
cialnega varstva, po počit-
nicah pa bo prioriteta vlade 
predvsem sprejetje proraču-
nov za 2020 in 2021 in spre-
memba davčne zakonodaje.

Po počitnicah prioriteta proračun
Na poletnem druženju stranke LMŠ se je v soboto v Arboretumu zbralo okoli dva tisoč članov.

Poletno srečanje so člani LMŠ pripravili v Volčjem Potoku. / Foto: Gorazd Kavčič

»Zmanjšanje sredstev pri-
merne porabe na račun go-
stote in cestne infrastruktu-
re bi vplivalo na strukturo 
proračuna in krnitev izvaja-
nja nalog občine, zato zoper 
predlagani način spremem-
be zakona o financiranju ob-
čin odločno protestiramo,« 
dodaja. 

Ob izpadu denarja 
pričakuje druge ukrepe

»Občine, kot je naša, se 
borimo z zagotavljanjem 
čim bolj enakih osnov-
nih življenjskih pogojev, 
prvenstveno dostopnosti 
in pitne vode občanom, ki 
živijo v odročnejših in tež-
je dostopnih predelih ob-
čine. Ceste dolge po nekaj 
kilometrov po strmih goz-
dnih pobočjih do posame-
znih domačij zahtevajo ve-
liko več energije in sredstev 
že samo za tekoče vzdrževa-
nje, kaj šele investicijsko, pa 
čeprav na koncu živi le ena 
družina. Tej družini to pred-
stavlja edino in nujno pove-
zavo s svetom, občini pa ob-
vezo, da občanu to pravico 
v vsakem trenutku zagoto-
vi,« poudarja preddvorski 
župan in ministra ter vla-
do opozarja, da tudi ustava 
državo obvezuje, da skrbi 
za gospodarski, kulturni in 
socialni napredek prebival-
stva na gorskih in hribovitih 
območjih. V primeru zniža-
nja prejetih sredstev za pri-
merno porabo zato Roblek 

pričakuje, da bo država z 
drugimi ukrepi izpolnila 
svojo dolžnost, da finančno 
pomaga občinam, ki zaradi 
slabše gospodarske razvito-
sti nimajo zadosti lastnih 
sredstev za opravljanje vseh 
nalog.

Občine bi le sprli 
med seboj

Šenčurski župan Ciril 
Kozjek prav tako ugotavlja, 
da bi z novo formulo tudi v 
Šenčurju prejeli manj de-
narja iz naslova primerne 
porabe. »Moje mnenje je, 
da bi bilo treba vplivati le 
na višino povprečnine, ne 
pa na samo formulo za iz-
račun primerne porabe. Po 
zdajšnjem predlogu bi na-
mreč nekaj pridobile le ve-
like, mestne občine, manjše 
pa zagotovo ne.«

Tudi Franc Čebulj, žu-
pan Občine Cerklje, ki bi si-
cer ob spremenjenem nači-
nu financiranja občin celo 
prejemala malenkost več dr-
žavnega denarja, meni, da 
predlagana formula za iz-
račun primerne porabe ni 
dobra. »Strinjam se s stališ-
čem Skupnosti občin Slove-
nije, da je treba predlagano 
formulo nemudoma umak-
niti, saj obstaja bojazen, da 
se bodo zaradi nje občine le 
sprle med seboj, saj ta ma-
lim občinam le jemlje, doda-
ja pa velikim,« je dejal. Če-
bulj se sicer strinja, da je ko-
rekcija obstoječega sistema 
financiranja nujna, vendar 
ne na pišmeuhovski način, 

kot so se ga lotili sedaj. Ob 
tem se zaveda, da noben sis-
tem financiranja ne bo pra-
vičen do vseh občin. 

Le prerazporeditev, 
ne rešitev

»Primerna poraba občin 
ne sme biti rezultat uspe-
šnih ali neuspešnih poga-
janj med predstavniki občin 
in predstavniki vlade. Pri-
merna poraba je le tista, ki 
omogoča občinam, da iz nje 
pokrijejo vse obvezne nalo-
ge – tako tiste, ki sodijo med 
izvirne naloge občin, kot tis-
te, ki jih občinam predpisuje 
država. Ne pa, da so prisilje-
ne izbirati, katere investicije 
in sredstva, ki so namenje-
na za razvojne projekte obči-
ne, bo namenila za pokriva-
nje dodatnih nalog, ki jih ob-
činam nalaga država. Škarje 
se širijo in to ni vzdržno. Za 
Občino Škofja Loka predlog 
pomeni zgolj 0,62-odstotni 
dvig sredstev, kar nikakor 
ne pokrije potreb za opra-
vljanje vseh predpisanih na-
log,« je opozoril škofjeloški 
župan Tine Radinja. Predla-
gana sprememba formule 
za izračun primerne porabe 
pomeni le spremembo ute-
ži in torej le nekoliko preraz-
poreja sredstva med občina-
mi, zato ne rešuje ključne-
ga problema, da ta ne zago-
tavlja kritja dejanskih stro-
škov zakonskih nalog, ki jih 
občine morajo izvajati, je de-
jal. »V vzdržnem sistemu ni 
nobenega razloga za poga-
janja o višini povprečnine, 

temveč mora država sistem-
sko zagotoviti potrebna fi-
nančna sredstva vsem ob-
činam za pokritje vseh na-
log, ki jim jih predpiše,« je 
še opozoril. 

Prihodki so se nižali, 
obveznosti pa večale

Sprememba načina finan-
ciranja lokalnih skupnos-
ti je nujna, saj trenutni na-
čin ne zagotavlja pokrivanja 
vseh zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti, pa ugota-
vlja Blaž Račič, župan Obči-
ne Jesenice. Po njihovih iz-
računih so se Občini Jeseni-
ce v obdobju 2011–2016 pri-
hodki iz naslova dohodnine 
vključno s finančno izravna-
vo vztrajno nominalno zni-
ževali. Če so leta 2011 ti zna-
šali 11,9 milijona evrov, so 
jih imeli leta 2016, ko so bili 
najnižji, kar za milijon evrov 
manj, še za leto 2019 pa jim 
pripada manj prihodka kot 
pred osmimi leti. Hkrati se 
jim stroški financiranja za-
konskih nalog v zadnjih le-
tih vztrajno povečujejo, kar 
vpliva na vsa področja finan-
ciranja, opozarjajo. Posle-
dice čutijo predvsem pri fi-
nanciranju investicijske po-
rabe. »Kar se močno odra-
ža na premoženju občine, 
saj nam ne uspe zagotavlja-
ti financiranja prepotrebnih 
vzdrževalnih del, tako na 
objektih občine, objektih v 
upravljanju javnih zavodov 
kakor tudi na javni komu-
nalni infrastrukturi«, je raz-
ložil Račič.

Malim jemlje, velikim daje
31. stran

Magična noč kralja najlepših balad

V ljubljanske Križanke v nedeljo, 15. septembra 2019, prvič 
prihaja kralj najlepših romantičnih balad na Balkanu, ki polni 
klube, diskoteke in dvorane po celotni Evropi, eden in edini 
Saša Matić. Ko nadarjenega dečka, katerega duša ljubi vse 
– od rokovske do folk glasbe – posadiš za klavir in ga vpi-
šeš v glasbeno šolo, dobiš eno od največjih zvezd Balkana, 
pravijo poznavalci. Njegov uspeh beležijo najbolj poslušani 
mega hiti, dueti in sodelovanja z zvezdami, med katerimi so 
tudi Severina, Rada Manojlović, Jelena Karleuša, Ministarke, 
Aleksandra Prijović in estradni velikani Šaban Šaulić, Šerif 
Konjević, Aca Lukas, Mile Kitić in še mnogi drugi. Vstopnice 
si lahko kupite na prodajnih mestih Eventima in Petrolovih 
bencinskih servisih. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kdaj in kam 
prvič prihaja Saša Matić? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do ponedeljka, 2. septembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Gibonni v Music Parku Bivje v Dekanih

Zgodba o uspe-
hu Gibonnija, ki 
je sčasoma pos-
tala prava prav-
cata pravljica na 
hrvaški glasbeni 
sceni, se je za-
čela v njegovem 
rojstnem kraju 
Split. Profesional-
no se je z glasbo 
začel ukvarjati 
sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil znan kot 
vokalist rokovske skupine Osmi putnik. Njegova glasba, 
mešanica popa, etna in »world« glasbe, je svojstvena za-
radi edinstvenega melanholičnega mediteranskega vzduš-
ja in intimne lirike. Njegove pesmi so izvajali mnogi znani 
hrvaški glasbeniki, na številnih prireditvah pa so osvajale 
tudi prestižne glasbene nagrade. Do danes so prodali več 
kot šestdeset tisoč izvodov njegovih albumov (na Hrva-
škem in v Sloveniji). Ne zamudite koncerta, ki bo v sobo-
to, 31. avgusta, ob 21. uri v Music Parku Bivje v Dekanih.  
Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici. 
Nagradno vprašanje: Kdaj in kje je Gibonni začel svojo glasbe-
no kariero? Odgovore s svojimi podatki in telefonsko številko 
pošljite do četrtka, 29. avgusta 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 16. avgusta 2019, prej-
me copate Brodi Janez Frelih iz Železnikov, dve vstopnici za 
koncert Riblje čorbe pa Dragica Markun z Golnika.
V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 20. avgusta 2019, prej-
me dve vstopnici za predstavo Nune v akciji! Pavel Hudobivnik 
iz Tržiča, dve vstopnici za Nove fosile in Vlada Kalemberja s 
Srebrnimi krili pa Friderik Ambrožič iz Zgornjih Gorij.
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Na planinskem pašni-
ku, tam na devetsto 
metrih nadmorske 

višine, se brezskrbno paseta 
trop ovc in čreda krav, občas-
no planinski mir prekinjata le 
mukanje in blejanje. Nedaleč 
proč medvedka z mladiči sti-
ka za gozdnimi sadeži, krdelo 
volkov se poigrava. Kmetič za-
dovoljno pogleduje zdaj živino 
zdaj zveri in si misli, kako lepo 
je na tem koščku zemlje, kjer je 
dovolj prostora za vse ...

Takšne idealne slike, 
takšnega sobivanja pašne živi-
ne in zveri nikoli ni bilo in ga 
tudi nikoli ne bo. Volk in med-
ved sta zveri, za katere tudi v 
Slovarju slovenskega knjižne-
ga jezika piše, da so to divje 
živali z močnim zobovjem, ki 
lovijo in pobijajo druge živali 
za hrano. Sobivati s takimi ži-
valmi ni enostavno, predvsem 
pa veliko lažje v pravljicah kot 
v realnosti.

Na Gorenjskem smo zadnja 
leta veliko več kot o volkovih 
govorili in pisali o medvedih, 
ki Gorenjske (v nasprotju s 
strategijo) niso izbrali za pre-
hodno območje, ampak za 
stalno (tudi zimsko) prebi-
vališče. Medvedje so se že po 
tradiciji zadnja leta spomladi 
spravili nad čebelnjake, poleti 
so iskali hrano na planinskih 
pašnikih in napadali drobnico 
in goveda, agencija za okolje 
je za nekatere najbolj proble-
matične izdala dovoljenje za 
odstrel. Letos medvedje miru-
jejo, na Gorenjskem imamo 

veliko več opravka z volkom, 
saj ne mine teden, da ne bi, 
predvsem na škofjeloškem ob-
močju, napadel ovc ali celo 
goveda. Kmetje so na nogah, 
vrstijo se sestanki, ustanavlja-
jo se civilne iniciative, glas je 
dvignil sindikat kmetov, na 
probleme opozarjajo kmetij-
ske nevladne organizacije, 
vmešala se je politika, ki zveri 
izrablja za nabiranje politič-
nih točk, anonimni skrivači 
grozijo kmečkim voditeljem 
s smrtjo in požigom kmetije, 
stroka dokazuje, da se volk 
ni pretirano razmnožil in 
da ni nevaren za ljudi, zveri 
pred odstrelom branijo okolje-
varstvene organizacije. Skrat-
ka: Slovenija je zaradi volka, 
ki se je očitno razširil tudi na 
območja, kjer ga nekdaj ni 
bilo, v »zverinjaku« različnih 
interesov, oblast pa si je zdaj, v 
precej razgretem ozračju, za-
dala zelo težko nalogo – dolo-
čiti število medvedov in zveri, 
ki bo okoljsko in družbeno 
sprejemljivo za vse, in strate-
gijo upravljanja z zvermi, ki 
bo določila območja z zvermi, 
postopke za odstrel ...

Ob tem, ko je Slovenija za-
radi napada volkov na pašne 
živali na nogah, pogrešam 
vsaj podobno »akcijo« s pro-
testi, kriznimi sestanki in 
burnimi odzivi ob primerih, 
ko cestni »volkovi« (pijani in 
prehitri vozniki) pod krinko 
»nesreče« pobijajo ljudi! To 
se nam očitno zdi že povsem 
vsakdanje, nič posebnega. 

V slovenskem zverinjaku 

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

Vilma Stanovnik

Kranj – Na državni cesti 
Kranj–Škofja Loka, kjer se 
v Bitnjah pridruži Škofjelo-
ška cesta in kjer je bilo veli-
ko težav pri vključevanju na 
glavno cesto, že od prejšnje-
ga tedna promet poteka po 
novo urejenem in asfaltira-
nem krožišču. Razen kraj-
ših zapor in prometa, ure-
jenega s semaforji, do prej-
šnjega konca tedna, ko je po-
tekalo asfaltiranje, popolnih 
zapor prometa ni bilo, gne-
če okoli delovišča pa je vsak 
dan manj, saj te dni zaklju-
čujejo še zadnja dela. Novo 
krožišče je premera 38 me-
trov, na vseh priključnih 
krakih so tudi ločilni oto-
ki. Pogodba med investi-
torjem Ministrstvom za in-
frastrukturo, soinvestitor-
jem Mestno občino Kranj 
in izbranim izvajalcem Gra-
tel, d. o. o., je bila podpisa-
na marca letos, vrednost 
investicije je dobrih 503 ti-
soč evrov, od tega je Mestna 

občina Kranj prispevala 
dobrih 39 tisoč, in sicer za 
izvedbo na občinski cesti.

Še dražja je investicija 
v rekonstrukcijo in razši-
ritev krožišča Primskovo. 
Dela bodo namreč predvi-
doma stala skoraj 1,15 mili-
jona evrov, začela pa so se 
konec maja. Prenova krož-
išča je potrebna za poveča-
nje njegove pretočnosti, dela 
pa naj bi bila končala okto-
bra. V Gorenjski gradbeni 

družbi ta konec tedna v kro-
žišču načrtujejo popolno za-
poro zaradi asfaltiranja. Za-
čela naj bi se v soboto, 31. av-
gusta, ob 5. uri zjutraj in tra-
jala do nedelje, 1. septembra, 
do polnoči. Vsi kraki kro-
žnega križišča bodo zaprti 
do prvega sosednjega križi-
šča. V času zapore bo obvoz 
mogoč po državnih in lokal-
nih cestah. V primeru slabe-
ga vremena ali nepredvide-
nih zapletov pri gradnji bo 

popolna zapora vzpostavlje-
na naslednji konec tedna, 7. 
in 8. septembra.

Prav novo krožišče na 
Primskovem vzbuja nekaj 
skrbi šoferjev, zato smo za 
nasvet, kako se znajti v tako 
imenovanem turbo kroži-
šču, prosili kranjske poli-
ciste. 

»Pred vstopom na krož-
išče se mora voznik pravo-
časno razvrstiti na tisti pro-
metni pas, po katerem bo 
prevozil krožišče. Prednost 
ima tisti, ki je že na kroži-
šču. Voznik, ki se vključuje 
na krožišče, mora torej spus-
titi mimo vse, ki se že vozi-
jo po njem. Menjave prome-
tnih pasov znotraj tega kro-
žišča niso dovoljene, prome-
tni pasovi pa bodo tudi fizič-
no ločeni z nizkimi betonski-
mi elementi,« pojasnjuje 
višji samostojni policijski in-
špektor in predstavnik za od-
nose z javnostmi na Policij-
ski upravi Kranj Bojan Kos 
ter opozarja: »Če se voznik 
razvrsti na nepravilen pas, 
naj nadaljuje vožnjo, se pra-
vilno izključi iz krožišča, na-
daljuje vožnjo do naslednje-
ga križišča ali primernega 
varnega mesta ter tam vozi-
lo obrne in se potem vrne na-
zaj proti krožišču.« Seveda je 
treba pri izključitvi iz kroži-
šča to nakazati s smernikom.

Ker bo novo krožišče na 
Primskovem povsem dru-
gačno od sedanjega in bo 
imelo tako imenovane tur-
bo izvoze, pri čemer bo šel 
desni prometni pas iz smeri 
Škofje Loke proti Šenčurju 
in prav tako desni prometni 
pas iz smeri Preddvora proti 
Kranju, vozniki, ki prihajajo 
iz smeri Preddvora, na kro-
žišču ne bodo mogli zaviti 
nazaj proti Preddvoru. Ena-
ko velja tudi za smer iz Ško-
fje Loke. Prav tako vozniki 
ne bodo mogli voziti v krogu.

V Kranju dve novi krožišči
Te dni se zaključuje gradnja novega krožišča v Bitnjah, pripravljajo pa se tudi na asfaltiranje 
prenovljenega krožišča na Primskovem.

Dela na krožišču v Bitnjah se končujejo. / Foto: Tina Dokl

V krožišču na Primskovem se bo treba pravilno razvrščati že pred vstopom v krožišče. 
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Alenka Brun

Preddvor – Osnovna šola 
Matije Valjavca Preddvor 
je pred nekaj dnevi dobi-
la novo klančino za invali-
de do zunanjih športnih po-
vršin, do katerih sicer vodi-
jo stopnice. Po besedah ob-
činske svetnice Darje Dela-
vec je bila v občinskem pro-
računu klančina predvide-
na, vendar se potem s fi-
nancami ni izšlo. Vseeno 
pa so projekt klančine us-
peli izpeljati s pomočjo do-
nacije podjetja Goodyear 

Dunlop Sava Tires in eno-
dnevnim prostovoljnim 
delom v njem zaposlenih. 
Vsako leto namreč podjetje 
razpiše projekt Better Fu-
ture, v prevodu »boljša pri-
hodnost«, s katerim poma-
gajo lokalni skupnosti. De-
lavčeva je tako prijavila pro-
jekt nove klančine in dobi-
la pozitiven odgovor. Tako 
bo sedaj igrišče, kjer z vese-
ljem tako šolarji kot občani 
igrajo košarko, lažje dosto-
pno tudi osebam na invalid-
skem vozičku, sploh špor-
tnikom, ki tam trenirajo.

Nova klančina za invalide

Nova klančina za invalide je hitro dobivala končno podobo.
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Žirovnica – Sedanja oskrbni-
ka Valvasorjevega doma pod 
Stolom Aleš Štefe in Petra 
Bratuša konec septembra 
odhajata z Valvasorja. Oskr-
bnika sta bila zadnjih sedem 
let, v tem času je bil Valva-
sorjev dom trikrat proglašen 
za Naj planinsko kočo. Pla-
ninsko društvo (PD) Rado-
vljica že izbira novega oskr-
bnika, razpis je bil zaključen 
prejšnji teden. 

Da bi sedanja oskrbnika 
vendarle ostala, je skupina 
stalnih obiskovalcev doma 
konec aprila v koči začela 
zbirati podpise, peticijo je v 
treh mesecih podpisalo ok-
rog tisoč ljudi. Pozvali so PD 
Radovljica, naj odločitev o 
zamenjavi oskrbnika prekli-
če, a neuspešno.

A kaj je sploh razlog za 
prekinitev – na videz dobre-
ga – sodelovanja med dose-
danjima oskrbnikoma in PD 
Radovljica?

Aleš Štefe, ki dela pod 
okriljem podjetja Gorovnik, 

d. o. o., nam je povedal, da 
sta bila s partnerko nad od-
povedjo pogodbe tudi sama 
presenečena. »Valvasorjev 
dom je bil v zadnjih šestih le-
tih trikrat proglašen za Naj 
planinsko kočo, tudi poslov-
ni rezultati so vsako leto bolj-
ši, obisk se povečuje. Glede 
na to, koliko sva vložila in 
kaj vse smo dosegli, sva zelo 
razočarana nad odnosom društva. Dobila sva samo 

odpoved pogodbe, brez po-
jasnila,« je povedal Štefe in 
dodal, da so v ozadju očitno 
takšni ali drugačni interesi. 

Pri PD Radovljica so bili 
s pojasnili skopi. V pisnem 
odgovoru so zapisali, da 
imajo z družbo Gorovnik 
pogodbo o upravljanju in 
oskrbovanju Valvasorjeve-
ga doma pod Stolom pod-
pisano od leta 2014 (Štefe je 
pred tem delal kot samostoj-
ni podjetnik). 

»Pogodbeni stranki ima-
ta skladno z določili sklenje-
ne pogodbe pravico do odpo-
vedi pogodbenega razmer-
ja, za kar se je PD Radovlji-
ca tudi odločila. Razlogi za 

odpoved so predvsem v raz-
lični viziji in pogledih na vo-
denje doma,« so zapisali. 
Kot so dodali, ne zanikajo 
nekaterih Štefetovih dosež-
kov pri vodenju doma, ven-
dar »se že dalj časa stopnju-
jejo razhajanja glede na 
usmeritev društva. V PD Ra-
dovljica smo mnenja, da je 
čas za novo energijo in nov 
način sodelovanja.« 

Upravni odbor je odločitev 
o prekinitvi sodelovanja spre-
jel soglasno, so dodali, nove-
ga oskrbnika pa bodo izbrali 
v skladu s statutom društva. 
Delati naj bi začel oktobra, 
ko se sedanjima oskrbniko-
ma izteče odpovedni rok.

Aleš Štefe je povedal, da 
bosta s partnerko (ki je, kot 
je dejal, zaradi obljub o dol-
goročni oddaji doma v na-
jem tudi pustila redno služ-
bo) konec septembra ostala 
brez zaposlitve. Kaj bosta de-
lala, še ne ve, glede na izku-
šnje pa bi želela še naprej de-
lati v kakšni planinski koči. 
»A v normalnih odnosih ...« 
je dodal Štefe.

Razprtije v raju pod Stolom
Na Planinskem društvu Radovljica so se odločili prekiniti pogodbo z oskrbnikoma Valvasorjevega doma 
pod Stolom Alešem Štefetom in Petro Bratuša. V njuno podporo je skupina planincev pripravila peticijo 
in v treh mesecih zbrala tisoč podpisov.

Veselje ekipe Valvasorjevega doma pred tremi leti, ko so dobili naziv Naj planinska koča. 
Oskrbnik Aleš Štefe in njegova partnerka Petra Bratuša sta prvi in druga z desne. 

Valvasorjev dom pod Stolom na nadmorski višini 1181 
metrov je bil trikrat (2014, 2016 in 2018) izbran za Naj 
planinsko kočo. / Foto: Simon Šubic

»Dom je odprt vse dni v 
letu, treba je delati 365 
dni, od jutra do večera, 
vse nedelje in praznike. 
Pred nama so se 
oskrbniki menjali vsako 
leto ali še pogosteje ...« je 
dejal Aleš Štefe.
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Bled – Sredi avgusta se je 
na Blejskem jezeru na hitro 
čezmerno razmnožila zlato 
rjava planktonska alga, zara-
di česar so na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje ko-
palcem celo izdali priporoči-
la za kopanje v jezeru. Pri sti-
ku z njimi bi namreč lahko 
prišlo do alergijskih reakcij, 
kot sta draženje kože in slu-
znic ter oteženo dihanje. 

Cvetenje alg v Blejskem 
jezeru Špele Remec Rekar 
z Agencije RS za okolje ne 
preseneča, kljub temu pa 
priznava, da tako intenziv-
nega cvetenja alg v poletni 
sezoni, zaradi česar je bila 
voda motna tudi v zgornjem 
sloju, doslej še niso zaznali. 
»Cvetenje je bilo najinten-
zivnejše sredi avgusta, po 
prvi vremenski spremem-
bi pa se je nekoliko umiri-
lo in zdaj že počasi izzve-
neva.« Glede na številne 

obremenitve jezera, od pro-
meta do ribičev in kopalcev 
Špele Remec Rekar ne čudi, 
da je prišlo do pretiranega 
razrasta alg. »Me je pa prese-
netilo, da so se pojavile tudi 
v površinski vodi, zaradi če-
sar je bila voda tako motna, 
da ob najmočnejšem cvete-
nju nisi videl stopal, ko si 
stal v vodi.« Za poslabševa-
nje ekološkega stanja jezera 
po njenih besedah niso krivi 
le kopalci oziroma skokovit 

porast turizma, ampak tudi 
promet in vse večje števi-
lo ribičev, zato bi morali ce-
loviteje pristopiti k zmanj-
ševanju pritiskov na jeze-
ro. Zaveda pa se, da bo za to 
potrebna tudi politična vo-
lja. »Morali se bomo odloči-
ti, ali bomo imeli Blejsko je-
zero ali blejski bazen.« Zato 
se ji zdi smiselno razmisliti 
tudi o pobudi blejskih nara-
vovarstvenikov glede usta-
novitve krajinskega parka 
na območju Blejskega kota.

Zmanjšati pritiske 
na jezero
Pojav zlato rjavih planktonskih alg, ki so se sredi 
avgusta čezmerno razmnožile na Blejskem jezeru, 
je posledica obremenjenosti jezera s hranili in 
vremenskih razmer.

