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Brezplačen  
avtobus v Vrata
Minuli konec tedna je bil prvi od 
treh v avgustu, s katerim v Moj-
strani zagotavljajo dodatna brez-
plačna parkirišča ter brezplačen 
avtobusni prevoz do Aljaževega 
doma v Vratih s ciljem umirjanja 
prometa.

2

GORENJSKA

Kino Storžič postaja 
otroški športni center
Mladi športniki in športni zanese-
njaki iz Športnega kluba Dr. Lovka 
so se odločili, da najamejo prosto-
re nekdanjega kina Storžič in v 
njih postavijo prvi otroški športni 
center v Sloveniji. Odprli naj bi ga 
v naslednjem mesecu.

6

KULTURA

Peti pred domačo publiko 
je poseben užitek
Na koncertnem večeru na pro-
stem z naslovom Pa se sliš', ki bo 
jutri, v sredo, na župnijskem pose-
stvu v Predosljah, bo osrednja go-
stja mezzosopranistka Barbara 
Kozelj, ki že leta živi in deluje na 
Nizozemskem.

8

RAZVEDRILO

Bohinjska noč  
podrla vse rekorde
Čeprav ognjemeta ni bilo, je bila 
udeležba na letošnji prvi Bohinjski 
noči rekordna. Ognjemet je nado-
mestila laserska predstava na vo-
dni zavesi. Prireditev postaja ve-
dno bolj okolju prijazna in tradici-
onalno bohinjska.

13

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Zvečer se bodo 
padavine okrepile, v sredo 
dopoldne pa ponehale.  
V četrtek bo dokaj sončno.

13/22 °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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Aleš Senožetnik

Velike Lašče – Nekaj sto 
kmetov se je v soboto dopol
dne zbralo na protestu v Ve
likih Laščah, kjer so odločno 
zahtevali, da država upošte
va njihove zahteve, ki jih je 
predstavil predsednik sindi
kata kmetov Anton Medved. 
»Zahtevamo, da se volkove s 
slovenskega podeželja odlo
vi ali opravi odstrel. Podpira
mo, da se populacija ohrani 
v ograjenih kompleksih zno
traj državnih gozdov,« je na 
protestu, ki so ga poimeno
vali Slovensko podeželje ne 
bo zverinjak, povedal Med
ved in dodal, da v sindikatu 

ne pristajajo na to, da bi mo
rali zaradi zveri z mrežami 
in ograjami ograditi celotno 
slovensko podeželje. »Tako 
kot smo kmetje dolžni po
skrbeti, da naša živina ne 
dela škode sosedom, tako je 
država dolžna poskrbeti za 
svoje zveri, da ne delajo ško
de slovenskim kmetom,« je 
še povedal Medved. 

V sindikatu so med dru
gim zahtevali tudi odstop 
ministra za okolje in prostor 
Simona Zajca. Ta se shoda 
sicer ni udeležil, v izjavi za 
javnost pa je povedal, da je 
poziv k odstopu neuteme
ljen in ga v celoti zavrača. 
Kot pravi, so težave nastale 

v zadnjih treh letih, ko je so
dišče ustavljalo odloke mi
nistrstva o rednem odstre
lu in s tem porušilo učin
kovito upravljanje z medve
dom in volkom. »Razumem 
kmete, da niso zadovoljni s 
hitrostjo interventnega od
strela. Za optimizacijo izva
janja zakona bomo v tem te
dnu za skupno mizo zbrali 
izvajalce zakona (Zavod za 
gozdove, Zavod za varstvo 
narave, Lovska zveza, kme
tijski svetovalci). Od delov
ne skupine pričakujem, da 
bo sproti razrešila težave, 
ki se pojavljajo na terenu,« 
je še zapisal minister Zajc.  

Slovensko podeželje ne bo zverinjak
Kmetje, ki se spopadajo z napadi zveri, so na sobotnem protestu zahtevali 
odstop ministra Simona Zajca in odločnejše ukrepanje države.

Da je kmetom dovolj, so jasno izrazili tudi s transparenti. 

Maja Bertoncelj

Lučine – Petkova povorka vo
zil skozi Gorenjo vas, sobo
tni trije treningi in nedeljske 
tri vožnje za skupni seštevek 
so minuli konec tedna v Po
ljansko dolino privabili več 
tisoč gledalcev. Organizator
ji iz AMD Zvezda so v sode
lovanju z lokalno skupnos
tjo uspešno izvedli 18. Gor
sko hitrostno dirko (GHD) 
Lučine.