K slabemu ekološkemu stanju jezera prispevajo tudi 
kopalci, ki se v jezeru kopajo na mestih, ki temu niso 
namenjena. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Aljaževi dne-
vi bodo zaznamovali zadnji 
počitniški konec tedna. V če-
trtek, 29. avgusta, ob 20. uri 
bodo v Slovenskem planin-
skem muzeju pripravili ve-
čer s planinsko vsebino. V 
petek, 30. avgusta, ob 20. uri, 
bo v Aljaževem prosvetnem 
domu na Dovjem večer z do-
mačinom Nejcem Ropre-
tom, igralcem SNG Drama 
Maribor. V soboto vabljeni 
na Gustlnov pohod na Dov-
ško Babo (odhod je ob 7. uri), 
ob 10. uri na Rajže po poteh 

triglavskih pravljic. Ob 20. 
uri bo na Trgu olimpijcev v 
Mojstrani (v primeru slabe-
ga vremena v cerkvi sv. Kle-
mena v Mojstrani) koncert 
klasične glasbe Trizvok. Na 
prvo septembrsko nedeljo 
bo ob 15. uri v Vratih kon-
cert klasične glasbe z naslo-
vom Johann Sebastian Bach 
za vse generacije, uro kasne-
je bo v kapeli sv. bratov Ci-
rila in Metoda v Vratih sve-
ta maša. Organizatorji Alja-
ževnih dnevov so TD Dovje - 
Mojstrana, KUD Jaka Rabič, 
pridružujejo se Slovenski 
planinski muzej in drugi.

Konec tedna  
27. Aljaževi dneviKranj – Združenje zgodo-

vinskih mest Slovenije spo-
roča, da je posnet drugi film 
Obzidana mesta. Film nas po-
pelje na sprehod skozi mesta, 
kjer so mogočni kamniti zido-
vi stoletne priče razburljivega 
življenja za tesno zaprtimi 
mestnimi vrati, o katerem so 
ostale skrivnostne in niko-
li dokončane zgodbe, ki jih 
mesta pripovedujejo svojim 
obiskovalcem. Film predsta-
vlja zgodbe Celja, Kranja, Ško-
fje Loke, Kopra in Pirana. Sko-
zi Kranj se sprehodi z enim 
najbolj znanih meščanov dr. 
Francetom Prešernom, Ško-
fjo Loko spoznamo z motivi 
kapucinskega samostana in 
cerkvice na Hribcu.

Drugi film Obzidana 
mesta

Center Kranja

Medijski pokrovitelj:

ŠP
O

RT
N

A
 Z

V
EZ

A
 K

RA
N

J, 
PA

RT
IZ

A
N

SK
A

 C
ES

TA
 3

5,
 K

RA
N

J



5Gorenjski glas
torek, 27. avgusta 2019

Suzana P. Kovačič

Tržič – Letošnji šuštarski pra-
znik ponovno daje poudarek 
čevljarski dediščini, ki je od-
ločilno zaznamovala mesto 
in ljudi. Nedeljski program, 
ki bo potekal na številnih lo-
kacijah po Tržiču, bodo z 
nastopi popestrila tržiška in 
druga kulturna društva. Na 
stojnicah bodo svoje izdelke 
ponujali tržiški in drugi če-
vljarji, izdelovalci usnjenih 
izdelkov in drugi obrtniki. 
Rokodelstvo bodo predstavi-
li s praktičnimi prikazi.

Program Šuštarske nede-
lje se bo začel že v četrtek, 29. 
avgusta, ob 18. uri z odprtjem 
razstave Slovo od Peka … 
Peko živi v Galeriji Atrij. 
Predstavljena bo zgodovina 
Peka; njegova zlata doba in 
prežitki, ki nanjo spominja-
jo. V nedeljo bo čez cel dan 
organizirano vodenje po raz-
stavi. V soboto od 21. ure da-
lje pa bo zabava v amfiteatru 

Gorenjska plaža s koncer-
tom skupin Big Foot Mama 
in Joške v'n; vstop je prost. 

Tržiški šuštarji tudi  
na razstavi

Šuštarsko nedeljo bodo z 
nastopom Pihalnega orke-
stra Tržič in nagovorom žu-
pana Tržiča Boruta Sajovica 
uradno odprli 1. septembra 
ob 10. uri na glavnem odru na 
parkirišču pri Občini Tržič. 
Številni razstavljavci pa bodo 
imeli ponudbo na stojnicah 
že od 8. ure dalje. Za bogat 
program, ki poudarja pomen 
čevljarske tradicije in druge 
dediščine, bo poskrbel Tr-
žiški muzej. Vabijo na voden 
ogled stalne razstave Tržiški 
šuštarji in tudi na ogled dru-
gih stalnih razstav. Otrokom 
bo namenjena detektivska 
pot Pot radovednega čeveljč-
ka, pred Pollakovo kajžo Tr-
žiškega muzeja boste lahko 
pokusili cesarski praženec. 

V Kurnikovi hiši, najstarej-
ši tržiški hiši, v kateri se je 
rodil pesnik in zbiralec ljud-
skega izročila Vojteh Kurnik 
(1826–1886), je bila letos od-
prta nova stalna razstava ko-
larstva z naslovom Kolo se 
vrti, ko prenaša tovor in lju-
di, po kateri bo voden ogled. 
Pred hišo bo prikaz izdelova-
nja koles in kočij, otrokom 
od sedmega do dvanajstega 
leta starosti bodo namenje-
ne ustvarjalne delavnice. V 
krušni peči boste spekli svo-
jo tržiško fliko.

»Frejšprehunga«  
pa še Tok' okusn bo 

Letos bodo ponudbo obo-
gatili s kulinaričnim festiva-
lom pod imenom Tok' oku-
sn. Pokusili boste lahko do-
mače štruklje, golaž, tržiške 
bržole, rebrca, cesarski pra-
ženec in palačinke, falafel, 
pice, burgerje, morsko hra-
no in jedi z žara.

V kulturno-zabavnem 
programu bodo tržiški kul-
turniki popeljali po zanimi-
vostih iz tržiške čevljarske 
tradicije. Ob ljudskih pe-
smih, plesih in vižah ter ob 
odlomkih t. i. frejšprehunge 
– dogodka, na katerem so če-
vljarske vajence sprejeli med 
pomočnike – boste spoz-
navali življenje čevljarjev, 
kakršnega se danes ljudje le 

še spominjajo. Na glavnem 
odru bodo za dobro vzdušje 
skrbeli različni glasbeniki in 
ansambli. Nastopila bo tudi 
Folklorna skupina gluhih 
Veselje, ki združuje več kot 
350 gluhih, naglušnih, glu-
hoslepih in oseb s polževim 
vsadkom; je edina folklorna 
skupina gluhih plesalcev v 
Sloveniji. Poseben program 
namenjajo otrokom, in sicer 

preko otroške dramske igre, 
ki jo pripravlja gledališka 
skupina Mestnega društva 
gluhih Ljubljana in bo šir-
šo javnost ozaveščala o nači-
nu življenja gluhih. Skupina 
se bo predstavila z igro v slo-
venskem znakovnem jeziku 
Vesela družina. 

»Prid'te, se ga bomo 
skupej obul«

Območna obrtno-podje-
tniška zbornica Tržič bo v 
Paviljonu NOB postavila že 
tradicionalno razstavo tr-
žiških obrtnikov. Ta bo na 
ogled že v soboto od 9. do 
13. ure, v nedeljo ves dan in v 
ponedeljek od 9. do 12. ure. 
Glavni organizator šuštar-
skega praznika je občina Tr-
žič, in kot radi rečejo: »De-
diščina med Tržičani še živi, 
želimo pa si, da bi jo začutili 
tudi obiskovalci od drugod. 
Zato dobrodošli. 'Prid'te, se 
ga bomo skupej obul.'«

V nedeljo gremo pa na Šuštarsko v Tržič
Prvega septembra bo v Tržiču potekala tradicionalna Šuštarska nedelja, na kateri bo mogoče od blizu spoznati in doživeti čevljarsko in drugo obrtno 
dediščino. Praznovanje se bo začelo že v četrtek, 29. avgusta, z odprtjem razstave Slovo do Peka ... Peko živi, sklenilo pa v nedeljo, 1. septembra, s sejmom 
in številnimi spremljevalnimi dogodki za otroke in odrasle. 

Dediščina med Tržičani še živi in želijo si, da bi jo začutili 
tudi obiskovalci od drugod. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

info@g-glas.si

Amfiteater Gorenjska plaža
21.00: Koncert rock’n’roll skupine Big Foot Mama
              s predskupino Joške v’n.

Sejem (mestno jedro z okolico)
8.00–19.00: Prodaja na stojnicah 

Glavni oder (parkirišče pri Občini Tržič)
10.00: Nastop Pihalnega orkestra Tržič 
10.15: Pozdrav Šuštarski nedelji
10.30: Kumske punce
13.20: Otroška predstava
13:50: Extra kvintet 
16.00: Mali Oglasi Band
17.30: Ansambel Opoj
Plesni studio Špela

Pri Zmaju iz petelinjega jajca
9.00–18.00: KUD Ampus: izdelovanje spominskih 
                         kovancev

Zabaviščni park (parkirišče pred BPT)
12.00–01.00: Lunapark za otroke  in mladino

Galerija Atrij
8.00–18.00: Razstava Slovo od Peka ... Peko živi

Kulinarični festival Tok’ okusn’ (parkirišče pri 
Občini Tržič)
9.00–18.00: Raznovrstna ponudba kulinaričnih dobrot  
                         (štruklji, tržiške bržole, golaž, šmorn, šavorma, 
                         burgerji, pizze, čevapčiči, falafel, palačinke)

Kolesarski poligon za otroke (parkirišče pri 
Občini Tržič)
9.00–18.00: Kolesarski poligon za otroke

Četrtek,  29. 8. 2019

Petek,  30. 8. 2019

Sobota,  31. 8. 2019

Šuštarska nedelja,  1. 9. 2019

Zabaviščni park (parkirišče pred BPT)
15.00–23.00: Lunapark za otroke  in mladino

Galerija Atrij
18.00: Odprtje razstave Slovo od Peka ... Peko živi

Zabaviščni park (parkirišče pred BPT)
15.00–23.00: Lunapark za otroke  in mladino

Galerija Atrij
8.00–18.00: Razstava Slovo od Peka ... Peko živi

Kulturni program in razstava (Atrij Občine 
Tržič)
9.00–18.00: Vodenje po razstavi Slovo od Peka … Peko živi
                              v spremstvu kustosa 
9.30–10.00: Otroška predstava (Mestno društvo gluhih 
                          Ljubljana)
11.00–12.00: 100 šuštarskih resnic in zabavljic
15.00–16.00: 100 šuštarskih resnic in zabavljic
                            Sodelujejo: Otroška folklorna skupina in  
                            pevke Kulturnega društva Folklorna skupina 
                            Karavanke, pevci in godci Kulturnega društva 
                            Jerbas, plesalke Univerze za tretje življenjsko 
                            obdobje pri Ljudski univerzi Tržič in Kulturno 
                            društvo Kruh Križe

Kurnikova hiša z okolico
Kolo sreče:  Zavrti kolo in zadeni nagrado
9.00–18.00: Ogled Kurnikove hiše in nove kolarske razstave
8.00–19.00: Današnji Tržič v stari preobleki, razstava Foto   
                         kluba Tržič
10.00: Ustvarjalna delavnica za otroke
15.00: Ustvarjalna delavnica za otroke
Poskusite lokalno: Tržiška flika iz krušne peči in
                                        svinjska nebesa

Tržiški muzej (Pollakova kajža)
9.00–18.00: Ogled stalnih razstav Bogastvo obrti in 
                          Slovenski smučarski muzej
11.00 in 17.00: Voden ogled po razstavah
10.00–18.00: Čeveljčkove igre za otroke: čevelj ne jezi se, 
                            tek na velikem podplatu
10.00–18.00: Pot radovednega čeveljčka
Poskusite lokalno: Grenadirmarš in šmorn

Livarstvo Mebron (Za Mošenikom 15)
10.00–15.00: Galerija Livarna Mebron: razstava in
                            ulivanje svinca

Zabavni program (pred Galerijo Paviljon)
10.00–12.00  in 14.00–17.00: Zabavni program s Plesnim           
               klubom Tržič in gosti (plesni nastopi, animacije,  
               poslikava obraza, brezplačne palačinke in 
               glasbeni nastopi)

Zabaviščni park (parkirišče pred BPT)
8.00–21.00: Lunapark za otroke in mladino

Športno-zabavna animacija za otroke 
(obračališče pri stolpnici)
9.00–18.00: Katrx sport – napihljiva igrala, animacija, igre

Informacije o zaporah in parkiriščih na 
spletni strani www.sustarska-nedelja.si

medijski pokrovitelj
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Po besedah odgovor-
ne konservatorke je najd-
ba slovanskih grobov pre-
cejšnje presenečenje, saj 
v Cerkljah niso pričakovali 
nahajališča iz obdobja slo-
vanske poselitve. 

Arheologi so skupaj do-
kumentirali 65 grobov, ki 
so jih skozi čas sicer poš-
kodovali različni gradbe-
ni posegi. »Izmed vseh do-
kumentiranih grobov je 
bilo v celoti ali delno izko-
panih 59 skeletov. Nekate-
ri grobovi so se namreč na-
daljevali izven izkopnega 
polja in jih ni bilo mogoče 
v celoti izkopati, saj bi bili 
v tem primeru primorani 

razširiti območje raziska-
ve, kar bi presegalo meje 
območja gradbenih pose-
gov,« ob tem poudarja dr. 
Uroš Košir; da na skeletih 
na splošno ni bilo opaznih 
posebnih značilnosti, ne iz 
arheološkega ne iz antro-
pološkega vidika. V grobo-

vih odkrite najdbe – uhani, 
prstani, obsenčni obročki 
in drugi deli ženske noše – 
naj bi bile sicer tipične za 
slovanske grobove na po-
dročju Gorenjske. Po mne-
nju arheologov je glede na 
preliminarne podatke, ki 
so jih zbrali med raziskavo, 
odkrito grobišče moč ume-
stiti v čas 10. in 11. stoletja. 
Natančnejša datacija bo se-
veda mogoča po opravljeni 

identifikaciji in analizah 
vseh odkritih predmetov.

Kljub temu da se najdba 
slovanskih grobov nekako 
postavlja v ospredje, pa dr. 
Košir poudarja: »Čeprav so 
bili grobovi tisto glavno pre-
senečenje, mogočen stolp 
protiturškega obzidja v na-

šem pogledu ni nikoli stopil 
v drugi plan, saj gre za najdi-
šče z ostalinami iz različnih 
obdobij, ki so vsa pomemb-
na za razumevanje zgodo-
vine tega območja. Enako-
vredno so bili obravnava-
ni slovanski grobovi, stolp 
protiturškega tabora, ostan-
ki kaplanije iz 19. stoletja in 
bunkerja iz druge svetov-
ne vojne. Vsaka najdba ima 
svojo zanimivo zgodbo.« 

Seveda pa so, kot pove Judi-
ta Lux, vsi kasnejši posegi na 
tem področju slovansko gro-
bišče zagotovo tudi uničeva-
li. To se delno širi tudi v sme-
ri proti zahodu in vzhodu. 
»To je izven območja tokra-
tnih gradbenih posegov. Če 
bodo v prihodnosti na tem 
delu načrtovani novi posegi 
v podpovršino, bo vsekakor 
treba območje tudi arheolo-
ško raziskati,« poudarja dr. 
Uroš Košir.

Kot je povedala odgovor-
na konservatorka kranjske 
enote ZVKD, seveda z gro-
biščem velja v bližini pove-
zati tudi morebitno nasel-
bino, za to bo po smernicah 
Zavoda na nekaterih obmo-
čjih gradbenih del tudi v pri-
hodnje še potekal arheološki 
nadzor.

Na vprašanje, kako so se 
med izkopavanji na njiho-
vo delo odzivali v Cerkljah, 
je vodja izkopavanj povedal: 
»Lahko bi rekli, da so bili od-
zivi različni. Nekateri so si z 
zanimanjem ogledovali po-
tek del in spraševali o po-
drobnostih odkritij, spet dru-
gi so z negodovanjem dali ve-
deti, kaj si mislijo o arheolo-
giji in dediščini Cerkelj. Ob-
čina nam je bila vedno v pod-
poro, saj je s tem pripomogla 
tudi k boljšim delovnim po-
gojem in hitrejšemu zaključ-
ku del. Spodbudno je bilo vi-
deti, da je bilo veliko zanima-
nja pri mlajših generacijah, 
predvsem predšolskih otro-
cih, ki so z zanimanjem opa-
zovali odkritja v njihovem 

domačem kraju. Nadvse so 
jih navdušili predvsem naj-
deni skeleti.«

V prihodnje sledi poroči-
lo o izkopavanjih, tako ime-
novana poterenska faza raz-
iskave. »Ta pogosto traja dlje 
kot same terenske raziskave, 
predvsem zaradi čiščenja, 
konzervacije in dokumen-
tiranja odkritih predmetov, 
izdelave načrtov in poročila 

ter urejanja celotnega arhi-
va najdišča. Časa za oddajo 
končnega poročila je zakon-
sko dve leti, čeprav se vedno 
trudimo, da se takšne zade-
ve končajo pred rokom,« je 
še povedal dr. Uroš Košir. 
Skrbnik najdb je Gorenjski 
muzej, interes občine pa je, 
da bi bile te nekoč v priho-
dnosti predstavljene v do-
mačem kraju.

Cerklje dobivajo novo zgodovino
31. stran

Stolp protiturškega tabora je bil odkrit v višini 365 centimetrov. / Foto: Uroš Košir, Avgusta

Najdeni so bili tudi številni otroški grobovi.

V grobovih je bil odkrit predvsem ženski naglavni nakit.

Rezultati 68. kroga – 25. avgusta 2019
2, 11, 15, 17, 19, 26, 29 in 39

Loto PLUS: 8, 10, 24, 25, 29, 31, 36 in 22
Lotko: 1 4 8 3 6 7

Sklad 69. kroga za Sedmico: 4.230.000 EUR
Sklad 69. kroga za PLUS: 1.310.000 EUR
Sklad 69. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

Struževo – Z včerajšnjo peko palačink za otroke, razdelitvijo 
daril za prvošolčke in večernim potopisnim predavanjem o 
Maroku so se začeli letošnji Struževski dnevi. Nadaljevali se 
bodo danes ob 17. uri v športnem parku v Struževem, kjer 
pripravljajo košarko 3x3, ob 18.30 pa še prikaz postopkov prve 
pomoči pri oživljanju. Prav tako danes, med 17. in 19. uro 
bodo na Domačiji Pr' Matjaž potekale ustvarjalne delavnice 
za otroke in poslikava obraza Biba Miga. Jutri od 18. ure naprej 
bosta v športnem parku potekala turnirja v nogometu in prsto-
metu, ob 19. uri pa bo sprevod starodobnikov ŠD Tornado s 
postankom ob nogometnem igrišču. V četrtek, z začetkom ob 
17. uri se bo v športnem parku Struževo začelo tekmovanje v 
odbojki na mivki 3x3, namiznem hokeju ter risanje na steno za 
najmlajše. V petek bo na Domačiji Pr' Matjaž potekal filmski 
večer na vasi. Otroška matineja se bo začela že ob 18. uri, 
dve uri kasnje pa bo začetek svetovne uspešnice. Kot pripo-
ročajo organizatorji, s seboj prinesite toplo odejo. Zaključek 
Struževskih dnevov bo v soboto, 31. avgusta, ko se bo ob 17. 
uri Domačiji Pr' Matjaž začelo druženje krajanov. Pripravljajo 
tudi Deželo pravljic za odrasle in otroke.

Začeli so se Struževski dnevi



NEPREMIČNINE

DUTB d.d. ima v svoji ponudbi več kot 
290 različnih nepremičnin

Več na: nepremicnine.dutb.eu
e nepremicnine@dutb.eu

DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
t 01 429 38 95

DUTB v postopku zbiranja ponudb ni zavezana sprejeti nobene ponudbe, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. 
Več informacij je na voljo na spletni povezavi: https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

STAVBNO ZEMLJIŠČE KRANJ – KOZOLCI
V TEKU JE ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO 30. 8. 2019
Zemljišče zaradi svoje lege, dostopnosti in dobre prometne povezanosti, bližine urbanega udobja in možnosti hitrega pobega v naravo 
predstavlja priložnost za razvoj nepremičninskega projekta z visoko dodano vrednostjo. Atraktivno zemljišče je namenjeno gradnji 
večstanovanjskih objektov za bivanje s spremljajočimi dejavnostmi in parkirnimi površinami. Vsi komunalni priključki se nahajajo ob parceli.

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 26.623,00 m²
IZHODIŠČNA CENA: 2.715.000,00 € + pripadajoči davek

STANOVANJSKA HIŠA NA 
VRHUNSKI LOKACIJI V RATEČAH
Sodobno, svetlo, odlično opremljeno stanovanjsko 
hišo sestavlja zazidano stavbno zemljišče na katerem 
stoji stanovanjska hiša zgrajena leta 2006. Stavba 
je etažnosti K+P+M. Odlikujejo jo razgibani, sodobni 
in svetli prostori, markantno stopnišče ter notranji 
balkon. V pritličju je velik in odprt dnevni prostor s 
kaminom, kuhinja z jedilnico, kopalnica in spalnica. V 
prostorni mansardi sta dve spalnici, dve kopalnici in 
galerija. V kleti je velika soba za druženje s kaminsko 
pečjo, sobica za fitnes, kurilnica, pralnica, kopalnica 
in manjša spalnica. 

NETO TLORISNA POVRŠINA STAVBE: 214,00 m²
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 954,00 m²
CENA: 440.000,00 € + pripadajoči davek

ZEMLJIŠČE BRNIK
Večji kompleks stavbnih zemljišč se nahaja v novi poslovni coni v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika, 
Brnik. Zemljišče je primerno za gradnjo industrijskih, trgovskih in poslovnih stavb. Zaradi svoje bližine 
letališča, bi bilo odlično mesto za logistične dejavnosti.

SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČA: 74.944,00 m²
CENA: od 85 €/m2 + pripadajoči davek

INDUSTRIJSKI KOMPLEKS 
NA JESENICAH
Predmet prodaje so komunalno 
opremljena zemljišča, na katerih stojijo 
starejši industrijski objekti. Zemljišča 
so glede na namensko rabo uvrščena v 
osrednje območje centralnih dejavnosti, 
kjer je predvidena izgradnja poslovno-
proizvodnih objektov.

NETO TLORISNA POVŠINA STAVB: 2.800,90 m²
SKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠČ: 13.899,00 m²
CENA: 830.000,00 € + pripadajoči davek
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IZLET // 18. SEPTEMBER 2019

DOLINA ROŽ NA KOROŠKEM
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, kjer 
bomo obiskali dolino Rož, kjer so in še živijo številni napredni koroški Slovenci. 
Najlepše koroške pesmi, kot so Mau čez Izaro, Rož Podjuna, Zila, Katrca in 
Mojcej, so nastale prav v tej dolini. Spoznali bomo, kje je živel skladatelj Pavle 
Kernjek. Ogledali si bomo kip čebelarja Janeza Sumperja. Spoznali bomo 
tudi, kako deluje Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. Ustavili se 
bomo tudi vasi Sveče, kjer se je rodil znameniti slovenski katoliški duhovnik in 
narodni buditelj Andrej Einspieler, imenovan tudi »oče koroških Slovencev«. 
Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 35 evrov
in vključuje: oglede po programu, kosilo,  
prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka 6.50  
z AP Mercator Primskovo 7.15
z AP Globus Kranj 7.25  
z AP Radovljica 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite  
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva  
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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fotografije so simbolične

Mateja Rant

Bled – Območje pred vho-
dnim portalom na grad v 
teh dneh dobiva novo po-
dobo. Pri Zavodu za kultu-
ro so v skladu s smernica-
mi in dovoljenji zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
uredili del brežine, ki je bila 
močno poškodovana v lan-
skem jesenskem neurju, 
ko se je podrlo tudi več dre-
ves. Sočasno so po besedah 
predstavnice za stike z jav-
nostmi Romane Purkart ce-
lotno območje s tremi tera-
sami in kamnitimi stenami 
popolnoma prenovili v skla-
du z načrti projektanta Ma-
teja Kučine. V sklopu del 
pri urejanju grajskega par-
ka so utrdili vse površine za 
kamnitimi zidovi in zgra-
dili stopnišče, ki povezuje 
terase in parkirišče s potjo 
na grad iz smeri jezera in 

Slovenskega trga. S tem so 
po besedah direktorja blej-
skega zavoda za kulturo Ma-
tjaža Završnika naredili še 
en korak k celoviti ureditvi 
gradu in njegove okolice.

Pri delih so bili stalno pri-
sotni tudi arheologi, ki so 
raziskovali teren in nadzo-
rovali gradbena dela. »Gre 
za občutljivo območje, kjer 
so praktično povsod nale-
teli na najdbe, ki dokazuje-
jo poseljenost tega območja 
skozi vsa zgodovinska ob-
dobja,« je razložila Roma-
na Purkart in dodala, da je 
to tudi razlog za več kot eno-
mesečno zamudo pri za-
ključku del. Trud arheolo-
gov pa ni bil zaman, je ob 
tem poudaril Završnik, saj 
so odkrili številne grobo-
ve, kamnite sekire, rimske 
novce, osti puščic, okraske 
in podobno. V prihodnje 
bodo prostor pod gradom 

opremili še s klopmi in dru-
go urbano opremo, kar bo 
omogočilo tudi organizacijo 
prireditev, ki sodijo v ta po-
seben prostor, je še pojasnil 
Završnik. Arheološke najd-
be s tega območja pa naj bi 
predstavili v manjšem arhe-
ološkem muzeju, ki ga načr-
tujejo v zgradbi ob vznožju 
gradu, kjer je bila doslej av-
tomobilska delavnica.