Rekordnih več kot sto tri
deset voznikov na startni li
sti je napovedovalo nov av
tomobilistični spektakel, ki 
se je tudi uresničil. Najbolj 
je navdušil Francoz Sebasti
en Petit.

Rekordni časi proti Lučinam
Na Gorsko hitrostni dirki Lučine nov zmagovalec, to je Francoz Sebastien Petit, ki je ob tem postavil 
še rekord proge. Ta je padel tudi med turnimi vozili. 

Francoz Sebastien Petit je novi junak Lučin. Dosegel je prvo zmago in krepko izboljšal 
rekord proge. / Foto: Gorazd Kavčič49. stran

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški žu
pan Ciril Globočnik in di
rektor podjetja Adaptaci
je – vzdrževanje Miran Mi
halič sta v ponedeljek pod
pisala pogodbo za energet
sko sanacijo Osnovne šole 
Staneta Žagarja v Lipnici. 
Vrednost pogodbenih del, 
ki jih bo izvajalec začel že 
v prihod njih tednih, je 1,9 
milijona evrov, zaključena 
pa naj bi bila do konca av
gusta prihod nje leto.

V tem času bodo leta 1958 
zgrajeno stavbo popolnoma 

prenovili: zamenjali bodo 
azbestno strešno kritino, 
objekt izolirali in obnovi
li fasado, zamenjali stavb
no pohištvo, v delu, kjer je 
telovadnica, pa je predvide
na tudi vgradnja mehanske
ga prezračevanja z rekupera
cijo. Svetila bodo zamenjali 
z energetsko varčnejšimi in 
vgradili termostatske venti
le, obnovljena bo tudi kotlov
nica na lesno biomaso. Veli
ko telovadnico bodo preno
vili in razširili, uredili bodo 
tudi okolico šolske stavbe in 
parkirišča. 

Obnova osnovne 
šole v Lipnici
Občina Radovljica je včeraj z izvajalcem podpisala 
skoraj dvamilijonsko pogodbo za energetsko 
sanacijo Osnovne šole Staneta Žagarja v Lipnici. 
Obnovo naj bi končali do konca avgusta 2020.

44. stran

47. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BORIS ŽNIDAR iz Vodic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Perpetuum Jazzile prvič na Škofjeloškem gradu

V petek, 30. avgusta, se na Škofjeloškem gradu obeta vokalni 
spektakel brez primere – nastopili bodo Perpetuum Jazzile. Na 
izjemnem glasbenem večeru boste lahko slišali nekaj novosti 
te naše tudi v svetu zelo znane in priznane vokalne skupine ter 
tako slovenske kot tuje skladbe, ki jih že dobro poznamo. Glas-
ba zasedbe Perpetuum Jazzile temelji na glasovih. V svojem 
repertoarju unikatno poustvarjenih in avtorskih skladb mešajo 
značilno brazilsko bossa novo, sving, funk, pop in gospel z 
gostimi harmonijami. Barve njihovih harmonij tvori več kot 
štirideset glasov. Doslej so izdali šest albumov in navduševali 
slovensko ter svetovno javnost z unikatnimi izvedbami klasik, 
kot so Africa, Footloose, Slovenija, od kod lepote tvoje … 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Koliko 
albumov je doslej izdala skupina Perpetuum Jazzile? Odgo-
vore pošljite do torka, 21. avgusta 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Štirinajsti Vikend smeha v Kulturnem domu Križe 

Prireditev bo potekala od 23. do 25. avgusta 2019 v Kulturnem 
domu Križe vsak večer ob 19.30. Na prireditvi sodelujejo gle-
dališke skupine Belansko iz KD Bohinjska Bela, KUD Valen-
tin Kokalj Visoko in KD Kruh Križe. Naslove predstav lahko 
razberete iz nove pripovedi o tržiškem zmaju: Po gorenjski 
deželi se širijo govorice, da je na kriškem polju kokoš znesla 
jajce, iz katerega se je izvalil zmaj z dvema repoma. Zmaja 
je sam Martin Krpan na Ljubelju »na po presekov«, ko se je 
vračal z Dunaja po boju z Brdavsom. Kako velik je bil tržiški 
zmaj, lahko vidimo na vrhu Ljubelja, saj še danes na vsaki 
strani ceste stoji zmajev rep. Kokoš pa ni znesla samo enega 
jajca, ampak vsaj šest. Pet jih še vedno leži na kriškem trgu. 