Ob vznožju ceste na grad, 
neposredno ob severni raz-
bremenilni cesti, pa se je 
začela tudi gradnja parki-
rišča za 38 avtobusov. Tako 
bodo rešili težave s parkira-
njem avtobusov, ki so pripe-
ljali obiskovalce na grad, je 
razložil Završnik. Obenem 
bodo omogočili parkiranje 
za krajši čas, tako da bodo 
na svoje potnike lahko tu 
počakali tudi drugi vozniki 

avtobusov, ki pripeljejo obi-
skovalce na Bled, je pouda-
rila Romana Purkart. Novo 
parkirišče, vredno 750 ti-
soč evrov, naj bi uredili do 
konca septembra. V sode-
lovanju z Občino Bled Za-
vod za kulturo Bled že ureja 
tudi zemljiške zadeve za za-
četek gradnje drugega dela 
parkirišča pod gradom, kjer 
bo prostor še za 253 avto-
mobilov in 25 avtodomov. 
Računajo, da bodo gradbe-
no dovoljenje pridobili do 
konca leta, v prvih mesecih 
prihodnjega leta pa naj bi 
izbrali izvajalca, saj bi dela 
radi končali do prihodnje 
poletne sezone. Tako na ob-
čini kot na zavodu za kultu-
ro verjamejo, da bosta obe 
parkirišči bistveno prispe-
vali k ureditvi prometnih 
razmer v kraju.

Končujejo dela v grajskem 
parku in gradijo parkirišča
V Zavodu za kulturo Bled, ki upravlja Blejski grad, so v minulih mesecih poskrbeli tudi za lepšo podobo 
okolice gradu, kjer končujejo urejanje grajskega parka. Ob vznožju gradu gradijo parkirišča za avtobuse.

Grajski park dobiva novo podobo. / Foto: arhiv Zavoda za kulturo Bled

Ob športnem parku Bledec gradijo parkirišče za avtobuse. 

Maša Likosar

Predoslje – Predsednik PGD 
Predoslje Franci Ropotar je 
dejal, da se je leta 2016 nji-
hovim članom uresničila že-
lja, saj so po programu na-
bave gasilskih vozil Gasilske 
zveze Mestne občine Kraj v 
sodelovanju z Občino Kranj 
pridobili večji del denarja za 
nakup novega vozila GVV-
1. »Kljub dolgoletnemu var-
čevanju je bilo finančnih 
sredstev še vedno premalo, 
zato se je društvo obrnilo na 
podjetja in krajane v našem 
okolju. Dobra volja in čut 
do sočloveka sta pripomo-
gla, da je društvo zbralo za-
dostna sredstva za nabavo, 
in tako smo z novim gasil-
skim vozilom še uspešnej-
ši pri zagotavljanju pomo-
či pri požarih in drugih ne-
srečah,« je pojasnil Ropotar. 
Cena novega vozila je zna-
šala 105 tisoč evrov, od tega 
je 95 tisoč evrov prispevala 
Mestna občina Kranj. Ključe 
novega vozila sta poveljniku 

PGD Predoslje Roku Bolki 
predala botra Polona Mar-
kič in Darko Nograšek, ki 
sta za nakup prispevala štiri 
tisoč evrov; božjemu varstvu 
pa ga je predal župnik Slav-
ko Kalan. 

Slavnostnega prevzema se 
je udeležil tudi minister za 
obrambo Karl Erjavec. »Tru-
dil se bom, da bomo na mi-
nistrstvu za obrambo s sred-
stvi še bolj podpirali razvoj 
gasilstva. Že letos smo v pri-
merjavi s preteklim letom 
namenili pet odstotkov več 
in upam, da se bo v nasled-
njem letu odstotek še povi-
šal,« je dejal Erjavec. Zbrane 
so nagovorili še podžupan 
Mestne občine Kranj Ro-
bert Nograšek, podpredse-
dnica Gasilske zveze MOK 
Jana Potočnik, častni pred-
sednik GZ MOK Cveto Le-
bar in predsednik Krajevne 
skupnosti Predoslje Gašper 
Žbogar. Vsem, ki so kakor-
koli pripomogli pri nakupu 
in prevzemu vozila, so pode-
lili zahvale.

Vozilo že koristno 
uporabljajo
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje 
so na prireditvi Naaaj dan slovesno prevzeli novo 
gasilsko vozilo, ki ga uporabljajo že od leta 2016. 

Prevzema gasilskega vozila, ki ga gasilci PGD Predoslje 
uporabljajo od leta 2016, se je udeležil tudi minister za 
obrambo Karl Erjavec. / Foto: Tina Dokl

Vodice – Ker se bliža novo šolsko leto in s tem povečano število 
otrok in mladostnikov v cestnem prometu, bo po Kamniški 
cesti skozi Vodice odslej znova treba voziti previdno. K temu 
bo pripomogel tudi radar, ki so ga sicer za izboljšanje prome-
tne varnosti namestili lansko leto, po počitniškem premoru pa 
znova deluje od ponedeljka, 26. avgusta, naprej. Radar bo be-
ležil voznike, ki bodo prekoračili predpisano hitrost 40 km/h.

Radar na Kamniški cesti zopet deluje

Urša Peternel

Breznica – Občina Žirovni-
ca je kupila še en zunanji 
avtomatski defibrilator, ki 
so ga namestili pred vhod 
občinske stavbe na Brezni-
ci. To je že deseti defibrila-
tor v mreži javno dostopnih 
defibrilatorjev na obmo-
čju občine Žirovnica. Na-
meščeni so pri Planinskem 

domu pri izviru Završni-
ce, na stavbi pošte v Žirov-
nici, na transformatorju na 
Bregu, pri Hidroelektrar-
ni Moste, pri osnovni šoli 
na Zabreznici, pri gasil-
skem domu v Smokuču, v 
avtomobilu pri Gasilskem 
domu Zabreznica, pri Val-
vazorjevem domu in na 
parkirišču Rekreacijskega 
parka Završnica.

Na Breznici nov defibrilator
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A-6580 St. Anton am Arlberg  I  Dorfstrasse 4
0043 664 307 66 34  I  info@hotelsailer.com

V zimski sezoni zaposlimo

1 natakarja m/ž
(1 Zahlkellner)

Mesečna plača 1.900,00 EUR neto. Potrebno je dobro 
znanje nemšine in osnovno znanje angleščine.

2 sobarici m/ž
(2 Zimmermädchen)

Mesečna plača 1.600,00 EUR neto.

Hotel - Café

V gostinskem podjetju Villa Lido, ob Vrbskem jezeru / 
Wörthersee na avstrijskem Koroškem, takoj zaposlimo
• KUHARJA m/ž (Koch/Köchin)
     Mesečna plača najmanj 1.615,00 EUR bruto.

• PICOPEKA m/ž (Pizzakoch/Pizzaköchin)
     Mesečna plača najmanj 1.615,00 EUR bruto.

• NATAKARJA m/ž (Kellner/In mit Inkasso)
     Mesečna plača najmanj 1.615,00 EUR bruto.

• POMOČNIKA V KUHINJI m/ž  (Küchenhilfe)
     Mesečna plača najmanj 1.500,00 EUR bruto.
Po dogovoru oz. v primeru boljše kvalifikacije plačamo 
tudi več. Prosimo, javite se nam na:
office@villa-lido.at  ali  +43 463 21155, ga. Salzer
Villa Lido GmbH, Friedelstrand 1, A-9020 Celovec / Klagenfurt 

Mateja Rant

Žiri – V Smučarskem skakal-
nem klubu Žiri, ki se ponaša 
z dolgoletno tradicijo na po-
dročju smučarskih skokov, 
se že veselijo odprtja sodob-
nega športnega centra, No-
rdijskega centra Poclain. 
Gradnjo športnega centra, 
kjer načrtujejo organizaci-
jo več tekem in kjer se bodo 
posvečali tudi razvoju stro-
kovnega kadra, so si v klubu 
kot prednostno nalogo zadali 
že v letu 2002. K uresničitvi 
njihovih načrtov je kot glavni 
sponzor veliko pripomogla 
družba Poclain Hydraulics, 
po kateri bodo zato novi cen-
ter tudi poimenovali.

Za podporo klubu pri 
gradnji nordijskega centra 
in delu z osnovnošolsko mla-
dino pri skokih so se po be-
sedah direktorja družbe Po-
clain Hydraulics Aleša Biz-
jaka odločili tudi zato, ker se 
klub redno uvršča med šest 
najboljših klubov na Sloven-
skem, tako po rezultatih kot 
tudi po številu tekmovalcev. 

»Imajo potencial, imajo ta-
lent in obenem visoko uspo-
sobljene strokovnjake, ki 
znajo iz športnikov članov 
delati zmagovalce.« Predse-
dnik kluba Leon Šikovec je 
ob tem poudaril, da je osnov-
ni cilj delovanja njihovega 
društva vzgoja in usmerja-
nje mladih smučarskih ska-
kalcev in nordijskih kombi-
natorcev v vrhunski šport. 
»V klubu smo doslej vzgojili 
že veliko državnih prvakov, 
v zadnjih sezonah pa tekmo-
valci, kot sta Ema Klinec in 
Nika Križnar, članici skakal-
ne A-reprezentance, redno 
posegajo po vidnejših uvr-
stitvah tudi v mednarodnem 
merilu,« je dejal Šikovec in 
dodal, da med vidnejše čla-
ne sodi tudi Zoran Zupan-
čič, strokovni vodja ter glav-
ni trener ženske skakalne 
reprezentance. Tekmoval-
ci vadijo pod vodstvom glav-
nega trenerja Jerneja Ku-
mra in štirih honorarnih po-
močnikov: Gašperja Klinca, 
Gašperja Martinčiča, Luke 
Oblaka in Tomaža Nagliča. 

»Vsi so izkušeni in stro-
kovno usposobljeni trenerji 
smučarskih skokov,« je po-
udaril Šikovec in dodal, da 
v klubu redno vadi okoli šti-
rideset športnikov, kar klub 
uvršča med večje skakalne 
klube v državi. Z novim no-
rdijskim centrom bodo do-
bili še boljše pogoje za vad-
bo in delo z mladimi. Nor-
dijski center Poclain je opre-
mljen s sodobno tirno vzpe-
njačo in novimi plastificira-
nimi skakalnicami, ki bodo 

omogočale vadbo vse leto. 
Trening skokov poteka na 
8-, 15-, 26-, 40- in 60-metr-
ski skakalnici, namenjen pa 
je tako domačim tekmoval-
cem kot tudi gostujočim ska-
kalcem iz drugih klubov. Na 
vseh skakalnicah je mogoč 
trening tudi pod reflektorji, 
kar je posebno pomembno 
za izvedbo treningov v po-
poldanskih urah v zimskem 
času, ko so dnevi krajši, so 
še pojasnili v Smučarskem 
skakalnem klubu Žiri.

Nordijski center kmalu nared
V Žireh bodo predvidoma oktobra odprli enega najsodobnejših nordijskih centrov, ki bo namenjen 
vadbi smučarskih skokov slovenske osnovnošolske mladine.

Novi nordijski center v Žireh naj bi odprli oktobra. 
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Velika planina – Člani Planinskega društva Bajtar vse obisko-
valce in ljubitelje Velike planine vabijo na ogled razstave ob 
tridesetletnici društva z naslovom Planino so nosili v srcu, 
ki jo bodo odprli v soboto, 31. avgusta, ob 14. uri v prostorih 
Domžalskega doma na Mali planini.

Razstava ob jubileju Planinskega društva Bajtar

Volčji Potok – Mestni kino Domžale bo zadnji konec tedna v 
avgustu prvič gostoval v Arboretumu. V tamkajšnjem franco-
skem vrtu bodo na velikem platnu namreč pripravili projek-
cijo treh filmov. V četrtek, 29. avgusta, vabijo na brezplačen 
ogled klasike jugoslovanskega vojnega filma Dolina miru, ki je 
bila deloma posneta prav v Arboretumu, v petek, 30. avgusta, 
bo projekcija biografske drame o življenju mladega Rudolfa 
Nurejeva, v soboto, 31. avgusta, pa filmski pogled v življenje 
in delo operne legende Luciana Pavarottija. Filmi se začenjajo 
ob 20.30.

Filmski večeri v Arboretumu

Mengeš – Turistično društvo Mengeš vsako leto organizira 
kulturno-etnološko prireditev z naslovom Mengeš iz prete-
klosti v sedanjost in za prihodnost, ki jo vsakokrat posvetijo 
določeni temi. Letos so v soboto, 24. avgusta, v Lovski koči 
Mengeš tako gostili Planinsko društvo Janez Trdina Mengeš, ki 
je bilo ustanovljeno 13. marca 1952. V pogovoru, ki ga je vodi-
la Nataša Vrhovnik Jerič, so predstavili delovanje planinskega 
društva, dotaknili so se gradnje Mengeške koče na Gobavici, 
z alpinistom Tonetom Škarjo, ki prihaja prav iz Mengša, pa 
so obudili spomine na prispevek mengeških planincev k slo-
venskemu in svetovnemu alpinizmu.

Pogovarjali so se o planinstvu v Mengšu

Goričane – V Goričane pri Medvodah znova prihaja Kino na 
prostem. V organizaciji Turističnega društva Goričane - Vaše bo 
potekal od srede, 28. avgusta, do nedelje, 1. septembra. Vsakič 
se bo film začel ob 20.30. Jutri si boste lahko ogledali akcijski 
film Hitri in drzni – Hobbs in Shaw, v petek biografsko glasbeno 
dramo Bohemian Rhapsody, v soboto družinsko pustolovščino 
Levji kralj in v nedeljo komično dramo Bilo je nekoč ... v Hol-
lywoodu. Pripravili so tudi otroški kino v dvorani vsak dan z 
začetkom ob 18. uri. Jutri bo na sporedu animirana družinska 
pustolovščina Avtomobili 3, v četrtek animirani film Pingvini z 
Madagaskarja, v petek animirana komična pustolovščina Iska-
nje pozabljive Dory, v soboto animirana družinska komedija 
Minioni – vrnimo se na začetek in v nedeljo igrano-animirani 
film Gašper in Petra – najboljša prijatelja.

Kino na prostem v Goričanah

KRATKE NOVICE

Maša Likosar

Voglje – Kot je pojasnil pred-
sednik PGD Voglje Aljaž 
Praprotnik, se je od leta 
1899, ko je na velikonočni 
ponedeljek potekal prvi obč-
ni zbor društva, število članov 
društva z začetnih 24 poveča-
lo na dvesto – članov, pionir-
jev in mladincev. Najnovejše 
vozilo GVV-1, ki je za vogljan-
sko društvo že peto po vrsti, 
ima na razpolago en kubični 
meter vode, visokotlačno čr-
palko z agregatom, sesalnik 
vode in štiridelno lestev. »Vo-
zilo omogoča hitro in učinko-
vito posredovanje, z njim pa 
bo stopnja požarne varnosti 
v naši vasi še na višjem nivo-
ju,« je dejal Praprotnik. Novo 
vozilo je stalo več kot 120 ti-
soč evrov, od tega je 69 ti-
soč evrov prispevala Občina 
Šenčur, preostala sredstva so 
zbrali sami.

Ključe novega vozila so po-
veljniku PGD Voglje Luki 
Nastranu predali botri – šen-
čurski župan Ciril Kozjek, 
Slavko Štempihar in Gašper 
Srebernjak; Nastran pa jih 
je izročil skrbniku Luki Zu-
pancu. »Sto dvajset let tra-
jajoča zgodba o razvoju 

prostovoljnega gasilskega dr-
uštva v Vogljah ni toliko zgod-
ba o naraščanju števila čla-
nov, pridobivanju nove gasil-
ske opreme ter gradnji nove-
ga objekta, temveč je pred-
vsem zgodba o izjemni nese-
bičnosti in pomoči sočlove-
ku,« je dejal šenčurski župan 
Ciril Kozjek in dodal: »Vaše 
poslanstvo zaznamujejo na-
ravne katastrofe, v zadnjem 

času tudi kot posledica svetov-
nega pojava globalnega segre-
vanja, kjer s hitrim in učinko-
vitimi posredovanji omejuje-
te nastalo škodo.«

Predsednik Gasilske zve-
ze (GZ) Kokra Franc Dra-
ksler, ki je dejal, da sta bila 
gasilska oprema in orodje v 
Vogljah v preteklosti prešib-
ka za večje intervencije, zato 
je bil nakup nove opreme in 

vozila nujen, je v imenu GZ 
Kokra podelil priznanja. Pri-
znanje tretje stopnje so pre-
jeli Benjamin Dolinar, Miha 
Molj in Luka Zupanec, dru-
ge stopnje Miha Srebernjak 
in Luka Nastran ter prve 
stopnje Jure Murnik. Pod-
predsednik Gasilske zve-
ze Slovenije Jože Derlink je 
PGD Voglje ob 120-letnici 
podelil plaketo.

Zgodba o nesebičnosti 
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Voglje letos obeležuje sto dvajset let delovanja. Jubilej so okronali 
s proslavo, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja, ter slavnostnim prevzemom novega gasilskega vozila.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Voglje so ob stodvajsetletnici delovanja prevzeli 
novo gasilsko vozilo. / Foto: Gregor Baškovč 
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 28. 8.
20.15 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
18.10 YESTERDAY
14.25 VELIKO POPOTOVANJE, sinhro.
16.00 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 28. 8.
18.00, 20.00 BILO JE NEKOČ … V HOL-
LYWOODU
18.15, 20.10 YESTERDAY
16.20, 18.10 VELIKO POPOTOVANJE, 
sinhro.

21.00 STRAŠLJIVE ZGODBE
20.30 PRIDNI FANTJE
15.50, 16.40 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
16.00 RAZISKOVALKA DORA
18.40, 21.15 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN 
SHAW
15.40, 17.50 LEVJI KRALJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 30. 8.
21.00 Letni kino: BOHEMIAN RHAPSODY

Sobota, 31. 8., in nedelja, 1. 9.
18.00 VELIKO POPOTOVANJE, sinhro.
20.00 YESTERDAY

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Igor Kavčič

Dražgoše – Sveta Lucija je 
zavetnica cerkve v Dražgo-
šah, pred več kot sto leti pa 
je igro v njeno čast in takrat 
predvsem v poduk doma-
činom napisal Janez Evan-
gelist Krek. Kot v nagovoru 
k aktualni igri na prostem 
razmišlja režiser Rok Pin-
tar, avtor v njej podaja brez-
časna sporočila, ne le za nji-
hovo vas, ampak ves sloven-
ski prostor. »Igra je značilen 
odraz Krekovega delovanja 
z neizmerno željo pokaza-
ti narodu pot k izboljšavam. 
Majhna vas ali majhen na-
rod lahko nekaj doseže le, če 
združi svoje moči in sledi is-
temu cilju, a najprej mora vi-
deti tudi svoje napake in od-
pustiti napake drugim.«

Kakšno zgodbo nam je 
skupaj z otroki predstavila 
več kot dvajsetčlanska eki-
pa nastopajočih tako rekoč 
vseh Dražgošanov? Sredi 
17. stoletja, kmalu po konča-
ni tridesetletni vojni (1618–
1648) med katoličani in pro-
testanti so Dražgoše cvete-
le. V cerkev sv. Lucije, ki je 
bila okrašena z mogočnimi 
oltarji, so na božjo pot priha-
jali romarji iz različnih kra-
jev, predvsem iz Krope, bo-
hinjskega konca, Selške in 
Poljanske doline ter loške 
okolice. Sveta Lucija, v Slo-
veniji je njej posvečenih 12 
cerkva, je med drugim tudi 
zavetnica slepih, kar Krek v 
igri pokaže s tem, da romar-
ji tudi od daleč v dražgoško 
cerkev hodijo, da bi spet vi-
deli. To je hkrati tudi pris-
podoba za spregled zmote, v 
kateri so živeli domačini, ki 
so pred sto leti živeli v ideo-
loških nasprotjih, v predsta-
vi pa gre za spor med kme-
ti iz dveh delov vasi – Pri 
cerkvi in Na pečeh. Zgodba 
se na koncu razplete pozitiv-
no, ljudje stopijo skupaj in v 
Dražgoše spet posije sonce. 

Po skoraj sedemdesetih 
letih so v Kulturno-turistič-
nem društvu Dražgoše Sve-
to Lucijo prvič uprizorili 
pred dvanajstimi leti, tokrat 
pa so jo obnovili. V predsta-
vi nastopi vsaj polovica igral-
cev izpred let. Na prizorišču 
na prostem, rečejo mu kar 
Za plotom, odprto scenogra-
fijo tvorita prostor, ki pred-
stavlja hišo, drugo prizori-
šče je klop sredi vasi, tretje 
pa cerkev. Zgodba se odvije 
v treh dejanjih z zaključkom 
kot nekakšnim epilogom.

V prvem dejanju smo pri-
ča zapletu: vaška dekleta iz 
obeh delov vasi so prijate-
ljice, a se med njimi vsee-
no iskri zaradi malenkosti, 
čeprav jih slepa Lenka s Če-
šnjice (ki v cerkvi po čude-
žu spet spregleda) poziva k 
spravi in sodelovanju. V vlo-
gi slednje je odlična Danica 
Jelenc, izkažejo pa se tudi de-
kleta Klara Šolar, Ajda Peter-
nelj, Špela Luznar in Neža 
Habjan. Pravi užitek je pos-
lušati njihovo domačo go-
vorico. V naslednji sceni 

se pokažeta izkušeni Miloš 
Šmid kot pobožni godec Ju-
rij in neverni gozdarski oskr-
bnik Urh Marko Lotrič), ki 
ga na sceni spremlja kuža 
zlati prinašalec. Očara nas 
Andrej Frelih, igra romar-
ja iz Krope, in nam vsem, ki 
smo pozabili kroparsko go-
vorico z njo postreže iz prve 
roke. S kroparsko samo-
hvalo, kaj vse imajo, česar 
Dražgošanom manjka, v pu-
bliki izzove nemalo smeha. 
Prepričata nas tudi hči in oče 
(ob že omenjeni Šolarjevi še 
Brane Kavčič), vsak s svojim 
razmišljanjem o medsosed-
skih odnosih v vasi in jezni 
oče z nasprotnega konca vasi 
(Jure Šolar). 

Ko v igro vstopi slepa 
Elizabeta (igra jo Alenka 
Lotrič), ki je z Dolenjskega k 
Luciji prišla po čudež spre-
gledanja, se zgodba poča-
si razpleta, saj se izkaže, da 
je slednja z Urhom poveza-
na. Kakorkoli že, naj konec 
igre razkrijem le v tem, da je 
ta pozitiven, kar nam naka-
že tudi duhoviti berač (Janez 

Šolar). Velja zapisati, da je 
ekipa predstave svoje delo 
opravila z odliko, nastopa-
joči se izkažejo z dobro na-
učenim relativno zgoščenim 
besedilom, prav tako pa de-
lujejo sproščeno in zelo na-
ravno. Včasih imamo gledal-
ci občutek, kot da smo zra-
ven v igri. Prava odločitev 
je tudi, da je govorica, ki jo 
poslušamo približno uro in 
pol, avtohtona – taka, kot bi 
jo tudi sicer slišali v teh kra-
jih. Na koncu v procesiji ce-
lotna ekipa skupaj z gručo 
otrok, ki dodatno plemeniti-
jo celotno predstavo, zapoje 
znamenito dražgoško Sveto 
Lucijo: »... varuj nam dragi 
dom vsem Dražgošanom ...« 

Sveta Lucija sicer godu-
je 13. decembra, a se zdi, 
da je v Dražgošah njen pra-
znik vsakič, ko uprizorijo 
igro njenega imena. Nasled-
njič že ta konec tedna, v pe-
tek, 30., in soboto, 31. avgu-
sta, ob 20. uri, ter v nedeljo, 
1. septembra, ob 19. 30. Da 
bo le vreme, kot se spodobi 
za igranje na prostem.

Lucija dela čudeže
V petek so v Gledališču Za plotom v Dražgošah premierno uprizorili igro na prostem Sveta Lucija. 
Dražgoše so vas z največ ljubiteljskimi igralci na prebivalca.

Dražgoše so vas, v kateri je največ ljubiteljskih igralcev na prebivalca. Skupaj z otroki 
nastopa več kot dvajset domačinov. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Eden najbolj bra-
nih romanov letošnjega po-
letja je Farma ameriške pi-
sateljice filipinskih korenin 
Joanne Ramos, spregovori 
o razkrajanju družine ter ga 
postavi v kontekst vedno več-
jega propada sodobne druž-
be. Ramosova v precep vza-
me filipinske priseljenke, ki 

v ZDA prihajajo v iskanju 
boljšega življenja zase in za 
svoje otroke. Glavna junaki-
nja Jane svojega šestmeseč-
nega otroka pusti v varstvo 
sorodnici in gre za varuško, 
ki ima v svojem miljeju pov-
sem druge obveznosti kot pa 
celodnevno skrb za otroka.

Lahko bi dejali, da gre za 
neke vrste sodobno aleksan-
drinko. A Jane si poišče še 

»boljšo« priložnost, ki jo po-
nuja Farma, namreč za precej 
denarja donositi in roditi otro-
ka neznanim ultrabogatašem. 

Zgodba sicer ni črno-bela, saj 
je za nosečnice dobro poskr-
bljeno, imajo tako rekoč vse, 
so pa odrezane od svojih dru-
žin. Hkrati pa velja poudariti, 
da zgodba ni distopija, saj se 
podobne stvari v svetu že do-
gajajo. V eni od anket v Veli-
ki Britaniji se je skoraj petde-
set odstotkov žensk strinjalo 
s takim načinom starševstva. 
Bolj gre roman h koncu, bolj 
dobiva obrise trilerja, pri če-
mer avtorica spretno mani-
pulira z našimi čustvi. Mar 
ob branju ugotovimo, zakaj 
se to ne bo nikoli spremeni-
lo? Roman Farma je prevedla 
Alenka Moder Saje.

Otroci za denar
Farma je roman o dilemah sodobnega človeštva.

Igor Kavčič

Ljubljana – Rodil se je 26. 
maja 1960 v Kranju, kjer 
je na Mlaki preživel svojo 
mladost do študija na Aka-
demiji za gledališče, radio, 
film in televizijo v Ljublja-
ni. Zaključil ga je z vlogama 
Petra in Zlodeja v Cankar-
jevem Pohujšanju v dolini 
šentflorjanski v režiji Bar-
bare Hieng. Za vlogi Othel-
la in Romea v odlomkih iz 
Shakespearjevih Othella ter 
Romea in Julije je leta 1985 
prejel akademijsko Prešer-
novo nagrado. Že v času štu-
dija je igral na profesional-
nih odrih in v zunaj insti-
tucionalnih projektih, med 
drugim je nastopil tudi v 
Retrogardističnem dogod-
ku Marija Nablocka, je zapi-
sano na spletni strani MGL-
-ja, kjer je od leta 1989 od-
igral več kot petdeset vlog. 
Za vlogo Gospoda Martina 
v uprizoritvi Kaj pa Leonar-
do? je leta 1992 prejel Sever-
jevo, leta 1993 pa še Borštni-
kovo nagrado. Za več igral-
skih kreacij v lutkovni upri-
zoritvi Ko nihče ni imel kaj 
početi Toona Tellegena v re-
žiji Ivane Djilas iz leta 2002 

je na drugem bienalu Usta-
nove lutkovnih ustvarjalcev 
v Mariboru prejel nagrado 
za igro in animacijo.

Za vlogo 11. porotnika v 
uprizoritvi Dvanajst jeznih 
mož Reginalda Rosea v reži-
ji Matjaža Zupančiča in na-
slovni lik v Shakespearje-
vem Juliju Cezarju v Jova-
novićevi režiji je leta 2004 
prejel priznanje Združenja 
dramskih umetnikov Slove-
nije. Veliko je sodeloval tudi 
z drugimi gledališči – Gle-
dališčem Glej, Prešernovim 
gledališčem Kranj, Mini te-
atrom, Plesnim gledališčem 
Ljubljana, Škucem in Anton 
Podbevšek teatrom. 

Na filmskem platnu je za-
igral v celovečercih Veter v 
mreži Filipa Robarja Dori-
na, Desperado tonic Varje 
Močnik in Ruševine Janeza 
Burgerja, nastopil pa je tudi 
v dveh igrano-dokumentar-
nih filmih: v Tujcu v mes-
tu Alme Lapajne je upodo-
bil Slavka Gruma, v Poti do-
mov Primoža Meška pa Ma-
rija Kogoja. Še letos spomla-
di smo ga lahko videli v vlogi 
veljaka Jakoba Globočnika 
v kriminalistični seriji Eki-
pa Bled.

Umrl je igralec 
Milan Štefe
Milan Štefe, v nedeljo je umrl v šestdesetem 
letu starosti, je bil član Mestnega gledališča 
ljubljanskega. 

Kranj – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo danes, 
v torek, 27. avgusta, ob 10. uri obiskal Mestno knjižnico Kranj 
in ob obisku svečano izročil listino o častnem pokroviteljstvu 
nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019. Listino 
o častnem pokroviteljstvu bosta v imenu ustanov pobudnic 
prevzela Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka 
Slovenija – ZPMS, in Savina Zwitter, predsednica Bralnega 
društva Slovenije. Navedeni društvi namreč koordinirata po-
budo. V Sloveniji številne ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo 
in razvoj bralne pismenosti, že desetletja pripravljajo različne 
dejavnosti – lani so jih povezale v Nacionalni mesec skupnega 
branja. Listino o častnem pokroviteljstvu bodo prejele usta-
nove pobudnice: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna 
značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Ma-
riborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižni-
ca Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih 
splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Predsednik Pahor v kranjski knjižnici
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Bled – Po tradiciji se je nova 
hokejska sezona minuli ko-
nec tedna začela na blejski le-
deni ploskvi. Na tekmovanju 
je sodelovalo šest ekip, ki so 
bile razdeljene v dve predtek-
movalni skupini. V prvi sku-
pini se je ekipa SIJ Acroni Je-
senice na četrtkovi tekmi po-
merila z združeno ekipo Slo-
venije, za katero je kranj-
ski trener Gorazd Drinovec 
izbral selekcijo igralcev slo-
venskih klubov, ki nastopajo 
v ligi IHL. Jeseničani so nji-
hov odpor strli šele po kazen-
skih strelih, ko so slavili z 2 : 
1. V drugi skupini je v četrtek 
francoski Grenoble prema-
gal beljaški VSV z 8 : 0.

V petek je ekipa iz Beljaka 
z 2 : 1 premagala madžarski 
Fehervar, državni prvaki pa 
so s 5 : 0 premagali združe-
no ekipo Slovenije.

Sobotni spored se je za-
čel s tekmo med Grenoblom 
in Fehervarjem, zmagali 
so Francozi, ki pa so zaradi 
priprav na ligo prvakov že 
pred finalom odpotovali do-
mov. Tako so si prvo mesto 
v finalu zagotovili beljaški 
hokejisti, sicer drugi v svoji 
predtekmovalni skupini. 

Sobotna večerna tekma, ki 
je bila tudi prvi letošnji derbi 
med ekipama Sij Acroni Je-
senic in SŽ Olimpijo, je od-
ločala o drugem finalistu. Je-
seničani, ki jih v novi sezoni 
vodi Mitja Šivic, so v deveti 
minuti povedli, vratarja Žana 
Usa pa je premagal Erik Sve-
tina. Rezultat se v prvi tretjini 

ni več spremenil, v drugi tre-
tjini pa je SŽ Olimpija odloči-
la srečanje. Najprej je Gal Ko-
ren ukanil mladega čuvaja je-
seniške mreže Žigo Kogov-
ška, nato je za vodstvo poskr-
bel Nik Simšič, na 3 : 1 je povi-
šal Nejc Brus, za končnih 4 : 1 
pa je poskrbel Žiga Pešut, saj 
v zadnjem delu tekme zadet-
kov ni bilo več. »Tekma je bila 
za nas lekcija učenja, pogre-
šali smo nekaj igralcev, neka-
teri so prvič igrali na tako po-
membnem srečanju. Marsi-
kaj bomo morali še popravi-
ti, vemo pa, da smo lahko ve-
liko boljši,« je po tekmi pou-
daril trener Mitja Šivic.

Tako so si Ljubljančani za-
gotovili nedeljski finale, SIJ 
Acroni Jesenice pa boj za 
tretje mesto. 

Na tekmi z ekipo Feher-
vaja so Madžari slavili s 3 : 
1, edini gol pa je za železar-
je zadel Jaka Sodja in Jese-
ničani so na turnirju osvojili 
končno četrto mesto. 

V boju za naslov najbolj-
še ekipe na turnirju so nato 
na nedeljski večerni tekmi 
zmagali Beljačani, ki so v fi-
nalu z 2 : 1 (0 : 0, 2 : 0, 0 : 1) 
premagali SŽ Olimpijo. 

Septembra pokal

Hokejska sezona v Slove-
niji se bo nadaljevala prvi 
septembrski konec tedna s 
pokalnim turnirjem v Kra-
nju. Gostitelj turnirja za po-
kalno lovoriko bo namreč 
znova Hokejski klub Tri-
glav Kranj. V dvorani na Zla-
tem polju se bodo za naslov 

letošnjega pokalnega zma-
govalca pomerili: HDD SIJ 
Acroni Jesenice, HK SŽ 
Olimpija, HK Slavija Junior, 
HK Triglav Kranj, HK Celje, 
HDK Maribor in HD Hidria 
Jesenice. Javno žrebanje če-
trtfinalnih tekmovalnih pa-
rov bo potekalo v ponede-
ljek, 2. septembra.

V Hokejski zvezi Sloveni-
je pa so že določili razpored 
tekmovanja za državno pr-
venstvo v moški članski ka-
tegoriji. V njem bodo nasto-
pala moštva HDD SIJ Acro-
ni Jesenice, HK SŽ Olimpi-
ja, HK Triglav Kranj, HK Ce-
lje, HK MK Bled, HK Slavija 
Junior, HDK Maribor in HD 
Hidria Jesenice. Tekmova-
nje se bo začelo v torek, 10. 
septembra. 

Poletna liga Beljačanom
Z nedeljskim finalom med beljaškim VSV in SŽ Olimpijo se je končala letošnja poletna hokejska liga  
na Bledu, ki jo je osvojila ekipa iz Beljaka. Prvi letošnji slovenski derbi je pripadel SŽ Olimpiji. 

Kljub požrtvovalni igri je bila slaba druga tretjina vzrok, da so jeseniški železarji izgubili prvi 
letošnji derbi z ljubljanskimi zmaji. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Minsku v Belorusiji je potekalo poletno svetovno 
prvenstvo v biatlonu. Kot edini slovenski predstavnik se ga je 
udeležil Klemen Bauer. Biatlonec iz Ihana je že na prvi preiz-
kušnji, v super sprintu, osvojil medaljo. Nato je v klasičnem 
sprintu osvojil šesto mesto, kar je bilo odlično izhodišče za 
nedeljsko tekmo v zasledovanju. To je tudi izkoristil in posegel 
po novih stopničkah. Tokrat je stopil na tretjo. 

Dve medalji za Klemna Bauerja

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so no-
gometaši v Prvi ligi Telekom 
odigrali štiri tekme sedmega 
kroga, saj je bila uvodna tek-
ma tega kroga med Domžala-
mi in Aluminijem zaradi ne-
vihte, ki se je razbesnela nad 
Domžalami, prestavljena in 
so jo odigrali včeraj, do za-
ključka redakcije pa se še ni 
končala. 

V Kranju so domačini doži-
veli pravo učno uro nogome-
tašev Celja, ki so jih premaga-
li kar z 0 : 6. Triglavani, ki so 
se zadnje zmage veselili pred 
več kot mesecem dni, so sre-
čanje začeli zelo neborbeno. 
Na tekmi razen posamezni-
kov (Aleš Mertelj, Jalen Arko) 
niso pokazali nič, še najbolj-
ši so bili navijači Small Faces, 
ki so neumorno navijali, a so 
utihnili, ko je bil rezultat 0 : 5. 

Nogometaši v drugi SNL 
so odigrali tekme petega 
kroga. Kalcer Radomlje in 
Roltek Dob sta gostovala. 
Kalcer Radomlje je z 0 : 2 sla-
vil na Ravnah na Koroškem, 
med strelce sta se vpisala 
Sasha Varga in Anže Pišek. 
Roltek Dob je z Gorico igral 
neodločeno 3 : 3. Med strel-
ce se je dvakrat vpisal Erwin 
Tiganj, enkrat pa Dino Zen-
kovič. S 13 točkami na lestvi-
ci vodi Kalcer Radomlje, Rol-
tek Dob pa je s štirimi točka-
mi deseti.

Tekme drugega kroga pa 
so konec tedna odigrali tudi 
nogometaši v 3. SNL – za-
hod, v kateri nastopajo štir-
je gorenjski klubi. Doseže-
ni so bili naslednji rezulta-
ti: Brinje Grosuplje – Sava 
Kranj 0 : 1, Bled Hirter – Žiri 
3 : 1 in Farma Vipava – Tinex 
Šenčur 2 : 4.

Triglavu učna ura Celjanov
Neurje je odplaknilo sobotno tekmo v Domžalah, 
Celje je visoko premagalo Triglav.

Zoran Račič

Salzburg – Predzadnja posta-
ja tekmovanja padalcev v sko-
kih na cilj za točke svetovne-
ga pokala je slovenskim pa-
dalcem prinesla prvo zmago 
v letošnji sezoni. Za nov odli-
čen dosežek je namreč pos-
krbela Maja Sajovic, ki se je 
odlično znašla v spremenlji-
vih razmerah in se z vsega 
šestimi centimetri povzpela 
na najvišjo stopničko. S tem 
je tudi napredovala na drugo 
mesto v skupnem seštevku 
svetovnega pokala med de-
kleti. »Vsakih stopničk, pa 
najsi gre za katerokoli tek-
movanje, se vedno znova raz-
veselim, če si pa najvišje na 
zmagovalnem odru, je to še 
lepše. Poleg zmage sem ve-
sela tudi zavoljo skakanja, 

ki je bilo končno precej kon-
stantno, praktično brez na-
pak. Predvsem sem zado-
voljna, ker sem se uspešno 
zoperstavila zahtevnim po-
gojem in sem na svoj dose-
žek zelo ponosna,« je tek-
movanje nedaleč od Salzbur-
ga ocenila Maja Sajovic, ki se 
je nove zmage razveselila po 
lanskem Bellunu. 

V mestu Thalgau je odlič-
no nastopila tudi ekipa Aero-
servis Lesce v postavi Roman 
Karun, Uroš Grilc, Matej Be-
čan, Igor Primc in Maja Sajo-
vic, ki je osvojila drugo mes-
to. Čehi so zmagali že četrtič, 
naše pa je od zmage ločil vse-
ga centimeter. 

Uspeh Sajovičeve in eki-
pe je dopolnil še mladinec 
Igor Primc, ki je osvojil tret-
je mesto. 

Odlična Maja Sajovic 

Kranj – Slovenska reprezentanca deklet do 16 let je na evrop-
skem prvenstvu divizije B v košarki v Sofiji brez izgubljene 
tekme osvojila prvo mesto. V velikem finalu so zanesljivo 
premagala reprezentanco Portugalske z rezultatom 71 : 56. 
Varovanke kranjskega košarkarskega strokovnjaka Gašperja 
Sluge so si poleg zlatih odličij priigrale tudi napredovanje 
v divizijo A. »Igralke so dokazale, da so prave zmagovalke. 
Čestitke vsem za osvojeno prvo mesto. To je velik uspeh za 
slovensko žensko košarko. Zahvala sodelavcem v strokovnem 
štabu ter zvestim navijačem za vso podporo,« je povedal se-
lektor Sluga. Zlato medaljo so osvojile Ana Vita Mićunović, 
Blaža Čeh, Tara Pulević, Ula Ude, Alina Kvrgić, Zala Šrot, Hana 
Ivanuša, Sara Burgar, Ana Nuša Anžič, Anja Dragar, Mia Žekš 
in Mojca Jelenc. 

Zlato naših mladih košarkaric
Slovenska reprezentan-

ca v športnem plezanju je v 
petek ob prihodu v Ljublja-
no imela polno obveznosti. 
Najprej je bil na vrsti spre-
jem pri ministru za izobra-
ževanje, znanost in šport 
Jerneju Pikalu, nato so sto-
pili pred predstavnike me-
dijev, sledil pa je še sprejem 
pred ljubljansko Mestno 
hišo, kjer je množica lju-
di pozdravila trinajsteri-
co, ki je na Japonskem pod 
vodstvom selektorja Goraz-
da Hrena in trenerjev Luke 
Fonde in Urha Čehovina za-
stopala slovenske barve. Po-
leg štirih odličij so dosegli še 
druge odlične rezultate. 

Čustva so na sprejemu 
preplavila tudi Gorenjko 
Mio Krampl, ki je priplezala 
do uspeha kariere. »Počutim 

se odlično. Bolje se ne bi 
moglo iziti. Ko sem bila v fi-
nalu v vodstvu in je bila v ste-
ni le še Janja, sem vedela, da 
bom druga. Janja je res izje-
mna. Zelo sem zadovoljna s 
svojim rezultatom. Še ved-
no nisem povsem dojela, še 
nisem imela časa vsega po-
doživeti. To še pride,« je tik 
pred odhodom na sprejem 
povedala Mia Krampl. Bila je 
tudi blizu olimpijski vozov-
nici. Nova priložnost za to 
bo konec novembra, meda-
lja pa ji je, kot je dejala, dala 
novega zagona. 

Janja Garnbret ni našla 
presežka, s katerim bi opisa-
la sezono, ki pa je sploh še ni 
konec. Korošica veliko časa 
preživi tudi na Gorenjskem, 
in sicer pri fantu Domnu 
Škoficu, s katerim v Vrb-
njah gradita plezalni center. 
»Janja tako zelo uživa v tem 

športu, plezanje ji res veli-
ko pomeni. Vse se je izšlo 
v njeno korist. Res si zaslu-
ži te uspehe,« je dejal Ško-
fic, ki je v težavnosti za las 
ostal zunaj finala. Kot je po-
jasnil, si bo sedaj vzel nekaj 

tekmovalnega premora in 
ne bo ga niti na tekmi svetov-
nega pokala v Kranju, ki bo 
najboljše plezalce na svetu 
gostil 28. in 29. septembra. 
Vstopnice za nov plezalni 
spektakel so že v prodaji.

Pokazali kar štiri medalje
31. stran

Mia Krampl na sprejemu ni več mogla zadrževati čustev. 
Srebrna članska medalja s svetovnega prvenstva je njen 
največji uspeh v karieri. / Foto: Gorazd Kavčič
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Grega Flajnik

Načrtovanje kolesarskih potovanj
V soboto smo se vrnili z 

drugega kolesarjenja ob 
Nežiderskem jezeru in zo-
pet smo doživeli lep izlet z 
dobro in radovedno drušči-
no. Med potjo smo se po-
govarjali tudi, kaj vse je po-
membno za izvedbo dobre-
ga izleta. To so dobra druž-
ba, želja po gibanju v naravi 
in spoznavanju novih kra-
jev, dobra hrana na poti in 
ravno prave destinacije, ki 
kolesarjev ne utrudijo pre-
več, udeleženci pa ob tem 
kaj novega spoznajo in do-
živijo. Ob vsem tem je načr-
tovanje tras ena izmed naj-
pomembnejših dejavnosti 
pred izletom. 

Najprej izberemo desti-
nacijo – pokrajino, drža-
vo, ki jo želimo obiskati. Pri 
tem je dobro, če upošteva-
mo ideje prijateljev, znan-
cev, ki so traso že prekole-
sarili. Poznati moramo tudi 

fizično pripravljenost kole-
sarjev, ki potujejo z nami.

Pri načrtovanju večdnev-
nih potovanj izberemo pre-
nočišča in predvideno raz-
daljo med njimi. Prenočišča 
ne smejo biti predraga, raz-
dalja med njimi mora biti 
med sedemdeset in sto kilo-
metri, našim kolesarjem naj 
bi nudila tudi prostor za ve-
černo druženje. Dobro je, ali 
vsaj za prvi dan poznam tudi 
mesto, kjer se bomo preob-
lekli in jedli, ter kje bomo 
lahko parkirali kombi.

Pri načrtovanju si poma-
gam s spletnimi zemljevidi. 
Obstaja nekaj dobrih sple-
tnih strani, ki omogočajo na-
črtovanje tras. Sam uporab-
ljam spletno stran bikemap.
net. Prednosti strani:
 Ob izmerjeni razdalji 

med želenimi kraji vidimo 
tudi višinski profil trase, to-
rej kakšni klanci nas čakajo.

 V program objavljajo 
in opisujejo svoje trase tudi 
drugi kolesarji, njihove iz-
kušnje so zelo dobrodošle. 
 Strani ima funkcijo 

Heat map, ki prikazuje, ka-
tare poti so kolesarji že pre-
vozili in tudi katere poti so 
kolesarjem najbolj prijazne. 
Poti, ki so največkrat prevo-
žene, so obarvane z močno 
rdečo, tiste, ki so prekole-
sarjene manjkrat, pa oran-
žno. Neprevožene ceste niso 
obarvane, kar pomeni, da za 
kolesarje niso primerne (na 
primer hitre ceste). Torej 
bolj ko je pot rdeča, bolj je 
prijazna kolesarjem.
 Ko je trasa določena, 

lahko iz programa izvozim 
datoteko .gpx, ki jo vnesem v 
svojo navigacijsko napravo.

Pri načrtovanju poti so ne-
pogrešljivi tudi tiskani ko-
lesarski zemljevidi, če le 
obstajajo. Turistično bolj 

razvite regije, ki ponujajo 
aktivni turizem, so jih ve-
činoma izdale. Ti zemljevi-
di imajo različno obarvane 
in oštevilčene poti, ki se lo-
gično povezujejo med seboj 
in so usklajene s situacijo na 
terenu. Dobri zemljevidi res 
upoštevajo samo poti, ki so 
rezervirane za kolesarje. 

Vsako traso bi si sicer želel 
ogledati in prevoziti, preden 
tja vodim skupino. Vendar v 
praksi zaradi časovne stiske 
to ni vedno mogoče. 

Načrtovanje doma zahteva 
veliko natančnosti in vztraj-
nosti, kajti če doma pot dob-
ro načrtuješ, na terenu ni te-
žav z iskanjem prave poti.

S skupino si vsak dan na zemljevidu ogledamo zastavljeno 
pot. Na tiskanem zemljevidu kolesar najlaže dobi predstavo 
o deželi, po kateri potuje. / Foto: Janez Logar

Jelena Justin

Če se prvič odpravljamo v 
Dolomite, ni treba obiskati 
tistih najbolj znanih vrhov. 
Lahko jih začnemo odkriva-
ti počasi in si pridobivamo 
dolomitske izkušnje. Da-
nes bomo obiskali tehnič-
no nezahteven vrh Piz Puez, 
ki leži nad istoimensko kočo 
Puez. Vrh meri 2913 m, to-
rej je višji od Triglava, in je 
zaradi svoje višine le še pri-
vlačnejši. 

Izhodišče vzpona je sedlo 
Gardena, do katerega se za-
peljemo skozi predor Kara-
vanke, vse tja do Špitala, kjer 
zavijemo levo proti Lienzu. 
Zavijemo proti Asslingu 
in kmalu prečkamo nekda-
njo mejo z Italijo. Vozimo 
proti Brunicku, kjer zavije-
mo levo v smeri Corvare in 

Arrabe. Po približno tridese-
tih kilometrih smo v Corva-
ri, kjer zavijemo desno proti 
sedlu Gardena. Čaka nas še 
deset kilometrov ovinkaste, 
vzpenjajoče se ceste. Na pre-
lazu na urejenem parkirišču 
parkiramo. 

Prečkamo cesto in se po 
makadamski cesti začnemo 
vzpenjati proti koči Jimmy/
Baita Jimmy Hütte. Kočo do-
sežemo po približno 15 mi-
nutah. Za nami se pokaže go-
rovje Sella, okoli katerega po-
zimi poteka znamenita smu-
čarska proga Sella Ronda, za-
hodno pa je pogorje Sasso-
lungo/Langkofel. Nadalju-
jemo naprej po poti št. 2, ki 
predstavlja t. i. Visoko dolo-
mitsko pot. Pot skozi ruševje 
hitro pridobiva višino in str-
mino. Vmes se malce položi, 
nato pa se v okljukih strmo 

vzpne proti škrbini Forcella 
Cier. Odpre se nam pogled 
na lepo dolino Val de Che-
dul, ki se izteče v kraju Selva 
Gardena. Vzhodneje zagle-
damo naslednjo škrbino, do 
katere moramo proti. Na škr-
bini Cier prestopimo ograjo 
in se rahlo spustimo, nato pa 
polkrožno obkrožimo krni-
co in se strmo povzpnemo 
do naslednje škrbine Forcel-
la de Crespeina, kjer sta og-
raja in lesen križ. Tukaj ima-
mo dve možnosti. Lahko za-
vijemo desno in se po grebe-
nu, po poti št. 2a, povzpne-
mo na vrh Sas Ciampac. Moj 
predlog je ta različica. Lah-
ko pa se s škrbine spustimo 
nižje do doline, kjer se boho-
ti lepo jezerce Lech de Cre-
speina. Od jezera nadalju-
jemo naprej po poti 2, ki se 
nekoliko strmeje vzpenja. Z 

desne se nam priključi pot, 
ki pripelje z vrha Sas Ciam-
paca. V nadaljevanju se pot 
še malce spusti do škrbine 
Forcella Ciampei. Desno gre 
pot v Colfosco, levo v dolino 
Langental, mi pa nadaljuje-
mo naravnost v smeri koče 
Puez, Puez Hütte. Pot se 
zmerno vzpenja in nas pri-
pelje na plato, kjer se desno 
odcepi pot na Sassongher, ki 
smo ga prej videli že s škrbi-
ne. Pot vodi v levo, prečimo 
pobočje in že smo pri koči 
Puez. Pri koči Puez nadalju-
jemo proti zahodu, v smeri 
Piz Piez, po poti št. 14. V ok-
ljukih se povzpnemo na gre-
ben pred nami. Pot nas vodi 
proti severu, nato pa zavi-
je levo in preči južno pobo-
čje Col de Puez. Prečimo ne-
kaj grap, kjer v zgodnjem po-
letju še lahko leži sneg, nato 

pa dosežemo sedlo med Col 
de Puez na desni in Piz Puez 
na levi strani. Nadaljuje-
mo levo, najprej v zmernem 
vzponu po travnatem pobo-
čju, nato pa se strmina pove-
ča. Do vrha grebena, kjer je 
manjše sedelce, je pot pre-
cej strma, posuta z gruščem, 
krušljiva. V zgodnjem po-
letju je pot lahko še sneže-
na, kar težavnost lahko po-
veča. Ko dosežemo greben, 
zavijemo levo in se v nasled-
njih nekaj korakih sprehodi-
mo do vrha Piz Puez, 2913 m 

n. m. Vrh je izjemno razgle-
den, saj se odpre pogled na 
sosednji Piz Duleda, na Col 
dela Pieres, na pogorje Sel-
la, s kančkom sreče vidimo 
celo Marmolado. Na vzhodu 
se pokaže Tre Crocci, Laga-
zoi, Tofana di Rozes, Ante-
lao, Civetta. 