Trem naročnikom Gorenjskega glasa bomo podarili brez-
plačno vstopnico za vse tri predstave na 14. Vikendu smeha. 
Nagradno vprašanje: Napišite naslove treh gledaliških pred-
stav, ki jih bodo uprizorjene v KD Križe! Odgovore pošljite do 
ponedeljka, 19. avgusta 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si. 

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Domačini in tu-
risti, s katerimi smo govori-
li v soboto, podpirajo priza-
devanja za zmanjšanje pro-
metne obremenjenosti alp-
skih dolin. »Avtomobilom 
sploh ne bi smeli več dovoli-
ti vstopa v dolino Vrata, am-
pak naj bi obiskovalci lah-
ko dostopali le peš, s kole-
som ali avtobusom,« je ak-
ciji umirjanja prometa nak-
lonjena Mojca Belingar iz 
Nove Gorice. Družina Špe-
lič iz Kočevja je bila na poti 
na dopust v Kranjsko Goro, 
a so naredili postanek za 
obisk Vrat z javnim avtobu-
snim prevozom, za samo ak-
cijo, ki jo prav tako podpira-
jo, pa so izvedeli iz medijev. 
Zvonimir Blenkuš je doma-
čin iz Mojstrane. Do Perični-
ka gre velikokrat peš, tokrat 
pa sta se z ženo Moniko od-
ločila, da se z avtobusom pe-
ljeta do Vrat, se sprehodita 
in popijeta kavo v Aljaževem 
domu. »Absolutno podpi-
ram pobudo umirjanja pro-
meta,« je poudaril. Tudi tuje 
turiste smo srečali na avto-
busu. Angleška zakonca De-
light sta se vrnila s Triglava. 
»Povzpela sva se najprej do 
Kredarice, prespala v domu, 
danes pa na Triglavu dožive-
la sončni vzhod. Prelepo je 
bilo. Ob vrnitvi v dolino sva 
se zelo razveselila avtobusa 
v Vratih, saj sva bila po turi 
precej utrujena,« sta pripo-
vedovala Angleža. 

Na info točki pri Merca-
torju v Mojstrani je infor-
mator potnike tudi pozdra-
vil in jim razdelil brezplačne 
izvode publikacije, v kateri 
je povzet namen akcije, do-
dan vozni red avtobusov, po-
stajališč, parkirišč in namig, 
kaj vse je vredno obiskati v 
dolini Vrata. Po publikacije 
je za svoje goste prišla Met-
ka Zajšek, ki v Mojstrani od-
daja apartma. 

Podžupan Kranjske Gore 
in koordinator projekta 
Vrata 2019 Bogdan Janša 
je strnil vtise in dodal ne-
kaj prvih, še neuradnih po-
datkov, kako je bilo minulo 
soboto in nedeljo: »Na so-
botni sončni dan smo ime-
li 195 uporabnikov javnega 
prevoza v dolino in 161 iz 
nje. Nedeljsko dopoldne je 
bilo megleno z dežjem, po-
poldne se je razjasnilo; be-
ležili smo 120 uporabnikov 
javnega prevoza v dolino in 
210 iz nje. Neuradne šte-
vilke govorijo, da tak način 
obiska z urejenim javnim 
prevozom zagotovo razbre-
meni dolino. Po prvi oce-
ni bi bilo namreč približno 
za slabo tretjino dodatnih 

vozil, ki bi vstopila v doli-
no Vrata, če javnega prevo-
za ne bi bilo. Ves dan sta vo-
zila dva avtobusa, večjih za-
mikov pri voznem redu ni 
bilo. Čez dan je bilo na par-
kirišču pri nekdanji žele-
zniški postaji v Mojstrani 