Z vrha sestopimo na pre-
laz Gardena po poti vzpona. 

Nadmorska višina: 2913 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 8 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Piz Puez (2913 m n. m.)

Hišna gora gorske koče
Vrh za treking v Dolomitih. Strm vršni del piramide malce začini lagoden vzpon. Tehnično nezahteven 
vrh, a previdnost je vseeno potrebna.

Pogled na Piz Puez in Col Puez s škrbine Crespeina. Desno se vidi koča Puez. / Foto: Jelena Justin

Odsevi v jezeru Crespeina / Foto: Jelena Justin

Piz Puez postreže z lepimi razgledom. V ozadju špice Odle. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Ribčev Laz – Zadnjo avgu-
stovsko soboto je bil po tra-
diciji dan za Cebe Triatlon 
jeklenih Bohinj, tokrat v že 
33. izvedbi. Glavni organi-
zatorji iz Turizma Bohinj so 
letos pripravili nekaj spre-
memb. Spremenjen je bil 
menjalni prostor kolesar-
sko-tekaškega dela, proga 
je bila posledično nekoliko 
daljša, tako da so tekmovalci 
postavili nove časovne mej-
nike.

Tavčar: Jekleni so res 
jekleni

Start je bil v Ribčevem 
Lazu z veslanjem (osem ki-
lometrov) ali novostjo supa-
njem (pet kilometrov) po Bo-
hinjskem jezeru. Sledilo je 
gorsko kolesarjenje (16 kilo-
metrov) do Športnega centra 
Pokljuka, in ne le do prosto-
ra pod planino Konjščico kot 
doslej, nato pa še tek prek 
planine Konjščice do Vod-
nikovega doma na Velem 
polju (osem kilometrov). 
Osrednji prireditveni pros-
tor je bil na Rudnem polju, 
kjer je potekala tudi razgla-
sitev. »Odločitev za omenje-
ne spremembe je bila zara-
di popularizacije triatlona 
in logistike. Najbolj logična 

rešitev je bila Pokljuka. Tu-
kaj smo dobili partnerja, ki 
je bil za to, in zelo smo mu 
hvaležni. Po odzivih je bila 
sprememba dobro spreje-
ta,« je povedal Jure Sodja, 
vodja tekmovanja.

Letošnja glavna junaka 
sta že stara znanca Triatlo-
na jeklenih. V moški konku-
renci je bil najhitrejši Luka 
Tavčar (KKK Bohinj) iz Ži-
rov, ki se je tako po letu 2017 
znova razveselil zmage. Nje-
gov čas je 2;37:06. Iz čolna je 
prišel kot šestnajsti (42:25), 
s kolesom prehitel vse pred 
seboj (51:07) in si zagotovil 
lepo prednost za tekaški del 
(1;03:32). »Danes mi je šlo 
nad pričakovanji, sploh v ka-
jaku, kjer sem dosegel štiri 
minute boljši čas kot lani, 
drugi dve disciplini pa mi že 
prej nista delali težav. Za gla-
vo je bilo dobro, da sem vse 
tekmovalce ujel že na kole-
su, zato sem lahko bolj mir-
no s Pokljuke odtekel do ci-
lja. Užival sem,« je povedal 
Luka Tavčar, v prvi vrsti gor-
ski kolesar; o receptu, da pos-
taneš »jeklen«, pa: »Že da so 
Jekleni iz treh različnih di-
sciplin, sledi, da moraš biti 
vsestranski športnik. Jekle-
ni so res jekleni, je kar dobra 
definicija.« Sama udeležba 
in poskušati biti najboljši sta 

mu izziv tudi za naprej: »Ve-
liko mi pomenijo že same 
priprave na triatlon. Na no-
beno drugo tekmo v letu se 
ne pripravlja tako dolgo, kot 
na to. Je dobra popestritev 
mojih treningov, da ni samo 
kolo.« Za Tavčarjem je bil 
drugi v cilju Tilen Potočnik 
(Salomon, 2;40:30), tretji pa 
Jure Čebašek (Zupan sport, 
2;42:44). Vsi trije so prvi 
del opravili v kajaku. Prvi s 
supom je bil na skupno 19. 
mestu Klemen Kovač (Tria-
tlon klub Ljubljana, 3;23:59). 

Zmagala šestič zapored

V ženski konkurenci je 
bila z naskokom najhitrej-
ša Ajda Radinja (ŠD Vaita-
pu, 3;14:31), pred katero je 
bilo le 13 moških. To je že 
njena šesta zaporedna zma-
ga na Triatlonu jeklenih. 
»Moj cilj je vsako leto pred-
vsem priti do cilja. Sem za-
dovoljna. Mislila sem, da bo 
slabše. Posebej se za triatlon 
nisem pripravljala in razen 
teka je bilo drugega trenin-
ga manj. Primanjkuje časa. 
Triatlon je sicer odlična pri-
reditev. Težko je iti, ker je 
zahteven, še težje pa je, če 
te ni zraven, če nisi del tega 
krasnega vzdušja,« je deja-
la Škofjeločanka, sestra žu-
pana Občine Škofja Loka Ti-
neta Radinje, ki je tudi letos 
uspešno premagal zahtev-
no traso Triatlona jeklenih. 

Druga ženska je bila Tama-
ra Grm (3;27:04), tretja pa 
Neža Osovnikar (ŠD Osov-
nikar, 3;32:01). Najhitrejša 
in edina ženska v konkuren-
ci supov je bila Aleksandra 
Rusjan (Epic Outdoor crew, 
4;09:51). 

V konkurenci štafet so bili 
med moškimi najhitrejši Si-
mon Oven, Uroš Mikelj in 
Timotej Bečan iz ekipe Pa-
csport (2;20:40), med žen-
skimi pa mlade domačin-
ke Manca Mikelj, Lena Re-
pinc in Kaja Marič (Drim 
tim, 3;11:53). Med štafetami 
s supi so bili na vrhu MDM 
Jekleni (Urban Zupančič, 
Damjan Sodnik, Alen Kralj, 
2;53:29).

Sodja: Triatlon jeklenih 
gre naprej

Triatlon jeklenih je letos 
uspešno premagalo 66 po-
sameznikov in 22 štafet. 
Številke so bile pred leti pre-
cej višje. »Cilj je povečati 
število udeležencev. Trudi-
li se bomo za to. V Sloveniji 
bomo več naredili za promo-
cijo možnosti nastopa s supi 
in skušali privabiti več štafet, 
treba bo vlagati tudi v pro-
mocijo v tujini. Moja velika 
želja in vizija je, da bi obsta-
jala liga takšnih ekstremnih 
prireditev. Triatlon jeklenih 
gre naprej in verjamem, da 
bo v prihodnje še na višjem 
nivoju,« je dejal Sodja.

Jeklena znova Ajda in Luka
Triatlon jeklenih Bohinj je letos prinesel nekaj novosti, skupna zmagovalca pa sta znova Škofjeločanka 
Ajda Radinja – že šestič, in Žirovec Luka Tavčar – drugič. 

Ajda Radinja in Luka Tavčar, zmagovalca Triatlona jeklenih 
2019 / Foto: Maja Bertoncelj

Skoraj istočasno sta se na tekaški del podala škofjeloški 
župan Tine Radinja (v ospredju), sicer brat zmagovalke Ajde 
Radinja, in Simon Jan (desno), predsednik panoge tek na 
smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije. Tudi zanju so jekleni 
pravi izziv. / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Zbilje – V St. Johannu v Av-
striji je v okviru svetovne-
ga masters kolesarskega pr-
venstva potekalo tudi drugo 
t. i. vintage svetovno prven-
stvo, na katerem tekmujejo 
s starimi kolesi, s kakršni-
mi so dirkali pred okrog šti-
rimi desetletji. To pomeni s 
kovinskimi kolesi, s pedali z 
jermenčki, zavorne vrvi pa 
ne smejo biti speljane v kr-
milu kolesa. Prepovedana je 
uporaba karbona.

Naslova svetovnega prvaka 
sta se veselila kar dva Sloven-
ca. Rok Černe iz Ljubljane 
in Andrej Žavbi iz Zbilj sta v 
cilj kot prva prišla po solo po-
begu in zmagala vsak v svoji 

kategoriji. Proga je bila dolga 
štirideset kilometrov, kar po-
meni klasičen krog v St. Jo-
hannu, za kar so tekmovalci 
potrebovali dobro uro. 

»Vesel sem, da mi je us-
pelo ubraniti naslov svetov-
nega prvaka. Lani sem zma-
gal v sprintu, letos pa je us-
pel pobeg že po prvem vzpo-
nu, po petem kilometru. Do 
cilja sem prišel s predno-
stjo dveh minut pred manj-
šo skupino. Letos se sicer ni-
sem posebej pripravljal za 
to. Kot vedno je bila dirka od-
lično organizirana, proga, ki 
ima nekaj vzponov in je zelo 
lepa, pa mi tudi ustreza. Vse 
dogajanje okoli dirke je na 
zelo visokem nivoju,« je po-
vedal Andrej Žavbi.

Žavbi s svojim starim 
kolesom drugič na vrhu
Andrej Žavbi je zmagal na t. i. vintage svetovnem 
prvenstvu v cestnem kolesarstvu. 

Andrej Žavbi je s svojim starim kolesom drugič zapored 
osvojil naslov svetovnega prvaka. / Foto: Alenka Žavbi Kunaver

Maja Bertoncelj

Cerklje – Sobotni Kolesarski 
vzpon na Krvavec, ki poteka 
v organizaciji ŠD BAM.Bi, 
je bil že 14. Vsako leto kro-
najo kralja in kraljico Krvav-
ca, ki sta najhitrejša od star-
ta v Dvorjah pri Cerkljah do 
brunarice Sonček. Vzpon 
do Jezerc je letos štel tudi za 
državno prvenstvo v vzponu 

za amaterske kategorije. 
Kraljica Krvavca je never-
jetno – že desetič – posta-
la Špela Škrajnar (Gane-
sha Team), kralj pa Kristian 
Grünfeld (ŠD Rudnik Lju-
bljana).

Najhitreje je ciljno črto na 
Jezercih prečkal Dean Bratuš 
in si privozil majico državne-
ga prvaka v kategoriji master 
C. V kategoriji Amaterji je 

državni prvak postal Gre-
ga Šetrajčič (B.V.G. GULČ 
- BTS Company), med 
ženskami A Katarina Novak 
(Bikerepublic), med ženska-
mi B že omenjena Špela 
Škrajnar (Ganesha Team), 
med ženskami C Ivica Ra-
koš (ŠD TURBO M), v ka-
tegoriji master A je držav-
ni prvak Marko Plank (Bike-
republic), master B Marko 

Čretnik (Ganesha Team), 
master D Borja Jelič (TUŠ 
T.E.A.M.), master E Mar-
jan Jauk (Ganesha Team), 
master F Branko Bojanc 
(KD Sprint), master G Mar-
jan Čuden (B.V.G. GULČ - 
BTS Company), master H 
Ivan Popovič (B.V.G. GULČ 
- BTS Company) in master 
I Zorko Cigoj (KD Brda Do-
brovo).

Desetič kraljica Krvavca

Špeli Škrajnar so že desetič nadeli krono kolesarske kraljice 
Krvavca. / Foto: Peter Košenina

Tržič – V Tržiču organizirajo Tržiški pokal v rekreativnih tekih, 
ki v letu 2019 vključuje šest prireditev. Za udeleženci so že 
trije: Tek po ulicah Tržiča, Gorski tek pod Kriško goro in Tek 
na Stari Ljubelj. Četrti bo v soboto, 31. avgusta. To bo šesti 
Tek po poti treh zvonov. Sledila bosta še Jesenski kros 24. 
septembra in osmi Tek pod Storžič 13. oktobra. Za popolno 
končno skupno razvrstitev v pokalu štejejo uvrstitve na vsaj 
štirih tekih. Nosilni organizator Tržiškega pokala v rekreativnih 
tekih je Športna zveza Tržič.

Tržiški pokal se nadaljuje po poti treh zvonov



14 Gorenjski glas
torek, 27. avgusta 2019simon.subic@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Tržič – Z namenom, da bi 
se starejši vozniki na ce-
stah čim dlje počutili varne 
in čim dlje ostali mobilni, je 
Agencija za varnost prometa 
(AVP) v sodelovanju z Mini-
strstvom za infrastrukturo, 
Generalno policijsko upra-
vo, DARS-om, Zvezo dru-
štev upokojencev Slovenije, 
Združenjem Fortox in dru-
gimi pripravila projekt So-
žitje za večjo varnost v ce-
stnem prometu, s katerim 
za starejše voznike izvaja 
celovite preventivne dogod-
ke oziroma usposabljanja 
po Sloveniji. Projekt uspeš-
no izvajajo v Tržiču v sode-
lovanju s tamkajšnjim dru-
štvom upokojencev. Predse-
dnica društva Zvonka Pret-
nar je povedala, da imajo na 
leto približno trideset udele-
žencev in da je projekt zelo 
pritegnil njihove člane. Vsak 
udeleženec najprej poslu-
ša teoretični del, okrog štiri 
ure ga je, zatem opravi še uro 
svetovalne vožnje. V okviru 
projekta so udeležencem v 

sodelovanju z Rdečim kri-
žem Slovenije, Območnim 
združenjem Tržič že pripra-
vili delavnico oživljanja. Kot 
opaža Jana Berlic, ocenjeval-
ka v izpitnem centru AVP, ki 
je prejšnji ponedeljek imela 
svetovalno vožnjo s Pretnar-
jevo, imajo starejši vozniki 
največ težav v krožiščih, še 
posebno dvopasovnih. Za 
osvežitev znanja bralcem 
zastavlja vprašanje: »Če sta 
v krožišču dva pasova, s ka-
terega pasu zapustimo kro-
žišče?« 

Sogovornici pogosto sliši-
ta »Kaj mi je pa še tega tre-
ba, saj imam narejen vozni-
ško dovoljenje?« Jana Ber-
lic je posebej poudarila, da 
ne gre za preverjanje znanja 
ali iskanje neznanja, pač pa 
za osvežitev znanja in sez-
nanitev z novostmi v pro-
metu, kajti predpisi, pro-
metni znaki se spreminja-
jo, hitrosti so danes drugač-
ne ... »Smisel vsega pa je, da 
smo v prometu varni,« je še 
dejala. Zvonka Pretnar pro-
jekt ocenjuje kot zelo koris-
ten za starejše voznike in 

še naprej pričakuje uspeš-
no sodelovanje z AVP, tudi 
s poudarkom na vožnjah 
po avtocesti in skozi bodo-
če tako imenovano turbo 
krožišče na Primskovem v 
Kranju. Na AVP so potrdi-
li, da izkušnje z izvajanjem 
programa kažejo, da starej-
šim največ težav povzročata 
ravno vožnja po avtocesti in 
v krožiščih, poleg tega ima-
jo težave še s pravilno nasta-
vitvijo sedežnega položaja, 
namestitvijo vzvratnih ogle-
dal (posledično tudi opazo-
vanjem za vozilom). Pri voz-
nikih, starejših od sedemde-
set let, so opazne tudi težave 
s tehniko vožnje, kot sta de-
nimo vožnja z visokimi ob-
rati in težavno speljevanje v 
klanec, zato jim priporoča-
jo uporabo vozila z avtomat-
skim menjalnikom in z več 
asistenčnimi sistemi. Pri vo-
žnji po enosmernih cestah 
pa voznikom največ težav 

dela pravilno razvrščanje 
pred križiščem na enosmer-
ni cesti in zavijanje. 

Letos so dogodke v okvi-
ru projekta Sožitje za starej-
še udeležence v prometu na 
(ožjem) Gorenjskem izvedli 
v Radovljici, Jesenicah in Tr-
žiču. Skupaj je bilo šestde-
set udeležencev, na sveto-
valne vožnje se jih je prija-
vilo 38. Na nivoju Slovenije 
letos beležijo že večje število 
udeležencev kot v celotnem 
lanskem letu.

V DU Tržič tudi sicer ve-
liko pozornosti posvečajo 
preventivi v prometu, sku-
paj z ZŠAM Tržič priprav-
ljajo prometne vsebine za 
člane in druge zainteresira-
ne, skupaj so izdali zložen-
ko z novimi prometnimi 
znaki in cestnimi oznaka-
mi. Zvonka Pretnar je pove-
dala, da članom uredijo tudi 
trening varne vožnje, letos 
bo ta predvidoma v oktobru.

Za varnost starejših voznikov
Pri projektu Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu, ki je namenjen starejšim voznikom in ga 
uspešno izvajajo tudi v Tržiču, ne gre za preverjanje znanja ali iskanje neznanja, pač pa za osvežitev 
znanja in seznanitev z novostmi v prometu, kajti predpisi, prometni znaki se spreminjajo ...

Jana Berlic (levo) in Zvonka Pretnar pred krožiščem v 
Bistrici pri Tržiču. Pretnarjeva je povedala, da je projekt zelo 
pritegnil člane DU Tržič. / Foto: Tina Dokl

Za osvežitev znanja: če sta v krožišču dva pasova, s 
katerega pasu zapustimo krožišče? / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Črnivec, Jesenice – V soboto 
dopoldan je na Črnivcu ob-
čan padel z zidarskega odra 
in se huje poškodoval, je po-
ročala uprava za zaščito in 
reševanje. Reševalci Nujne 
medicinske pomoči Rado-
vljica so poškodovanega s 
pomočjo dežurne ekipe He-
likopterske nujne medicin-
ske pomoči Brnik oskrbe-
li in pripravili za transport 
s helikopterjem Slovenske 
vojske, s katerim so ga pre-
peljali v ljubljanski klinični 
center. Do helikopterja so 

občana s kraja nesreče pre-
nesli prostovoljni gasilci z 
Brezij. 

Uprava za zaščito in reše-
vanje je poročala še o dveh 
delovnih nesrečah, ki sta se 
zgodili v zadnjih dneh. V so-
boto zvečer se je na Koroški 
Beli pri padcu z lestve poško-
doval delavec. Na Cesti Bori-
sa Kidriča na Jesenicah pa je 
v petek dopoldan v proizvo-
dnji delavcu delovni stroj 
poškodoval roko. Reševal-
ci Nujne medicinske pomo-
či Jesenice so oba poškodo-
vanca oskrbeli in prepeljali v 
tamkajšnjo bolnišnico. 

Padel z zidarskega odra

Ribčev Laz – V soboto popoldan je v Ribčevem Lazu jadralni 
padalec padel v Bohinjsko jezero. Že pred prihodom reše-
valcev iz vode, potapljačev in lokalnih gasilcev so ga iz vode 
nepoškodovanega rešili mimoidoči. 

Jadralni padalec padel v jezero

Simon Šubic

Kranj – Verjeli ali ne: če v 
svojem avtomobilu pustite 
ključ, vam grozi plačilo glo-
be. To je pred dnevi na lastni 
koži izkusil občan, ki je na 
javnem parkirišču v Kranju 
pustil osebni avtomobil s 
ključi v ključavnici. To je na-
mreč nekdo opazil in pokli-
cal policiste. Ti so avtomo-
bil zaklenili, zdaj pa zoper 
lastnika vodijo prekrškovni 

postopek, ker vozila ni za-
varoval pred neupravičeno 
uporabo.

Na Policijski upravi Kranj 
so nam razložili, da 62. člen 
zakona o pravilih cestnega 
prometa predvideva štiride-
set evrov globe za tiste vozni-
ke, ki ob zapustitvi vozila ne 
ukrenejo vsega potrebnega, 
da se vozilo ne more samo 
premakniti, ali pa vozila ne 
zavarujejo pred neupraviče-
no uporabo.

Vozniku grozi globa,  
ker je v vozilu pustil ključ
Po zakonu o pravilih cestnega prometa mu grozi 
štirideset evrov globe. 

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški poli-
cisti so na območju Kamni-
ka pred dnevi posredovali 
zaradi nasilja v družini, saj 
so prejeli prijavo, da je par-
tner v stanovanju nad svo-
jo partnerico že dlje časa iz-
vajal psihično nasilje, to pa 
je preraslo tudi v fizično na-
silje. Policisti so mu v skla-
du s pooblastili izrekli pre-
poved približevanja, saj gre 
za ponavljajoča se dejanja, 
zaradi katerih se je oškodo-
vanka počutila ogrožena in 

prestrašena. Zoper nasilne-
ža sledi tudi kazenska ovad-
ba. 

Prav tako kamniški poli-
cisti so pred dnevi posredo-
vali tudi zaradi kršitve javne-
ga reda in miru, ker je pijan 
občan verbalno žalil in kri-
čal na nekdanjo partnerico. 
Kršitelju bodo izdali plačil-
ni nalog.

Plačilni nalog bodo zaradi 
kršitve javnega reda in miru 
izdali tudi stanovalcu Doma 
starejših občanov Kamnik, 
ki je verbalno žalil uslužben-
ko doma. 

Psihično nasilje se  
je stopnjevalo v fizično

Kranjska Gora – S Policijske uprave Kranj poročajo o poskusu 
tatvine vozila. V nedeljo pozno zvečer jih je namreč prijavitelj 
obvestil, da je opazil dva moška, ki sta na parkirišču kljukala 
po vozilih in preverjala, ali so zaklenjena. Eno vozilo, ki je bilo 
odklenjeno, sta odprla in ga začela potiskati stran od objekta, 
vendar sta vmes ugotovila, da so ju opazili, zato sta pobegnila. 
O dejanju policisti še vodijo postopek.

Poskušala ukrasti avtomobil

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so v nedeljo popol-
dan na avtocesti pri tatvini 
goriva zalotili bosanskega 
državljana, ki je storil tudi 
več prometnih prekrškov. 
Brez vozniškega dovoljenja 
je namreč vozil avtomobil z 
nameščenimi drugimi regi-
strskimi tablicami, pozitiven 
pa je bil tudi na hitri test za 
prepovedane droge. Avto-
mobil so mu zasegli, zaradi 
tatvine dvesto litrov goriva, ki 
so ga že vrnili lastniku, pa ga 
bodo kazensko ovadili. 

Zaloten pri kraji goriva

Simon Šubic

Domžale – Policijska upra-
va Ljubljana je v petek vno-
vič pozvala vse, ki bi karko-
li vedeli o pogrešani 63-le-
tni Almi Novljan iz Domžal, 
ki je konec junija nepojas-
njeno izginila na hrvaškem 
otoku Mljet, da koristne in-
formacije sporočijo na in-
terventno številko 113, ano-
nimno številko 080 1200 
ali Policijski postaji Dom-
žale (01/724 65 80). Njena 
družina pa za koristne in-
formacije na Facebooku na 
strani Tražimo Almu že od 

sredine julija ponuja deset 
tisoč evrov nagrade. 

Za Domžalčanko se je 
vsaka sled izgubila 25. juni-
ja, ko se je z možem odpra-
vila na pohod severozaho-
dno od Malega jezera na oto-
ku Mljet. Mož je policiji po-
jasnil, da ženi kot dobri pla-
ninki na pohodu ni uspel sle-
diti, od tedaj pa je ni več vi-
del. Prve tedne po izginotju 
Alme je na Mljetu potekala 
obsežna iskalna akcija, zdaj 
pa jo uslužbenci Nacional-
nega parka Mljet in gorski 
reševalci iščejo v okviru re-
dnega dela. 

Iskanje Alme še poteka
Domžalčanko Almo Novljan iščejo že od 25. junija, ko je izginila na otoku 
Mljet. Njena družina za koristne informacije ponuja denarno nagrado. 

Policisti nadaljujejo iskanje 
63-letne Alme Novljan iz 
Domžal, ki je pogrešana že 
dva meseca. / Foto: PU Ljubljana

Trata – Pred dnevi je na Tra-
ti odrasla ženska sedela na 
železniških tirih in kadila ci-
gareto. Nespametno žensko 
je s tirov že pred prihodom 
policistov odstranil občan.

Kadila na tirih



Na treh festivalskih veče-
rih so prevladovali nemško 
govoreči in v Avsenikovo 
glasbo zaljubljeni gostje iz 
Avstrije, Nemčije in Švice, 

ki so poleg glasbe spozna-
vali tudi Gorenjsko in kra-
je, s katerimi so bili poveza-
ni Avseniki ali so o njih napi-
sali najlepše viže. 

Jože Košnjek

L
etošnji festival, ki je 
bil tako kot vsi štir-
je pred njim v prire-
ditvenem prostoru 
nasproti Avseniko-

ve gostilne, je bil nekaj pose-
bnega. Bil je prvi, ko med 
občinstvom ni bilo ustvar-
jalcev Avsenikove glasbe, 
bratov Vilka in Slavka, prvi 
bi devetdeset let dopolnil 
lani, drugi pa letos novem-
bra, ansambel Slavkovega 
vnuka Saša pa letos praznu-
je desetletnico delovanja. Na 
prireditvenem odru je bila 
Avsenikova glasbena druži-
na res številna. Poleg Saša je 
viže starega očeta igral pia-
nist Blaž Avsenik, sin Sla-
vkovega najstarejšega sina 
Slavka, sama in z njim pa je 
pela Monika Avsenik, hčer-
ka najmlajšega Slavkovega 
sina Gregorja, ki se je tudi 
s kitaro pridružil ansamblu 
sina Saša. 

Ansambli iz Slovenije in 
tujine so v treh festivalskih 
večerih, ki so trajali po sko-
raj štiri ure, zaigrali le del 
glasbene zapuščine slavnih 
bratov, ki obsega blizu tisoč 

skladb. Izbral jih je pobud-
nik festivala in njegov ume-
tniški vodja Gregor Avse-
nik, kot voditeljica festival-
skih večerov pa se je skupaj z 
dolgoletnim povezovalcem 

Avsenikovih koncertov 
na tujem in humoristom 
Hubertom Aschenbruec-
kerjem - Hubijem iz Nemči-
je preizkusila slovenska pev-
ka Alenka Godec. 

VEČERI NAJLEPŠIH 
AVSENIKOVIH VIŽ
Po dveh letih je bil ob koncu tedna v Begunjah znova Festival Avsenik, na katerem so muzikantje  
iz Slovenije in tujine igrali in peli najlepše viže bratov Slavka in Vilka.

Zaigrali so tudi Okrogli muzikanti. Igrali so resno in tudi 
malo za šalo. V kvartetu trobent so dokazali, da so res 
izvrstni vsestranski glasbeniki. / Foto: Tina Dokl

Jabolko ne pade daleč od Avsenikovega glasbenega drevesa. 
Slavkov vnuk Blaž je odličen pianist, Monika pa izvrstna 
pevka. Na Festivalu sta nastopila skupaj. / Foto: Tina Dokl

Ansamblu Saša Avsenika so zaupali osrednjo vlogo na festivalu. Ansambel letos praznuje 
desetletnico delovanja, prve korake pa je naredil, ko sta bila Slavko in Vilko še živa. / Foto: Tina Dokl

Prireditveni šotor je bil vse tri večere poln. Prevladovali so 
ljubitelji Avsenikove glasbe iz Avstrije, Nemčije in Švice, 
vendar so prišli v Begunje tudi najbolj zvesti domači 
oboževalci Avsenikov (na sliki). / Foto: Tina Dokl

Na Festivalu se je kot voditeljica predstavila pevka Alenka 
Godec. Skupaj s Hubertom Aschenbrueckerjem - Hubijem, 
ki že dolgo povezuje Avsenikove koncerte na nemško 
govorečem območju, je vodila sobotni večer. / Foto: Tina Dokl

Jeseni na Pop TV prihaja nova sezona Kmetije in z njo 
se vrača voditeljica Natalija Bratkovič. Jeseni bo ob njej 
še nekaj stalnic, saj bo nad kmeti z ostrim očesom bde-
la mentorica Nada Zorec, manjkala pa ne bo niti koza 
Žuža, ki je bila že lani zvezda šova. Se pa letos obeta na 
kmetiji kar nekaj novega. Poleg zasedbe tekmovalcev se 
Kmetija seli tudi na novo lokacijo, a ostaja v Prekmurju. 
Natalija pove, da bo letos na kmetiji še več živali, prisotne 
bodo tudi nekoliko bolj neobičajne. Kar seveda pomeni, 
da bodo imeli kmetje več zadolžitev in nalog, še doda.

Nova lokacija, stara voditeljica

Natalija Bratkovič / Foto: arhiv Pop TV
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Alenka Brun

L
etošnje poletje je 
na cesti od Bleda do 
Bohinja pravzaprav 
podobno lanskemu 
ali predlanskemu, 

ko se ob lepem vremenu 
največkrat lahko voziš štiri-
deset, če imaš srečo morda 
petdeset kilometrov na uro 
– in tako potrebuješ z Bleda 
več kot debelo uro, da prideš 
do Bohinjskega jezera. Turi-
stom se namreč nikamor ne 
mudi, pa tudi letos je polet-
na vročina naredila svoje in 
je bil promet precej zgoščen: 
Bohinj je namreč glede na 
videno izjemno dobro obi-
skan. O tem verjetno priča 
tudi nedavni obisk Bohinj-
ske noči, saj je prireditveni 
prostor pokal po šivih, pred 
nekaj dnevi pa tudi slabše 
vreme ni pregnalo kopalcev. 

Za nameček pa, kot kaže, 
Bohinj stopa v ero živah-
nejše, sveže, privlačnej-
še ponudbe. Novi Karakter 

Bar v Ribčevem Lazu priva-
blja v svojo okolico tako sta-
ro kot mlado, tuje in doma-
če goste. Poleg znamenitega 
bohinjskega sira in mohan-
ta ter domače trdinke sedaj 
poznajo in opevajo širše tudi 
bohinjski džin in pivo. Če v 
Bohinjski Bistrici zavijete 
v smeri Soriške planine, se 
na Nemškem Rovtu lahko 
ustavite v Penzionu in gos-
tilni Resje, kjer za okuse na 

krožnikih skrbi Jože Godec, 
v bistriškem Štrudlu in Dani-
ci pa ravno tako lahko popi-
jete kavo in tudi kaj pojeste. 
Nekateri se zapeljejo k Hrva-
tu v Srednjo vas v Bohinju – 
pa še kaj bi se našlo. Da pa mi 
ne bo kdo očital, da ljudje v 
te konce ne hodijo samo jest, 
mislim, da ni treba posebej 
poudarjati, da si Bohinj ljud-
je izberejo največkrat za akti-
ven dopust oziroma aktivno 

preživljanje prostega časa. 
Zagotovo pa je dobro, da 
vedo, kje se v okolici lahko 
tudi kaj dobrega poje. 

Potem pa mi je prišlo na 
uho, da je novi – no, nedavno 
obnovljeni – Aparthotel Tri-
glav v Stari Fužini dobil tudi 
novo restavracijsko zgodbo. 
Restaurant Triglav Bohinj 
naj bi se po novem ponaša-
la z okusno hrano in lepim 
razgledom. In sem sedla v 

avto ter se odpravila na kosi-
lo v Bohinj. Petek, nič kaj 
spodbudno vreme, na zad-
njem klancu v smeri avtoce-
ste z Bleda je dvema turisto-
ma »preminil« njun arhivski 
kombi, predelan v avtodom, 
in povzročil prometni kolaps 
na Bledu, zastoj pa skoraj do 
Bohinjske Bele. Na srečo se 
je za vse, ki smo se peljali v 
nasprotni smeri, kolona za 
Bled začela šele na Bledu, do 
Bohinja pa tokrat cesta ni bila 
preveč prometna. 

Potem pa me pri vratih 
restavracije pričaka nihče 
drug kot Damir Salkić. Le kaj 
počne tu eden boljših blej-
skih sommelierjev, sem se 
najprej vprašala. Nazadnje 

sem ga videla še v vsej delo-
vni vnemi v Hotelu Triglav 
Bled. Odgovor se je ponu-
jal kar sam: piše novo zgod-
bo, je novi najemnik omen-
jene bohinjske restavracije. 
Ta je sestavni del apartho-
tela le toliko, kar imajo gos-
tje v nočitev vključen zajtrk 
v njej, sicer pa gre za popol-
noma ločeni zgodbi, razloži. 
Seveda se v restavraciji Res-
taurant Triglav Bohinj lah-
ko na kosilu ustavi kdorko-
li, lahko pa pojeste tudi kaj 
iz a la carte ponudbe. Glavna 
kuhalnica pa je Luka Zagorc, 
fant, ki smo ga ravno tako 
srečali v zgoraj omenjenem 
blejskem hotelu. 

(Nadaljevanje naslednjič)

Moja pot v Bohinj (1)

BAJE SE V TRIGLAVU DOBRO JE

Kljub slabemu vremenu lahko Bohinj preseneti z razgledi. Iz pokrite terase restavracije 
Restaurant Triglav Bohinj se vidi do jezera, v lepem vremenu pogled nadgradijo še hribi.

Damir Salkić

Mateja Rant

Č
e malčke vpraša-
te po njihovi naj-
ljubši igrači, jih 
bo večina odgo-
vorila: lego koc-

ke. In ko jih vprašate, kaj 
najraje gledajo po televizi-
ji, bo njihov odgovor kot iz 
topa: risanke. Kaj se zgo-
di, če združiš lego kocke z 
risankami? Najboljša delav-
nica za otroke! Tako so v Kul-
turnem društvu (KD) Grable 
minulo soboto opisali delav-
nico Lego Loka, ki so jo prip-
ravili v sodelovanju s kranj-
skim OpenLabom. Odziv je 
bil nad pričakovanji, saj se je 
v atriju hiše v starem mest-
nem jedru gnetlo več kot pet-
deset malčkov, ki so vsi žele-
li ustvariti svoj lastni animi-
rani film.

Animirane mojstrovi-
ne so nastajale po budnim 
očesom Tine Vatić iz KD 
Grable, Domna Dolenca iz 
OpenLaba in Tonija Mla-
karja, ki je skrbel, da so 
lego kocke »oživele«. Dela-
vnico animiranega filma so 

po besedah Tine Vatić prip-
ravili tretje leto, vsako leto 
pa poskusijo s čim novim. 
»Letos so bile to lego koc-
ke in odziv je bil neverje-
ten, udeleženci so priš-
li celo iz Kranja in Ljublja-
ne.« Njihova prvotna ideja, 
da bi ustvarili skupno zgod-
bo, tako ni bila uresničljiva, 
zato si je vsak lahko zami-
slil svojo risanko. »Pri lego 

kockah domišljija otrokom 
povsem ''podivja'', in tudi 
če bi jih želeli usmeriti v 
skupen projekt, nam to ver-
jetno ne bi uspelo. Če bi jim 
rekli, naj izdelajo velikana, 
ki je ustvaril Lubnik, bi na 
koncu nastala vesoljska lad-
ja,« se je posmejal Domen 
Dolenc, ki je bil navdušen 
nad ustvarjalno energijo, 
ki so jo izkazali otroci. Tako 

je nastalo približno trideset 
animiranih filmov, dolgih 
le nekaj sekund, prav vsak 
pa je moral imeti uvod, jed-
ro in zaključek, je pojasnil 
Dolenc. »Predvsem za mlaj-
še otroke je bilo pomembno, 
da so hitro prišli do rezulta-
ta, sicer se naveličajo,« je ob 
tem razložila Tina Vatić. A 
za recimo desetsekundni 
animirani film so po bese-
dah Domna Dolenca kljub 
temu porabili vsaj deset do 
petnajst minut samo za ani-
macijo, še prej pa so mora-
li izdelati figure, ki so nas-
topale v risanki, in si zamis-
liti zgodbo. »Ugotovili smo, 
da je bilo bolje, ker smo jim 
pustili svobodo pri ustvar-
janju, saj jim že tako pos-
tavljamo preveč omejitev. 
Brez okvirjev so se resnično 
vživeli,« je poudarila Tina 
Vatić, Domen Dolenc pa je 
dodal: »Nastale so vesolj-
ske ladje, policijske postaje, 
podmornice in potapljači ... 
Neki fantek mi je zaupal, da 
je že doma uro in pol sesta-
vljal in vadil, tako da je imel 
tu v pol ure sestavljeno celo-
tno kompozicijo.«

DOMIŠLJIJI DALI KRILA
V okviru festivala Pisana Loka so se minulo soboto radovedneži, ki radi gradijo, rišejo, ustvarjajo in 
premikajo meje, zbrali na delavnici animiranega filma Lego Loka.

Delavnica Lego Loka je pritegnila veliko zanimanja.

Otroci so s pomočjo lego kock ustvarjali animirane filme.

Morje

Na morju 
se res zabavam.
V vodi pa vse 
povprek škropim.

Zgodaj vstajam,
saj se sončka 
ne bojim.

Bratec mi nagaja,
a to me ne mori.
Zna biti priden
tudi za tri.

PESMI MLADIH

Na morju
se res zabavam.
Še čisto malo,
in se od njega poslovim.

A naslednje leto,
ko poletje se začne
in vrata šole se zaprejo,
pridem spet.

Julija Kos (8 let)

Tako je, dragi moji – počitnic je konec. Julija, prikupna 
pesmica, ki nas bo grela še jeseni in pozimi. Naj bo bratec 
čim bolj priden. Metka

Beremo nadaljevanje Leine pesmi. »Glej na notranjost, 
kjer videl boš vse, kar je v človeku lepo in grdo.« Nimam 
veliko dodati. V vsakem od nas se skriva nekaj lepega in 
nekaj malo manj lepega. Meta
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TBosna na Jadranu
Trenutno je v ospredju 

zanimanja mnogih hrvaška 
gradnja mostu na polotok 
Pelješac, ki bo končno nepo-
sredno povezal dubrovniško 
območje s preostalo Hrva-
ško. Enega od petih najve-
čjih mostov v Evropi gradi-
jo Kitajci, odločilno (men-
da 85-odstotno) pa naj bi ga 
sofinancirala Evropska uni-
ja, medtem ko je eden gla-
vnih projektantov Slovenec 
Marjan Pipenbaher. 

Majhen del jadranske oba-
le, ki geografsko ločuje Dob-
rovnik od Hrvaške, je že 
nekaj stoletij bosanski. Zato 
je tudi Bosna ena od držav 
na Jadranu. Zanimivo, kako 
naj bi prišlo do tega. Dubro-
vniška republika naj bi ta del 
ozemlja priznala Bosni zato, 
da bi bili ločeni obali Bene-
ške in Dubrovniške republi-
ke. Dubrovničani naj bi ime-
li takrat sicer najmočnejšo 

mornarico, vendar pa tudi 
sila neprijetno konkurenč-
no sosedo Beneško republi-
ko. Z ozemljem okoli Neu-
ma sta bili takratni velesili 
ločeni, Dubrovniku pa je bil 
zagotovljen mir prav zaradi 
izredno bojevitega in mogo-
čnega bosanskega bana 
Kulina.

Bosanski ban Kulin se 
je leta 1180 osamosvojil od 
Bizanca, 29. avgusta 1189 pa 
je podpisal trgovinsko pogo-
dbo z Dubrovnikom. Doku-
ment je dobil naziv Povelja 
(listina) Kulina bana. Po spo-
razumu je Kulin dovolil dub-
rovniškemu knezu Krvaši in 
vsem prebivalcem Dubrov-
nika neomejeno trgovanje v 
banovini Bosni. 

Že pred tem se je v Bos-
ni dogajal marsikaj zanimi-
vega. Po smrti kralja Bodi-
na, to je bilo okoli leta 1101, 
se je Bosna že politično 

osamosvojila. Do konca 11. 
stoletja so bili postavljeni 
temelji državne organiza-
cije in oblasti, ki jo je pred-
stavljal ban, vojvoda ali knez 
Bosne. Med Drino in Vrba-
som je obsegala več žup. 
Čeprav so bile slabo poveza-
ne, so tvorile državno celoto, 
ki se je ohranila tudi po tem, 
ko so se začeli ogrski kralji 
imenovati tudi za vrhovne 
gospodarje v Bosni. Vsa sre-
dnjeveška zgodovina Bosne 
je polna bojev za ohranitev 
državne samostojnosti, in 
sicer z Ogrsko, ki si je zaman 
prizadevala, da bi jo podre-
dila svoji neposredni oblas-
ti. V vojni v letih 1166 in 1167 
je Bizanc osvojil Bosno in to 
stanje je trajalo do leta 1180, 
ko je v Bosni zavladal veliki 
ban Kulin. Bil je plemenit 
in močen mož. Visoki nas-
lovi, s katerimi je papeški 
legat ogovarjal bosanskega 

bana, dopuščajo sklep, da je 
Kulin vladal v Bosni že pred 
letom 1180, to je še v času 

bizantinske oblasti. Prebi-
valce so pogosto imenovali 
Bošnjani.

Rekli so

   Med razpravo v ameriškem kongresu je neki 
poslanec zavpil drugemu, naj gre k vragu. Prizadeti 
poslanec se je pritožil takratnemu podpredsedni-
ku Calvinu Coolidgeu. Ta je počasi prelistal neko 
knjigo, pogledal užaljenega poslanca in mu rekel: 
»Pregledal sem pravilnik. Ni vam treba iti.«

   Ko je bil nemški kancler Konrad Adenauer star 
81 let, so mu predlagali, naj si izbere naslednika. 
Kancler jim je odgovoril: »Prav imate. Lahko bi se 
ponesrečil z avtom.«

Smeh ni greh

   »Zakaj je Bog ustvaril Adama pred Evo?«
  »Ker ni hotel, da bi ga pri delu kdo motil z neumni-

mi nasveti.«
   »Katera je najbolj pametna blondinka?« 
 »Zlata prinašalka.«

Samo Lesjak

O
bčinstvo je v 
poletnih veče-
rih lahko uži-
valo v treh 
predstavah: v 

petek je v Križah gostovala 
skupina Kulturnega društva 
Bohinjska Bela Gledališče 
Belansko s predstavo Govo-
rice, večer kasneje se je pred-
stavilo Kulturno umetniš-
ko društvo Valentin Kokalj 
Visoko s predstavo Kokoš, v 
nedeljo je zablestelo doma-
če kulturno društvo s pred-
stavo Martin Krpan.

Prireditev Vikend sme-
ha v Križe že dolga leta pri-
vablja ljubitelje gledaliških 
komedij. Organizator pred-
stav je domače Kulturno 
društvo Kruh Križe, ki je v 
več kot petnajstletnem delo-
vanju, zlasti po zaslugi gle-
dališke skupine, postalo eno 
najbolj aktivnih in prepoz-
navnih društev v regiji. Vsa-
ko leto z eno ali dvema celo-
večernima predstavama go-
stujejo po tržiških in števil-
nih gorenjskih odrih, tudi v 
zamejstvu. Tvorno sodeluje-
jo pri mnogih drugih proje-
ktih, največ z Župnijo Križe, 
Tržiškim muzejem, Zvezo 
kulturnih organizacij Tržič 
in OI JSKD, že več kot deset-
letje pa so tudi organizatorji 

Vikenda smeha, tradicional-
nega srečanja amaterskih 
gledaliških skupin s komi-
čnimi predstavami. Stalne 
skupine kulturnega društva, 
katerega predsednik je Slav-
ko Bohinc, so: gledališka 
skupina, otroška gledališka 
skupina Kajzerice (mentor 
obeh David Ahačič), mešani 
pevski zbor (mentorji Tina 
Bohinc, Manca Valjavec in 
Franci Grandovec) ter sku-
pina za ohranjanje običajev.

Predstave Vikenda sme-
ha so tudi letos v Križe pri-
vabile občinstvo iz domače 
regije pa tudi mnoge obis-
kovalce od drugod. Ljubitel-
ji smeha so na svoj račun pri-
šli že ob ogledu farse Govo-
rice, imenitne komedije 
zmešnjav, nesporazumov 

in sumničenj, ki izhajajo iz 
želje, da bi ugledni meščani 
za vsako ceno zaščitili svo-
je dobro ime. Komedija, ki 
je zgolj v Kaliforniji dožive-
la več kot petsto ponovitev, 
je delo avtorja Neila Simona, 
ki je v petih desetletjih svo-
jega pisanja ustvaril enkra-
ten, natančen in humoren 
vpogled v življenje povpreč-
nega ameriškega človeka ter 
uspel z razgibano kombina-
cijo komičnih podob življe-
nja in tegob navadnih ljudi.

Podobne karakteristike so 
lastne tudi predstavi Kokoš 
ruskega dramatika Nikola-
ja Koljade (1957), ki velja za 
enega najpogosteje igranih 
sodobnih dramatikov. Nje-
gove igre, napisal jih je že več 
kot sedemdeset, z uspehom 

uprizarjajo po vsem svetu, 
izvrstna izvedba je uspela 
tudi KUD Valentin Kokalj z 
Visokega.

Levstikov Martin Krpan iz 
leta 1853 je eden najpomem-
bnejših literarnih junakov, 
ki so oblikovali dušo sloven-
skega naroda. Vsak si Krpa-
na lahko predstavlja po svo-
je, v predstavi domačega kul-
turnega društva Kruh ter v 
brezhibni režiji Davida Aha-
čiča pa so Krpan in ostali 
junaki zaživeli na samosvoj, 
radoživ način. V društvu so 
držali besedo, ko so obljubi-
li za oči bogato predstavo s 
številnimi brezčasnimi živ-
ljenjskimi modrostmi, igri-
cami človeške zavisti in pre-
računljivosti ter hudomuš-
nimi zapleti.

VIKEND SMEHA
Kulturno društvo Kruh Križe je minuli konec tedna v domačem kulturnem domu priredilo tradicionalni, 
že štirinajsti Vikend smeha.

Pozdrav z Vrha pri Sveti Trojici: igralski ansambel KD Kruh Križe / Foto: arhiv KD Kruh Križe

Minuli teden smo Gorenjci postali bogatejši za 48 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 17 dečkov. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4570 gramov, najlažja pa 
je bila deklica, ki ji je tehtnica pokazala 1500 gramov. Na 
Jesenicah se je tokrat rodilo 5 dečkov in 11 deklic. Najtežji 
je bil deček s 4130 grami porodne teže, najlažja pa je bila 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2430 gramov.

Novorojenčki

Tržič – Z ubranim koncertom zasedbe Katrinas so se v 
petek sklenili letošnji Glasbeni večeri v Tržiškem muzeju, 
ki so tudi tokrat privabili številne ljubitelje glasbe iz trži-
ške regije pa tudi od drugod. Tudi letošnji cikel glasbenih 
večerov je bil navdušujoč, glasbeniki odlični, publika pa 
zvesta in številna. Že na prvem koncertu v maju je Polla-
kov salon pokal po šivih, ko je bil gost legendarni Andrej 
Šifrer. Širok glasbeni opus, prepleten s poezijo, ter njego-
ve življenjske zgodbe so bile v tako intimnem ambientu 
posebno doživetje. V juniju so vse očarale gospodične, 
prav vse akademsko izobražene glasbenice, Jazz Ladies, 
ki so s svojim simpatičnim nastopom pričarale popolno 
poletno noč. Vrhunec je bil prav gotovo koncert skupine 
The Pocket Ensemble z glasbenimi virtuozi, ki so navduši-
li z magično glasbo, gongi, etno ritmi in predvsem s srčno 
izvedbo, je povzela umetniška vodja Glasbenih večerov v 
Tržiškem muzeju Romana Krajnčan ter se za čudovit nas-
top zahvalila tudi zasedbi Katrinas. Festival Paradiž, ki že 
tradicionalno predstavlja vrhunec Glasbenih večerov, pa 
so zaradi zelo neugodnih vremenskih razmer žal morali 
odpovedati – z željo, da ga izpeljejo v jesenskem času.

Koncert Katrinas sklenil Glasbene večere

Drobni biseri čudežev: Katrinas / Foto: arhiv organizatorja



18

PRAZNOVANJA

TOREK_27. 08. 2019

TANJIN KOTIČEK

Alenka Brun

A
na Ahčin, rojena 
Podjed, je praz-
novala devetde-
seti rojstni dan 
26. marca letos, 

Franc pa pred kratkim, 16. 
avgusta. Rodil se je na Suhi 
pri Predosljah, na Olševku 
pa ga poznajo kot dobrega 
krojača. »Verjetno ni Olšev-
čana, ki mu ne bi sešil kak-
šnega kosa oblačila,« z nas-
mehom pove predsednik 
Krajevne skupnosti Olše-
vek Rajko Perčič. Franc je 

bil zaposlen v Gorenjskih 
oblačilih, kjer je tudi doča-
kal upokojitev. 

Ana pa je bila najprej 
zaposlena v Kmetijski zad-
rugi Šenčur in nato v Goz-
dnem gospodarstvu Kranj. 
Veliko je kuhala na poro-
kah in pogrebščinah ter ob 
drugih priložnostih – bila 
je namreč odlična kuharica. 
Zadnjih nekaj let jo je bole-
zen žal prikovala na bolniš-
ko posteljo. Zanjo skrbi sop-
rog Franc.

Ahčinova sta se spoznala 
po naključju, v krogu prija-
teljev – in se leta 1952 tudi 

poročila. Rodila sta se jima 
hčerka Erika, ki je na žalost 
mnogo prekmalu premini-
la, in sin Silvo. Imata tudi tri 
vnuke.

 Tako Ana kot Franc sta 
vesela in poštena človeka, 
in ko se je bližal jubilej, sta 
dejala, da brez mlaja ne bo 
šlo. Marca so Ani postavi-
li rožo, Francu pa avgusta 
mlaj. Vso organizacijo sta 
zaupala sinu Silvu in sna-
hi Ani ter dobrima sosedo-
ma Franciju in Viki Podjed, 
skupaj z vaščani Olševka pa 
so zakoncema Ahčin pripra-
vili tudi slavje.

»V veselem vzdušju in idi-
ličnem okolju pod krošnja-
mi starih dreves in pogle-
dom na Kamniško-Savinj-
ske Alpe smo praznovali 
dolgo v noč. To je bil dan, ki 
nam bo vsem ostal v lepem 
spominu, sam pa ne morem 
mimo obljube, ki smo jo 
poročeni pari izrekli ob 
poroki – ''stal ti bom ob stra-
ni v dobrem in slabem'' – kar 
zakonca Ahčin dobro potrju-
jeta,« še doda Perčič in zak-
ljuči, da se vsi zbrani zahval-
jujejo slavljencema za čudo-
vit dan in jima želijo še veli-
ko zdravja.

DVOJNO SLAVJE AHČINOVIH
Pri Ahčinovih na Olševku so imeli letos kar dvojno slavje. Zakonca Ana in Franc Ahčin sta praznovala 
življenjski jubilej, oba sta dopolnila devetdeset let.