parkiranih med štirideset 
in šestdeset vozil. Prvi vtisi 
obiskovalcev so zelo pozitiv-
ni, absolutno podpirajo pri-
zadevanja v smer omejeva-
nja prometa v dolino in čim 
večje uporabe javnega pre-
voza in seveda vzpostavitve 
režima, ki bi dolino dolgo-
ročno razbremenil. V ime-
nu ekipe Vrata 2019, v ka-
teri smo predstavniki ob-
čine, Triglavskega naro-
dnega parka, Turistične-
ga društva Dovje - Mojstra-
na, Planinskega društva 
Dovje - Mojstrana in drugi 
prostovoljci lokalnih dru-
štev, se vsem zahvaljuje-
mo za odziv. Kljub temu 
da je prometni tok v Vrata 

normalno potekal, smo nad 
številom uporabnikov jav-
nega prevoza pozitivno pre-
senečeni. Žal pa še ostaja 
velik problem divjega par-
kiranja z avtomobili v doli-
ni, ko se zapolni parkirišče 
v Vratih, prašenja z maka-

damske ceste in posledično 
slabe prometne varnosti, na 
kar nas vsakič opozorijo ko-
lesarji in pohodniki.« 

Akcija umirjanja prometa 
z brezplačnim parkiranjem 
in brezplačnim javnim av-
tobusnim prevozom bo še 
v podaljšanem prazničnem 
koncu tedna od 15. do 18. av-
gusta (vključno s petkom, 
16. avgustom) in še 24. in 
25. avgusta – ves dan od 
šeste ure zjutraj do pozne-
ga popoldneva vsako polno 
uro od parkirišča pri nekda-
nji Železniški postaji Moj-
strana do Aljaževega doma 
v Vratih in nazaj. Zadnja vo-
žnja avtobusa iz Vrat bo ob 
šestih zvečer. 

Brezplačen avtobus v Vrata
Minuli konec tedna je bil prvi od treh v avgustu, s katerim v Mojstrani zagotavljajo dodatna brezplačna 
parkirišča ter brezplačen avtobusni prevoz do Aljaževega doma v Vratih s ciljem umirjanja prometa. 
Avtobus bo vozil tudi v prazničnem koncu tedna od 15. do 18. avgusta in še 24. in 25. avgusta.

Zakonca Velikonja iz Nove Gorice sta bila lani v Vratih s kolesom, letos sta izbrala javni 
prevoz z avtobusom, na sliki sta z voznikom Lojzetom Bambičem. Izstopila sta pri 
Peričniku, si ogledala zgornji slap, potem pa peš nadaljevala v dolino Vrata. / Foto: Tina Dokl

Brezplačni avtobus bo vozil še dva avgustovska konca tedna 
– ves dan od šeste ure zjutraj do poznega popoldneva 
vsako polno uro od parkirišča pri nekdanji Železniški postaji 
Mojstrana do Aljaževega doma v Vratih in nazaj. Zadnja 
vožnja avtobusa iz Vrat bo ob šestih zvečer. / Foto: Tina Dokl

Angleška zakonca v družbi Matjaža Podlipnika in Uroša 
Kopavnika iz Turističnega društva Dovje - Mojstrana ter 
voznika avtobusa Jožeta Kamenška / Foto: Suzana P. Kovačič

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 6. avgusta 2019, prejme 
dve vstopnici za predstavo Brade v Letnem gledališču Khisl-
stein Ula Nartnik iz Kranja.
Nagrajenki čestitamo!

Ves dan sta vozila dva 
avtobusa. Čez dan je 
bilo na parkirišču pri 
nekdanji železniški 
postaji v Mojstrani 
parkiranih med štirideset 
in šestdeset vozil.
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Klicanje iz javnih telefon-
skih govorilnic. Marsik-
do verjetno sploh ne ve, 

da še obstajajo, kaj šele, da 
bi pomislil na njeno uporabo. 
Sodobna tehnologija je prines-
la mobilno telefonijo in danes 
ima večina ljudi mobilni tele-
fon, ki je v prvi vrsti namenjen 
klicanju, predvsem mladi pa 
ga večinoma uporabljajo za 
vse drugo. Komunikacija da-
nes poteka zelo drugače, kot je 
bilo to včasih.

Na klice iz javnih telefonskih 
govorilnic so za večino ostali le 
še spomini. Mojih pravzaprav 
ni veliko, vezani pa so na kli-
canje sedanjega moža z morja 
– seveda na stacionarni tele-
fon. Bilo je prav zanimivo, ko 
nisi vedel, ali se bo na drugi 
strani oglasil on ali kdo iz nje-
gove družine, čakal si na vrsto, 
spremljal impulze, dokler ni 
prekinilo ... Imeli smo jo tudi 
v domači vasi – pri trgovini. 
Včasih je pri njej celo kdo čakal 
na klic, dokler ni zazvonilo ... 
Že dolgo je ni več kot tudi ne 
številnih drugih.