Častitljiva jubileja sta Ana in Franc Ahčin proslavila v veseli družbi. / Foto: osebni arhiv (Matjaž Podjed)

Ani so marca postavili rožo, Franc je dobil moški mlaj.

Fotografija je nastala pred leti, letos pa sta zakonca Ahčin 
oba praznovala že devetdeseti rojstni dan. 

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Levinja«
Enkrat ste mi že odgovorili. 
Sedaj se je situacija čisto spre-
menila. Zanima me, ali se 
bom kdaj postavila na noge. 
Ostala sem sama, tudi v dru-
žbo se ne morem vklopiti, saj 
nimam volje. Tudi zdravje me 
še vedno straši. Rada bi šla na 
kakšen izlet. Kaj pa odnos s 
snaho?
Rodimo se sami in umremo 
sami. Večina ljudi najbolje 
funkcionira v paru ali družbi, 
ni pa nujno vedno tako. Ko 
ostanemo sami, mora miniti 
nekaj časa, da se znova pobe-
remo. Enim to uspe prej, 
drugim kasneje. A vedno se 
nam uspe pobrati in tudi vi se 
boste. Čas bo prinesel svoje. 
Celo spoznali boste nekoga, 
obeta pa se vam veliko izle-
tov in dobre volje. V odnosu s 
snaho pričakujte dobre spre-

membe. Zaradi zdravja se ne 
smete toliko obremenjevati. 
Želim vam vse dobro.

»Bela vrtnica«
Sem vaša redna dolgoletna 
bralka. Vedno odgovorite ta ko 
pozitivno in z upanjem na bolj-
še dni, da sem se vam odločila 
pisati še jaz. Pišem vam iz skraj-
nega obupa, sem v težki situaci-
ji, iz katere ne vidim izhoda.
Večkrat sem prebrala vaše 
pismo. Pismo, v katerem 
opisujete samo gorje in vse 
hude in grozne stvari, ki ste 
jih in jih še doživljate. Najve-
čja težava je v tem, da nima-
te nikogar, na kogar bi lahko 
položili glavo in se odpočili. 
Veste, draga moja, življenje je 
samo vaše in morali ga boste 
vzeti v svoje roke. Ste rojena 
borka, ker če ne bi bili, vsega 
tega ne bi nikoli preživeli. Ena 

dobra stvar je kljub vsemu: 
da se vam je uspelo ločiti, to 
je velik projekt. Najbolj žalo-
stni ste zaradi hčere, vendar 
pa vzemite to na neki način 
za dobro. Bolje je, da je sprta 
z vami, saj zaradi tega nima 
težav drugod, kot jih imate vi. 
Vez med materjo in hčerjo bi 
morala biti nekaj najlepšega, 
vi pa doživljate ravno obrat-
no. Šele čez več let lahko pri-
čakujete v vajinem odnosu 
spremembe, prej žal ne. Zelo 
bo razočarana ob spoznanju, 
da ne bo dedovala, kot sicer 
pričakuje. Takrat morate biti 
neomajni in za nobeno ceno 
ne smete popustiti. Res je, 
kot pravite, da ste določeno 
osebo spoznali z razlogom, 
da ste začeli dihati in se vsaj 
malo zavedati življenja. V vas 
je prebudil čustva, za katera 
sploh niste vedeli, da obsta-

jajo. In sedaj prihajam k naj-
lepšemu. Prej kot v enem letu 
boste spoznali starejšega (ne 
starega) gospoda, vdovca, s 
katerim si bosta takoj všeč. 
Je dobro situiran in zelo poš-
tenega in iskrenega značaja. 
Denar mu ne predstavlja teža-
ve, imel bo več kot dovolj za 
oba. Obetata se vam odhod 
od tu, kjer ste trenutno, in živ-
ljenje z njim. Šele takrat boste 
resnično spoznali, kaj je pravo 
življenje, vredno človeka. Do 
takrat pa ne pozabite, kot že 
sami pravite, da upanje umre 
zadnje. In še moj moto: nikoli 
ni tako slabo, da ne bi moglo 
biti še slabše. In v pozitivnem 
smislu: nikoli ni tako dobro, 
da ne bi moglo biti še bolje. Z 
vsemi v hiši imejte čim manj 
stikov, najbolje čisto nič. V 
mislih sem z vami, vse bo 
dobro.

Dne 17. avgusta 2019 so se poročili: na Bledu: Enis Sken-
derović in Anita Kič ter Anton Kopasić in Alenka Jalšovec; v 
Ribnem pri Bledu Primož Kralj in Tea Krainer; v Radovljici 
Klemen Zupan in Tanja Bavdek; v Preddvoru Bojan Jenko 
in Anja Petelin; v Dvorjah Aljaž Fornazarič in Lea Šušmelj.

Mladoporočenci

Danes bomo pogledali karte 
bralke pod šifro Amsterdam. 
Zanima jo za službo oziroma 
ali se ji morda obeta nova slu-
žba ter ali je v ljubezni tokrat 
na pravi poti. Izbrane karte 
so Sodnik, Potovanje, Oficir, 
Ljubezen, Žalost, Vdova in 
Sreča. Kot vidimo, imamo 
same preproste karte, ki za 
razlago niso težke, pa ven-
dar se je treba poglobiti. Kar-
ta Sodnik, kot vemo, pomeni 
odločitve in večje projekte. 
Potovanje prinaša premike 
in v povezavi z vprašanjem 
glede nove službe ta karta 
vsekakor to tudi predstav-
lja. Med drugim označuje 
sam čas realizacije, in sicer 
pomeni, da se bo to zgodilo 
kar kmalu. Ker imamo med 
izbranimi tudi karto Vdova, 
bi rekla, da na jesen, natanč-
neje v mesecu septembru ali 
oktobru. Sledi karta Oficir, ki 
nam pove, da bo v novi službi 
položaj višji od trenutnega, 
kar se bo posledično poz-
nalo pri financah, pozitivno 
seveda. Pri karti Ljubezen se 
naredi prelom in naprej gle-
damo za srčne zadeve. Sama 
po sebi karta prinaša čustva 

in vse ostalo, kar je z njimi 
povezano. Sedaj je prišel 
čas za ljubezen in kmalu pri-
de do večjih korakov naprej 
oziroma do sprememb, ki so 
ključnega pomena. V karti 
Žalost se skrivajo pretekli 
dogodki, malo strahu pred 
neznanim in premiki naprej. 
Vdova označuje osamljenost 
– v tem primeru konec osam-
ljenosti ter začetek partners-
tva in življenja v dvoje; konec 
blokad in starih vzorcev, ki 
delajo samo škodo. Za karto 
Sreča vemo, kaj predstavlja: 
vse in samo dobro. Tokrat 
je pot torej prava. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART
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CENA JE 16 EUR. 

     Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, 

    kosilo, nezgodno zavarovanje. 

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

Dobra   domača  malica   

pred delom

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,  

4. septembra 2019, na Go renj ski 

glas, Nazorjeva ulica 1, 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  

Nazorjevi ulici 1.

PONEDELJEK, 9. SEPTEMBRA 2019

Ugoden nakup domačih,  

na zraku sušenih mesnin

1.  nagrada: 3 buteljke vina +  

10 litrov točenega vina

2.  nagrada: 2 buteljki vina +  

5 litrov točenega vina

3.  nagrada: 1 buteljka vina +  

3 litri točenega vina

Okusno kosilo po trgatvi
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Pokličite 

041 935 586
MITJA – od 13. do 17. ure
 

031 228 766
PETRA – od 17. ure dalje

V I T O V L J E ,
9. SEPTEMBRA 2019
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Eden izmed najboljših filmskih 
režiserjev Quentin Tarantino bo 
pri 56 letih prvič postal oče. Z 21 
let mlajšo soprogo Daniello Pick, s 
katero sta skupaj od leta 2016, sta 
po poročanju tujih medijev presre-
čna. Slavni režiser, ki trenutno pro-

movira svoj najnovejši film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, 
je v preteklosti večkrat izjavil, da se ne namerava ustaliti, 
saj ga zanima le delo. Tarantino je sicer napovedal le še en 
film, potem pa naj bi se upokojil.

Tarantino bo kmalu očka

Ameriška hip-hop pevka Missy Elliot (48) 
je po 14 letih izdala nov album z naslovom 
Iconology. Na njem je pet novih pesmi, 
album pa je že v samem vrhu ameriške-
ga iTunesa. Za pesem Throw It Back je 
posnela tudi barvit plesni videospot v 
svojem tipičnem slogu. Celotni album je 

ustvarila skupaj s producentoma Timbalandom in Wili-
jem Hendrixom. Missy Elliot bo na podelitvi MTV-jevih 
nagrad prejela nagrado za življenjsko delo.

Po šestnajstih letih nov album

Roker Eddie Money (70), znan po uspe-
šnicah Two Tickets To Paradise, Take Me 
Home Tonight, Think I’m In Love in Baby 
Hold On je zbolel za rakom na požiralni-
ku. »Ne vem, ali bom dolgo živel. To je v 
božjih rokah. Vem pa, da bom vsak dan 

izkoristil, kar se da,« je o diagnozi raka v četrtem stadiju 
povedal roker, ki je za bolezen izvedel lansko jesen med 
snemanjem druge sezone resničnostne serije Pravi denar.

Eddie bo izkoristil vsak dan

Revija Forbes je objavila let-
ni seznam igralcev in igralk 
z največjimi zaslužki. Med 
moškimi je prvo mesto že 
drugo leto zapored zavzel 
Dwayne Johnson (47), ki je 

zaslužil 89 milijonov dolarjev. Na drugem mestu je pri-
stal Chris Hemsworth, na tretjem pa Robert Downey Jr. 
Največja zaslužkarica med ženskami je Scarlett Johan-
sson (34), ki je bogatejša za 56 milijonov dolarjev, sledita 
ji Sofia Vergara in Reese Witherspoon.

Scarlett in Dwayne največja zaslužkarja

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

P
reteklo dvodnevno 
dogajanje so letos 
ob jubilejni, deseti 
izvedbi Naaaj dne-
va razširili na štiri 

dni. »Imamo odlično prizo-
rišče in lokacijo, zato bi bilo 
škoda, da tega ne bi izkori-
stili in obiskovalcem ponu-
dili še več,« je pojasnil gla-
vni organizator Gašper Žbo-
gar, predsednik Krajevne 
skupnosti Predoslje, ki pri-
reditev pripravi v sodelova-
nju še z ostalimi devetimi 
lokalnimi društvi in Pros-
tovoljnim gasilskim druš-
tvom Britof. Prva dva dneva 

sta bila koncertno obarva-
na. Na četrtkovem Večer-
nem koncertu pod gorami 
sta nastopili Klapa Šufit in 
Kvatropirci. Petkov koncert 
Jana Plestenjaka je bil zara-
di poškodbe bobnarja odpo-
vedan, in kot je pojasnil Žbo-
gar, so vsem, ki so vstopnico 
že kupili, denar vrnili. Dogo-
dek so v zadnjem trenutku 
rešili in poklicali skupini 
Bečo & Co. ter 101ka band. 

Soboto so tradicionalno 
namenili gasilskemu tekmo-
vanju Xcover combat, na kate-
rem se je pomerilo osem sku-
pin. Ponovno jim jo je zagodla 
višja sila. Zaradi hudega nali-
va so morali tekmovanje pre-
kiniti, zabavo pa so nadaljevali 

v nočnih urah, ko se je kljub 
nevihtnemu nebu na kon-
cert skupine Pop Design, Zvi-
te feltna in Bečo & Co. zgrni-
lo več kot štiri tisoč obiskoval-
cev. »Ognjemete v drugih kra-
jih ukinjajo, a pri nas ga ohra-
njamo, saj dogodku da tis-
to svečano noto in obiskoval-
cem vžge iskrico v očeh,« je 
o sobotnem polnočnem veli-
kem ognjemetu dejal Žbogar.

Nedeljski družinski dan je 
bil nedvomno najbolj atrak-
tiven otrokom, saj so se lah-
ko zabavali v velikem zaba-
viščnem parku. Predstavila 
sta se Slovenska vojska ter 
Svet za preventivo in varnost 
v cestnem prometu. V sode-
lovanju z Gasilsko reševalno 

službo Kranj, policijo, eno-
to nujne medicinske pomo-
či iz Zdravstvenega doma 
Kranj, prostovoljnimi gasil-
ci iz Predoselj, Suhe in Bri-
tofa so prikazali reševalno 
vajo ob prometni nesreči 
avtobusa in osebnega vozi-
la, območje je pred tem pre-
letel tudi helikopter Sloven-
ske vojske. Popoldan so nas-
topili Poskočni muzikanti, 
San Di Ego in Veseli svatje. 
»Prvotni namen Naaaj dne-
va ni bila samo zabava, tem-
več predvsem ozaveščanje 
mladih o varnosti v cestnem 
prometu,« je pojasnil Žbo-
gar in nam zaupal še, da se 
je v štirih dneh zvrstilo več 
kot deset tisoč obiskovalcev. 

ŠTIRIDNEVNA ZABAVA
Naaaj dan ni le navaden dan. Prireditev Naaaj dan so štirje dnevi festivalnega dogajanja, ki ni obarvano  
le glasbeno, družinsko in gurmansko, temveč daje velik poudarek tudi ozaveščanju in izobraževanju.

Organizatorji Danilo Šenk, Silvo Oblak in Gašper  
Žbogar / Foto: Tina Dokl

Povezovalec Klemen Bučan in vodja druge izmene GARS 
Andrej Polajnar / Foto: Tina Dokl

Člani skupine Kvatropirci: Tomaž Krt, Jure Jaklič, Matej 
Kocen in Samo Kališnik / Foto: Tina Dokl

Prostovoljci na Naaaj dnevu: Blaž Šenk, Erik Štempihar, 
Anže Ančimer in Primož Borovnica / Foto: Tina Dokl

Tomaž Zajšek z dekletom Petro Mlakar in Damjan Tomažin 
iz skupine Pop Design / Foto: Tina Dokl

Druga ekipa Gasilko reševalne službe Kranj je bila do 
prekinitve tekmovanja Xcover combat najhitrejša. / Foto: Tina Dokl

Maja Marčun in Manca Šavs sta dolgoletni članici 
Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje. Pravita, 
da jima služenje gasilstvu daje posebno zadovoljstvo in 
jima omogoča, da neposredno pomagata sočloveku v 
težavah. / Foto: T. D.
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Čokoladna pita z robidnicami
Nekako velja pravilo, da 

temnejše barve ko je sadje, 
več blagodejnih snovi vsebu-
je. Pri tem robidnice zagoto-
vo nimajo velike konkuren-
ce in prav je, da jih v prehra-
no vključimo, kolikor se da – 
tudi če gre za pito.

Za pripravo čokoladne 
pite z robidnicami potrebu-
jemo: za biskvit: 150 g temne 
čokolade, 170 g masla, 180 g 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
3 jajca, 200 g grškega jogur-
ta, 90 g moke, 60 g kaka-
va, 3 žlice ruma, pol pecilne-
ga praška, maslo za namas-
titev pekača; za nadev: 3 žli-
ce slivove marmelade, 50 g 

masla, 150 g grškega jogur-
ta, 150 g sladkorja v prahu, 
200 g svežih robidnic.

Priprava biskvita: čokola-
do stopimo nad vodno ko-
peljo ter jo ohladimo do 
mlačnega. Skupaj zmeša-
mo moko, kakav in pecilni 
prašek. V posodo narežemo 
maslo in ga penasto vmeša-
mo skupaj s sladkorjem in 
vaniljevim sladkorjem. Pri-
lijemo rum in stepena jajca. 
Dobro premešamo in nato 
dodamo še grški jogurt. Pre-
mešamo in prilijemo sto-
pljeno čokolado. Mešamo 
do gladke mase ter posto-
poma dodajamo mešanico 

moke, kakava in pecilnega 
praška. Maso za biskvit vlije-
mo v namaščen tortni obod 
(premer 24 cm) ter pečemo 
v pečici, ogreti na 180 °C, 45 
minut oz. dokler zobotre-
bec, ki ga zapičimo v biskvit, 
ne ostane suh. 

Priprava kreme: v skode-
lico nalomimo čokolado in 
ji dodamo na kocke nareza-
no maslo. Vse skupaj stopi-
mo nad vodno kopeljo. Do-
damo sladkor in mešamo, 
dokler se ne raztopi. Nato 
dodamo še jogurt in zmeša-
mo s pomočjo električnega 
mešalnika, dokler se krema 
ne zgosti. 

Sestavljanje pite: biskvit 
premažemo z marmelado, 
nanjo razporedimo prip-
ravljeno kremo. Po kremi 

razporedimo še sveže ro-
bidnice. Pito postavimo v 
hladilnik, da se popolnoma 
ohladi.

Zaradi dežja in za njim močnega sonca bučke rastejo kot 
nore. Pokrijejo se s svojimi ogromnimi listi in velikimi rume-
nimi cvetovi in spodaj delajo čudeže: bučko za bučko. Čebele 
imajo nebeško pašo! Gospodinje pa tudi. Včasih kar zmanjka 
načinov priprave. Poskusimo še naslednje!

Bučke z maslom 

Za 4 osebe potrebujemo: 10 manjših bučk, zvrhano žlico mas-
la, 3 stroke česna, sol.

Neolupljene bučke zrežemo na kolesca, jih damo v večjo po-
nev, prilijemo nekaj žlic vode, solimo in pokrito dušimo 15 
minut na srednje močnem ognju. Nato dodamo strt česen 
in dušimo še 5 minut. Ne dodajamo nobenih drugih začimb, 
ker bi vsaka od njih zakrila neprecenljivi pristni okus bučk in 
masla.

Bučkin pire z breskvami za prilogo

Potrebujemo: 3 večje bučke, 3 zrele breskve ali nektarine, olje 
in začimbe.

Bučke olupimo, odstranimo semena, zrežemo na kocke in 
prepražimo na žlici olja. Ko posteklenijo, prilijemo pol ko-
zarca vode, solimo, popramo in pokrito dušimo 15 minut. 
Nato dodamo olupljeno in zrezano sadje in zelo malo drob-
no sesekljanega žajblja in melise; vsega naj bo le za žličko. 
Kuhamo še 15 minut na majhnem ognju, nato jed z vilicami 
zmečkamo. Po želji dodamo še zvrhano žlico kisle smeta-
ne. To bo odlična priloga k zrezkom ali samo k pečenemu 
krompirčku.

Bučke v solati

Potrebujemo: 8 mladih bučk, 3 jajca, 3 stroke česna, žlico 
sesekljanega peteršilja, olje in sol.

Bučke zrežemo na tanka kolesca in jih 5 minut blanširamo. 
Odcedimo. Jajca skuhamo v trdo, ohladimo in zrežemo na 
tanke rezine. Oboje pomešamo, solimo, prelijemo z oljem in 
kisom, potresemo s strtim česnom in poprom iz mlinčka, še 
enkrat dobro premešamo, damo v servirno posodo, pokrijemo 
in pustimo uro ali dve, da se okusi prepoje. 

Polnjene bučke

Za 4 osebe potrebujemo: 4 srednje velike mlade bučke, 4 
zravnane žlice prosene kaše, žlico sesekljanega peteršilja, žlico 
masla, 4 do 5 večjih paradižnikov, poper iz mlinčka, zeliščno 
sol, dimljen sir.
Bučke vzdolžno prerežemo in z žličko izdolbemo sredico. Pro-
seno kašo dobro operemo in skuhamo v osoljeni vodi sku-
paj s peteršiljem. Na maslu prepražimo rezine olupljenih in 
očiščenega paradižnika, bučkino sredico (brez pečk), peteršilj 
in skuhano ter odcejeno proseno kašo. Popramo in solimo. 
Dodamo lahko zelišča, ki so nam posebej pri srcu (bazilika, 
timijan, origano itd.), ampak čisto po malo. Vse dobro preme-
šamo in s to maso napolnimo bučke, potresemo z naribanim 
dimljenim sirom in zapečemo v pečici.

Mojca Logar

V zadnjem delu kolesarje-
nja smo se vozili po Hrvaški. 
Ne da bi hoteli, se opazi raz-
lika s Srbijo in Madžarsko. 
Na Hrvaškem so postavljene 
table za kolesarske poti, vin-
ske ceste, kulturne in naravne 
znamenitosti. Urejena so po-
stajališča za kolesarje. To pač 
prinese višji standard. Ta dan 
smo se vozili praktično pov-
sem po naravi, skoraj ni bilo 
vasi. Med samimi mokrišči, 
kjer je za avte celo prepovedan 
promet, naletimo na objekt 
Zlatna Greda. Projekt, ki ga 
je financirala EU, hiša v na-
ravi za namene poučevanja 
mladih, druženje za starejše, 
glamping, adrenalinski park. 
Pridejo gostje, družine z otro-
ki, šolarji, starejši. In tako od 
mokrišč ali zaščitene narave 
tudi lahko živiš. Seveda je 
dvorezen meč, ko neko narav-
no območje reklamiraš. Vede-
nje ljudi in njihovo ravnanje 
je treba usmerjati, nadzirati, 
sicer običajno vse pokvarijo 
in uničijo. Na Hrvaškem so 
taki projekti že v rabi, v Sr-
biji še ne. Celotna kolesarska 
pot tega dne je bila v območju 
naravnega parka Kopački rit. 
Zopet mokrišče, kjer je voda v 
veliki poplavi ustvarila jezero 
in poseben rezervat zlasti za 
ptice in dvoživke. Tu se sreču-
jeta mokrišči dveh rek, bližnje 
Drave in Donave. Osrednji 
informacijski center parka je v 
kraju Kopačevo, kar pa je že 
območje Osijeka. Torej je vse 
skupaj zelo blizu in povezano 
s povsem neprometnimi cesta-
mi, ki so raj za kolesarje. Po 
mokriščih na hrvaški strani 
vodi posebna kolesarska pot, 
ki so jo poimenovali Panonska 
pot miru. Informacijski cen-
ter je urejen v stilu trstičja in 

panonske arhitekture. Lahko 
se pelješ s turistično ladjo in 
avtobusom, ki je prav takšen 
kot na Brionih. Torej je vse 
zelo lepo urejeno, table in in-
formacije na vsakem koraku, 
sprehajalne poti, kavarne, tr-
govine, prospekti, filmi. Vse je 
tako, kot mora biti, človek pa 
rad vidi drugačnost. Celotno 
območje, po katerem smo se 
vozili štiri dni, je narodnostno 
mešano. V Vojvodini še danes 
beležijo 36 različnih narodno-
sti, prav tako v okolici Osijeka. 
Zdi se, da tedaj nacionalnost 
ne pride tako do izraza. Go-
spodarsko najmočnejša na-
rodnost na tem območju so 
bili v preteklosti Madžari in 
njihov vpliv se vidi še danes. 
Vsi govorijo madžarsko, gosti 
z najdebelejšimi denarnicami 
so Madžari, in ko gre za po-
sel, nacionalnost ni pomemb-
na. Vpliv Madžarske se vidi 
v kuhinji. Lokalna gostilna je 
čarda, tako na Hrvaškem in v 
Srbiji, najpogostejša jed pa je 
ribji golaž in paprikaš, kar je 
madžarska jed. Bila je nedelja 
in čarda na Hrvaškem je bila 
polno zasedena. Domačini iz 
vseh treh držav so prišli na 
nedeljsko kosilo, prišle so dru-
žine in tudi starejši. Ko imajo 
upokojenci toliko denarja, da 
si lahko privoščijo nedeljsko 
kosilo v gostilni, je to znak, 
da je njihov standard bolj-
ši. Tako smo zaključili svoje 
kolesarjenje po Vojvodini. 
Ljudje so različnih narodno-
sti, vasi in kolesarske poti so 
različno urejene, denar je 
drugačen, drugačna carina, 
policija ..., reka pa je ista. 
Teče brez potnega lista, lju-
dem omogoča življenje ali jim 
dela preglavice …

Donava na Hrvaškem

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Drugi izraz je tudi vseži-
vljenjsko zorenje. Hočemo ali 
nočemo, se z leti spreminja-
mo. Česar v mladosti ne mo-
remo doumeti, nam prinesejo 
leta. Mlad človek je preveč 
osredotočen na posamičnosti. 
Ni sposoben povezati posame-
znih delov življenja v celoto. 
Zdi se, da moramo najprej 
razpasti v delčke, nato pa se 
celo življenje trudimo sestav-
ljati elemente v nekaj novega, 
celega. Pravimo, da se mlad 
človek išče. Pogosto jim odpus-
timo nesmiselne poteze. Radi 
bi jim prihranili kakšno gren-
ko izkušnjo. Pogled iz središ-
ča celote na naš vsakdanjik je 
precej drugačen. 

Naše spreminjanje je nor-
malen, pričakovan življenjski 
proces. Celo predvidljiv je. Zelo 
je nesmelo, kadar se upiramo 
spremembam. S tem izgublja-
mo velike priložnosti, da se po-
mikamo proti celostnemu pog-
ledu na svoje odnose, življenje, 
težave, rojstvo, smrt, vzpone in 
padce … Vedno so bili ljudje, ki 
so želeli bolje spoznati sebe, 
si izoblikovati drugačno pot 
od običajne. Hkrati so ljudje, 
ki jim ni pretirano mar za ta 
vprašanja. In vendar tudi oni 
ne morejo uiti spremembam, 
ki prihajajo dnevno. Spremi-
njanje človeka ni toliko pogoje-
no z materialnim stanjem kot 
z njegovo odločitvijo, da hoče 
nekaj novega. Očitno pa je 
vendarle neka povezava z ma-
terialnim svetom. Videti je, da 
bolj ko smo poglobljeni v mate-
rialne stvari, denar, bogastvo, 
premoženje, manj nam ostaja 
časa za zavestno osebnostno 
rast. Materializem nas pote-
gne v način življenja, ki nas 
odtujuje od sebe. Še več. Nag-
radi nas z nezdravim pono-

som, celo ošabnostjo, prevzet-
nostjo, napuhom. Materialne 
dobrine nam povečajo občutek 
samozadostnosti. Takšnemu 
načinu življenja ne moremo 
reči zdrava osebnostna rast. 
Kaj naj bi bila zdrava oseb-
nostna rast? To je zavestno 
spoznavanje sebe in rezultat 
mora biti srečnejše življenje. 
Zaradi dobrega življenjskega 
standarda, več prostega časa, 
več znanja v družbi si to lah-
ko privoščimo. Včasih so ga-
rali za preživetje, danes višek 
časa lahko namenjamo sebi in 
svoji osebnostni rasti. Bistvo 
osebnostne rasti je lastno spre-
minjanje ali pa sprejemanje 
dejstev, ki jih ne moremo spre-
meniti. To lahko naredim le 
jaz sam. Zanimivo pa je, da 
so velike spremembe pri sebi 
najtežje in celo zastonj so. Od 
tega imamo največ koristi, 
npr. znebila sem se občutka 
krivde, končno znam postaviti 
meje in reči ne, osvobodil sem 
se strahu pred smrtjo, spravil 
sem se z bratom zaradi dediš-
čine, po mnogih letih zakona 
resnično lahko sprejmem, da 
me ima mož rad, razbremenil 
sem se čudnega bremena, ki 
mi je leta in leta pritiskal na 
ramena, odpustila sem gospo-
du, ki me je prizadel, odkar ni 
več paničnih napadov imam 
novo življenje, z možem sva 
uredila odnos in tesnoba je 
izginila … To so konkretni pri-
meri osebnostne rasti. Vsaj dve 
zakonitosti sta – osebnostna 
rast nikoli ni hitra, ni lahka, 
vendar nam poveča zadovolj-
nost z življenjem. Zato le po-
gumno zgrabimo sami sebe v 
roke.

Osebnostna rast

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Darovanje omogočajo Telekom
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

AFRIKA5

www.karitas.s iB R E Z P L A Č N A  O B J AVA

na 1919 boste
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavil: B. F.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
27. 8.

16/27 °C

Nedelja 
1. 9.

14/27 °C

Sreda 
28. 8.

Četrtek
29. 8. 

Petek
30. 8. 

Sobota
31. 8.

16/28 °C 15/28 °C 14/27 °C 13/26 °C

Ponedeljek 
2. 9.

Torek
3. 9.

Sreda
4. 9.

Četrtek
5. 9.

14/27 °C 13/26 °C 13/24 °C 12/23 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

27. 8.  tor. Jože 6.16 19.51

28. 8. sre. Avguštin 6.17 19.49 

29. 8. čet. Janez 6.18 19.47 

30. 8. pet. Roza  6.19 19.45

31. 8. sob. Rajko 6.21 19.43

1. 9. ned. Tilen 6.22 19.41

2. 9. pon.  Štefan 6.23 19.39

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE
Igrajmo se v Rutah
Gozd - Martuljek – Mladinski odsek v Planinskem društvu 
Gozd Martuljk in Center za pomoč mladim Kranjska Gora 
vabita vse otroke od četrtega do 15 leta na prireditev Igrajmo 
se v Rutah, ki bo v soboto, 31. avgusta, od 10. do 15. ure na 
večnamenskem igrišču v Gozdu - Martuljku. V primeru sla-
bega vremena bodo ustvarjalne delavnice potekale v Domu 
krajanov v Gozdu - Martuljku od 10. do 13. ure. Dodatne in-
formacije dobite pri Andražu, tel.: 031 810 888.

KONCERTI

S Sankofo v Afriko
Škofja Loka – V četrtek, 29. avgusta, bo ob 18. uri na Cankar-
jevem trgu koncert pevskega zbora Sankofa, ki bo občinstvo 
prek pesmi popeljal na glasbeno potovanje po Afriki.

Dubioza kolektiv
Kranj – V soboto, 31. avgusta, bo ob 21. uri na vrtu gradu 
Khislstein koncert zasedbe Dubioza kolektiv.

Big Foot mama in Joške v'n
Tržič – V soboto, 31. avgusta, se bo ob 21. uri na Gorenj-
ski plaži začel koncert skupin Big Foot mama in Joške v'n. 
Koncert bo izpeljan v vsakem vremenu, kot po navadi pa bo 
vstop prost.

Koncert Maje Horvat
Radovljica – V petek, 30. avgusta, bo ob 19.30 v Baročni dvo-
rani Radovljiške graščine koncert violinistke Maje Horvat in 
Brompton Quarteta. Vstop prost.

IZLETI

S kolesom na Jezersko
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 29. av-
gusta, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Preddvor–Je-
zersko–Bela–Naklo. Start bo ob 8. uri izpred Doma upoko-
jencev Naklo.

OBVESTILA

Meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
Kranj – V soboto, 31. avgusta, bodo od 8. do 9. ure v piceriji 
Karantanija na Drulovki potekale meritve tlaka, holesterola 
in krvnega sladkorja.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka
Jesenice – V torek, 27. avgusta, bo ob 20. uri v dvorani Kol-
pern projekcija glasbenega dokumentarnega filma Marley.

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih si je 
bilo minulo soboto možno 
ogledati starodobne postop-
ke taljenja železa, kakršni so 
pred 2.500 leti potekali v na-
selbini na hribu Štalca. Tik 
pod njim, na Češnjici, so čla-
ni Muzejskega društva (MD) 
Železniki, združeni v skupi-
ni Štalca – eksperimentalna 
arheologija, že od zgodnjih 
jutranjih ur prikazovali raz-
lične postopke, vrhunec pa 
je bil v večernih urah, ko so 
podrli talilno peč in iz nje po-
tegnili »volka« – zmes žele-
za, žlindre in oglja. Z rezul-
tatom so bili po besedah čla-
na skupine Štalca Andre-
ja Bogataja zelo zadovolj-
ni, saj je bil »volk« lepe obli-
ke, ob kovanju, s katerim so 
ga na grobo očistili primesi, 
pa se je čutila njegova kom-
paktnost. Na koncu je tehtal 
5,5 kilograma. Razrezanega 
bodo skovali v kompaktno 

železo, pričakujejo pa, da ga 
bo za okoli 4,5 kilograma.

Člani MD Železniki so pri 
starodobnem taljenju vse 
bolj uspešni. Prvi poskus so 
Andrej Bogataj, Janez Rih-
taršič in Bojan Rihtaršič iz-
peljali predlani, a na dvori-
šču enega od njih, tako da 
ni šlo za javni dogodek. Lan-
skega in letošnjega junija so 
nato talili na Fužinarskih 
dnevih v Bohinju, minulo 
soboto pa so to javno prika-
zali tudi v domačem kraju, 
se je pa ekipa razširila že na 
devet članov, saj starodob-
no taljenje zanima tudi dru-
ge domačine. S pripravo pri-
zorišča na lokaciji pri pošti 
so začeli že ob šestih zjutraj, 
uro kasneje so začeli graditi 
80-entimetrsko talilno peč 
iz ilovice, v katero so doda-
li travo. Ob enajstih je bila 
postavljena, sledilo je suše-
nje, nakar so ob pol dveh za-
čeli s taljenjem, ki je trajalo 
približno šest ur. Porabili so 

19 kilogramov rude bobovec 
in 29 kilogramov oglja. Kot 
je razložil Janez Rihtaršič, 
so se taljenja lotili podob-
no kot junija v Bohinju, le 
da je bila zaradi preprečeva-
nja mašenja šoba za vpiha-
vanje zraka trobentaste ob-
like. Takšno šobo so namreč 
našli na Štalci.

Dogajanje je popoldne po-
pestrilo kovanje obeh »vol-
kov«, pridobljenih na leto-
šnjem festivalu v Bohinju. 
»Volka« iz bobovca so uspe-
li skovati, tisti iz magnetitne 
rude pa jim je razpadal, pa 
čeprav je analiza metalur-
škega inštituta nakazovala 
na uspešno kovanje. Bržko-
ne so ga premalo segreli, je 
ugotavljal Bogataj.

Prikaz starodobnega talje-
nja je bil deležen lepega od-
ziva, žal pa se je vreme skisa-
lo prav pred najbolj zanimi-
vim, zaključnim delom, kar 
je zagotovo okrnilo obisk. 
»Dež je že stalnica, tudi v 

Bohinju nas je spremljal,« 
se je spominjal Janez Rihtar-
šič in upal le, da ne bo huj-
šega udara strele, tako kot v 

Bohinju, kjer je le streljaj od 
njih udarila v smreko. Tako 
kot tam so tudi v Železni-
kih kljub slabemu vremenu 

taljenje uspešno spravili pod 
streho, odločeni pa so že, da 
ga bodo v obeh krajih prika-
zali tudi prihodnje leto.

Talili po postopkih železarjev s Štalce
Člani Muzejskega društva Železniki so prvič v domačem kraju javno prikazali taljenje železove rude po starodobnih postopkih.

Najbolj zanimiv je bil zaključek taljenja, ko so iz peči potegnili t. i. volka oz. zmes železa, 
žlindre in oglja ter se lotili kovanja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Varnostni inženir, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: zagotavljanje varnih delovnih postopkov in delovnih pogojev, 
nadzor nad zbiranjem, skladiščenjem in oddajo odpadkov, organiziranje preven-
tivnih zdravstvenih pregledov in sodelovanje z medicino dela, usposabljanje za-
poslenih za varno delo, izvajanje periodičnih pregledov strojev in naprav ... Domel, 
Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbi-
ramo do 12. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo, poznavanje skladiščnega 
dela, samostojnost pri delu, zanesljivost, natančnost, urejenost, poznavanje dela 
z računalnikom, opravljen izpit za viličarja predstavlja prednost. Lesnina LES-MMS 
trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
20. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Planer, m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: vsaj višješolsko izobrazbo ekonomske, organizacijske, teh-
nične ali druge ustrezne smeri, želene so delovne izkušnje na podobnih delih, na-
predno poznavanje MS Excel in drugih MS orodij ... Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 8. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater razreza, m/ž (Jesenice) 
Iščemo sodelavca za prevzem plošč iz skladišča, pripravo stroja za razrez, nadzor 
nad delovanjem stroja in pravilnostjo razreza, vračilo materiala na skladiščno mes-
to. Damatech, d. o. o., Cesta F. Prešerna 63, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 24. 9. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Komercialist – podpora prodaji, m/ž (Lesce) 
Vaše delo bo obsegalo: iskanje novih poslovnih partnerjev, vzdrževanje redne 
komunikacije z njimi ter nudenje informacij, pripravo ponudb in plana prodaje, 
vzdrževanje neposrednega stika s kupci ... Veriga k. f., d. o. o., Alpska cesta 43, 1248 
Lesce. Prijave zbiramo do 29. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Laboratorijski tehnik, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe (fizika, kemija, materiali), ak-
tivno znanje angleškega jezika, vozniško dovoljenje B-kategorije; izkušnje z 

analitsko opremo in mehanskim testiranjem ter sestavljanjem opreme so pred-
nost. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 8. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja vzdrževanja in servisa, m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Ključna vodstvena pozicija in odličen karierni izziv za strokovnjaka na področju 
proizvodnje in vzdrževanja, ki bo prevzel vodenje ekipe in ključne procese. LIP Bo-
hinj, d. o. o., Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica. Prijave zbiramo do 18. 
9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Jesenice)
K prijavi vabimo kandidate, ki: imajo zaključeno VI. oz. 1. bolonjsko stopnjo izo-
brazbe ekonomske smeri, imajo najmanj pet let delovnih izkušenj v računovod-
stvu, dobro poznajo predpise s področja računovodstva in računovodskih stan-
dardov ter davčne zakonodaje, tekoče govorijo in pišejo v angleškem jeziku, so 
samostojni, pismeni, odzivni, natančni, ambiciozni in usmerjeni k strankam. Al-
bomay, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 20. 9. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Koordinator tehnike, m/ž (Brnik) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo naslednja znanja: izobrazbo VII. stopnje po 
SOKu in 2 leti delovnih izkušenj na področju dela oziroma VI. ali V. stopnjo izobraz-
be po SOKu in 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih, področna zakonoda-
ja in standardi, znanje tujega jezika na srednjem nivoju, računalniška znanja (Of-
fice programi), vozniško dovoljenje B-kategorije. Fraport Slovenija, d. o. o., Zgor-
nji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom. Prijave zbiramo do 6. 9. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog, m/ž (Tržič) 
Kot razvojni tehnolog boste zadolženi za: načrtovanje in vgradnjo elektronskih 
sklopov v stroje, naprave in delovne pripomočke, povezovanje elektronskih sklo-
pov in naprav v sisteme, uvajanju novih tehnologij in izdelkov v proizvodne pro-
cese ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo 
do 13. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Nadzornik hotelskih sob, m/ž (Bled) 
Iščemo sodelavca za nadzor izvedenih del sobaric in koordiniranje ter razpo-
rejanje dela sobaricam, naročanje potrošnega materiala in čistil, evidentira-
nje inventarja in opravljanje del sobaric ... Samsic, d. o. o., Verovškova ulica 
55, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 9. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Programer, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izkušnje s programiranjem, vozniško dovoljenje B-kategorije, samo-
iniciativnost in samostojno reševanje izzivov, odgovornost, vestnost ... Opal infor-
matika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 9. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:  
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

15
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

180 strani
ISBN 978-961-6893-86-2

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

15
EUR

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

ENOSOBNO stanovanje ali garso-
njero v Kranju, Radovljica, Tržič, tel.: 
031/412-397 19002224

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

TOMOS standard 45, letnik 2015, 
reg. do 2021, cena 800 EUR, tel.: 
040/571-308 
 19002220

STROJI IN ORODJA
PRODAM

PRODAMO več CNC strojev za obde-
lavo kovin. Informacije in dogovor za 
ogled možen na lokaciji v Škofji loki le 
po predhodni najavi na tel.041/673-
782 - Andrej Mušič  ali  041/757-610 
- Marko Mušič 19002194

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

LES za ostrešje - žagan, tel.: 031/505-
087, tourism.stular@gmail.com  
 19002221

KURIVO
PRODAM

DRVA suha bukova, metrska ali razža-
gana, tel.: 031/309-747  
 19002226

KVALITETNA bukova ali hrastova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/639-348 19002197

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

BOJLER Tiki, 120-litsrki, možen 
priklop na centralno kurjavo, rabljen 4 
leta, tel.: 031/772-154 19002214

VRTNA OPREMA
PRODAM

MASIVNO vrtno garnituro, dolžina 2 m, 
tel.: 041/980-371 19002215

GLASBILA
PRODAM

OZVOČENJE za ansambel, komplet 
nemški, z zvočniki, ojačevalci, stojala, 
..., tel.: 041/874-181 19002222

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, ogled Stara po-
šta Kranj, ugodno, tel.: 040/567-544 
 19002042

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002227

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTORSKO kiper prikolico, tel.: 
031/492-941 19002225

PRIDELKI
PRODAM

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1.10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008 19002212

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

7. SEPTEMBRA bodo na prodaj rjave 
kokoši nesnice, na začetku nesnosti, 
talna reja, naročila 051/378-939 
 19002190

BIKA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 031/687-062 19002217

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19001991

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

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

                        + poštnina

15  
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 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.

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

OSTALO
PRODAM

SENO in otavo v okroglih balah, tel.: 
04/25-21-591, 040/265-065 
 19002218

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO delo v strežbi, nedelje pro-
ste. Gostilna pri Slavki, Viktor Marin-
šek s.p., Podbrezje 36, Naklo, tel.: 
041/740-691 
 19002206

PIZZERIJA in Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/ci za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
031/327-620. Makarončki d.o.o., 
Podgorica 21, LJ. - Črnuče 
 19002131

IŠČEMO - voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Villach (Avstrija) - Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/ura bruto, dnevni-
ce so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl + 
Holz GmbH, Bahnhof str. 9, Klagen-
furt/Celovec, Avstrija 
 19002216

IŠČEM

IŠČEM DELO - varstvo otrok v okolici 
Preddvora, lahko tudi v popoldanskem 
času, tel.: 041/263-050  
 19002213

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša gradbe-
na dela -  z vašim ali našim materi-
alom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si    
                                           19001993

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 
 19001996

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19002115

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19001992

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi, ...,, tel.: 
041/583-163 19001997

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 19002044

IŠČEM

IŠČEM gospo za občasno druženje s 
starejšo gospo v Kranju, tel.: 031/322-
499 19002191

ZASEBNI STIKI
65-LETNA iščem prijatelja za druženje 
- izleti, morje, toplice, planine, leta niso 
pomembna, tel.: 040/285-634  
 19002223

RAZNO
PRODAM

MEŠALEC za beton in prtljažnik za 
avto, za 2 kolesa, tel.: 051/202-963 
 19002219
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Anketa

Roman Černivec, Vodice:

Avtomobili starejšega letnika 
imajo dušo, vsak je drugačen 
in edinstven, za razliko od da-
našnjih, ki so vsi enaki. Imam 
tri starodobnike znamke Por-
sche, tokrat sem prišel z mo-
delom 914 letnik 1971. 

Zvone Dolenc, Prevoje:

Kot predsednik Fičo kluba 
Slovenija se redno udeležu-
jem parad. Za starine moraš 
imeti žilico. Imam 15 staro-
dobnih vozil, ki jih moram 
redno vzdrževati in negovati, 
enako kot neguješ ljubezen. 

Srečko Fujan, Polje pri 
Vodicah:

Vespo sem kupil leta 1987 in 
še danes jo imam. Že tedaj 
mi je pomenila svobodo in 
veter v laseh, danes pa je ta 
občutek še močnejši. Vespa 
je enostavna za vzdrževanje. 

Marjan Pavli, Kamnik:

Za šestdeseti rojstni dan 
sem dobil motor BMW letnik 
1964. Tak motor sem vozil v 
policiji leta 1969. Imam še tri 
druge starodobnike, ki me 
sprostijo in osrečujejo. Z nji-
mi se vozim le na srečanjih.

Maša Likosar

Udeležence 17. Vsesloven-
skega srečanja ljubiteljev sta-
rodobnih vozil, ki ga je Moto 
klub Mak Vodice organiziral v 
okviru vodiškega občinskega 
praznika, smo povprašali, kaj 
jim starodobniki pomenijo, 
koliko jih imajo in ali so fi-
nančno velik zalogaj. 
/ Foto: Tina Dokl

Starodobniki 
imajo dušo 

Vojko Frelih, Stražišče:

Fiata 850 rdeče barve imam 
že 17 let. Zbiranje starodob-
nikov imamo v krvi, že stara 
starša in oče so bili zbiratelji. 
Največji problem teh vozil so 
rezervni deli, ki so težje doba-
vljivi in dražji. 

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 sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se 
bo oblačnost trgala. Zlasti popoldne bo nekaj ploh in neviht. 
Jutri in v četrtek bo nekoliko več sončnega vremena, popoldne 
pa so še mogoče plohe ali nevihte.

V noči z 12. na 13. julij je naši 
družini požar uničil streho in 
stanovanje v drugem nadstro-
pju. Škoda je ogromna. Sreča 
v nesreči je bila, da smo se vsi 
rešili pravočasno.
Vzroka požara kriminalisti 
niso mogli opredeliti, najverje-
tneje je bil udar strele.
S hitro pomočjo gasilcev in og-
romno pomoči sosedov, sorod-

Zahvala nikov, prijateljev, sodelavcev 
in ostalih krajanov ter dobrih 
ljudi smo imeli streho v enem 
tednu. Hitimo z delom v not-
ranjosti, da bo primerna za 
vselitev, kasneje nas čaka še 
ureditev zunanjega dela hiše.
Hvaležni smo vsem, ki ste 
nam pomagali. Vsem skupaj 
in vsakemu posebej hvala in še 
enkrat hvala za solidarnost in 
pomoč.

Družina Lukančič, Žiri

PREJELI SMO

Urša Peternel

Jesenice – Jeseničani so v 
zadnjih dneh znova zazna-
li povečan smrad z deponije 
Mala Mežakla. Kot so zapi-
sali v družbi Ekogor, izvaja-
jo intenzivno sanacijo stanja 
z baliranjem lahke frakcije, 
zaradi česar je možno občas-
no zaznati širjenje neprijet-
nih vonjav. Poudarili so, da 
je sanacija v zaključni fazi, 
in prosili za razumevanje. 

Prav k temu, k baliranju 
odpadkov, ki so bili prej na-
kopičeni v kupih na pros-
tem, je koncesionarja pred 
časom pozval tudi jeseni-
ški župan Blaž Račič. V za-
četku meseca si je skupaj z 
direktorjem občinske upra-
ve stanje na deponiji ponov-
no ogledal. »Ogled kaže, da 
je dobršen del prosto odlo-
ženih odpadkov na občin-
skem zemljišču res zbali-
ran, kar bistveno zmanjšu-
je morebiten pojav smradu. 
Dejstvo pa je, da se število 

bal še vedno povečuje, zato 
je treba še naprej vztrajati, 
da država pristopi k rešit-
vam za končno izrabo lahke 
frakcije. Koncesionarja smo 
ponovno pozvali k odstra-
nitvi odpadkov z občinske 
parcele,« je po ogledu pove-
dal župan. 

Ob tem pa na Občini Je-
senice v kratkem pričaku-
jejo končno poročilo revi-
zijske službe v zvezi z iz-
vajanjem gospodarske jav-
ne službe obdelave meša-
nih komunalnih odpadkov 
in sklenjene koncesijske 

pogodbe med Občino Jese-
nice in podjetjem Ekogor. 
Poročilo naj bi bilo priprav-
ljeno do septembra, na tej 
osnovi pa se bodo odločili za 
nadaljnje ukrepe, tudi more-
bitne spremembe koncesij-
ske pogodbe, ki bodo omo-
gočale učinkovitejši nadzor 
nad izvajanjem omenjene 
dejavnosti.

Celotno dogajanje pa kri-
tično spremljajo v lokalnem 
odboru stranke Levica – Je-
seniška alternativa, ki je bila 
tudi pobudnica nedavne iz-
redne seje občinskega sveta 

o tej problematiki. Občinski 
svetnik Vlado Mlinarec je 
ponovno opozoril na neza-
konito odlaganje bal na ob-
činsko parcelo. »Res se bo 
smrad z baliranjem v veli-
ki meri odstranil, vendar pa 
nam ostajajo ogromne koli-
čine zbalirane lahke frakci-
je,« je opozoril in dodal, da 
izcedne vode pronicajo v tla 
in podtalnico in s tem ogro-
žajo zdravje ljudi. Zato raz-
mišljajo tudi o vložitvi ka-
zenske ovadbe zoper župa-
na zaradi opustitve dolžne-
ga ravnanja, je poudaril.

Ekogor balira odpadke
Koncesionar Ekogor intenzivno balira nakopičeno lahko frakcijo na Mali Mežakli. Na Občini Jesenice v 
kratkem pričakujejo revizijsko poročilo.

Kupi zbalirane lahke frakcije na deponiji Mala Mežakla / Foto: Ekogor

»Res se bo smrad z 
baliranjem v veliki meri 
odstranil, vendar pa nam 
ostajajo ogromne količine 
zbalirane lahke frakcije.«

Kamnik – Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo skupaj s 
svojimi sodelavci v sredo, 4. septembra, deloval v Kamniku. 
Občani, ki menijo, da so jim kršene človekove pravice, se na 
srečanje v prostorih Občine Kamnik lahko prijavijo s klicem 
na telefonsko številko 030 720 225 vse do ponedeljka, 2. sep-
tembra, do 15. ure.

Varuh človekovih pravic prihaja v Kamnik

Železniki – Občina Železniki se je prejšnji mesec lotila rekon-
strukcije dotrajane makadamske lokalne ceste Ojstri Vrh–Sle-
me–Zgornja Golica. Dela potekajo dobro in naj bi jih izbrani 
izvajalec podjetje Mapri Proasfalt končal do konca septembra, 
je napovedal občinski svetovalec za komunalno dejavnost Rok 
Pintar. Rekonstruirali bodo približno 1,2 kilometra dolg odsek, 
350 metrov ceste pa bo ostalo v makadamski obliki, saj občini 
ni uspelo doseči dogovora z lastnikom zemljišča. Gre sicer 
za največjo letošnjo občinsko investicijo v ceste, stala bo 177 
tisoč evrov. »Cesta povezuje zaselka Ojstri Vrh in Zgornja 
Golica, posredno preko hribov tudi Železnike s Selci. Pote-
ka na nadmorski višini od približno 600 do 850 metrov, po 
večini v klanec, po senčni legi in v gozdu, kar otežuje njeno 
vzdrževanje v zimskem času. Z asfaltiranjem se bo to precej 
spremenilo. Cesta bo med drugim varnejša za prevoze otrok 
v šolo. V času gradnje obvoznice skozi Železnike se bo po 
zdajšnjih predvidevanjih uporabljala tudi za obvoz za tovorna 
vozila iz smeri Smoleve, kjer je tudi velik obrat za žaganje 
lesa,« je pojasnil Pintar.

Od Ojstrega Vrha proti Golici kmalu po asfaltu

Cesta naj bi bila obnovljena in asfaltirana do konca 
septembra. / Foto: Gorazd Kavčič