Javne telefonske govorilni-
ce danes uporablja le še malo 
ljudi, so pa še vedno v upora-
bi, čeprav se njihovo število 
razumljivo zelo zmanjšuje. 
Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike 
Slovenije (AKOS) vsako leto 
izvaja redno raziskavo o me-
sečnih izdatkih gospodinjstev 
za storitve elektronskih komu-
nikacij. Ta za leto 2018 kaže, 
da 11 odstotkov anketirancev 

sploh še nikoli ni uporabilo 
javne telefonske govorilnice, 
19 odstotkov se jih ne spomni, 
kdaj jo je nazadnje uporabilo, 
66 odstotkov pa jih je upora-
bilo javno telefonsko govoril-
nico pred več kot tremi leti. Le 
dva odstotka anketirancev sta 
uporabila telefonsko govorilni-
co pred enim letom ali manj. 

Nekateri ta način klicanja 
torej še vedno uporabljajo. Po-
datki, ki so prav tako objavlje-
ni na spletni strani AKOS-a, 
kažejo, da število klicev iz 
javne telefonske govorilnice 
še naprej upada, zanimivo, a 
logično pa je, da večina pro-
meta, merjenega v impulzih 
(61,75 odstotka), prihaja iz 
govorilnic, ki sploh niso javno 
dostopne. Delež teh govorilnic 
pa je glede na celotno število 
govorilnic le 6,8 odstotka. Na-
meščene so večinoma v zavo-
dih za prestajanje kazni ali 
v zaprtih oddelkih psihiatrič-
nih bolnic. 

Agencija je v analizi iz leta 
2014 še ohranila javne telefon-
ske govorilnice za naslednjih 
pet let, torej do konca letoš-
njega leta, z obrazložitvijo, 
da bo na ta način omogočila 
uporabnikom dovolj časa za 
prilagoditev. Vsi se tudi v tem 
obdobju še niso prilagodili, 
niso prešli na sodobnejše rešit-
ve. Dejstvo je, da se bo število 
telefonskih govorilnic še nap-
rej zmanjševalo. Če jih je bilo 
včasih v Sloveniji več kot štiri 
tisoč, naj bi jih bilo konec le-
tošnjega leta le še okrog šeststo.

Spomini iz govorilnice

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Kranj – Javne telefonske go-
vorilnice so bile včasih zelo 
v uporabi, sedaj že več let ni 
več tako. Kot pravijo v Tele-
komu Slovenije, ki je z jav-
nim razpisom izbrani izva-
jalec te univerzalne storitve, 
njihovo število postopoma 
zmanjšujejo.

Zmanjševanje skladno 
z odločbo AKOS-a

V zadnjem desetletju se 
število javnih telefonskih go-
vorilnic zmanjšuje, in sicer 
skladno z odločbo Agencije 
za komunikacijska omrež-
ja in storitve Republike Slo-
venije (AKOS). »Do konca 
leta 2019 bomo število go-
vorilnic zmanjšali na okrog 
šeststo, preostale javne tele-
fonske govorilnice pa bomo 
odstranjevali postopoma. 
Pri umiku posameznih te-
lefonskih govorilnic upo-
števamo več dejavnikov, ki 
jih je opredelil regulator, 
kot so količina prometa, lo-
kacija telefonske govorilni-
ce, dostopnost govorilnic, 
prirejenih za invalide, go-
stota govorilnic in podob-
no. V Telekomu Slovenije 
smo sicer pred leti v posa-
meznih telefonskih govo-
rilnicah postavili Teletočke, 
ki so uporabnikom omogo-
čale dostop do interneta ter 
različnih informacij, vsebin 
in storitev, vendar večjega 
interesa med uporabniki ni 
bilo,« pojasnjujejo.

V skladu z Zakonom o ele-
ktronskih komunikacijah 

je kot univerzalna storitev 
opredeljeno tudi zagota-
vljanje javnih telefonskih 
govorilnic ali drugih dos-
topovnih točk za javno go-
vorno telefonijo, iz katerih 
je mogoče brezplačno in 
brez uporabe kakršnihkoli 
plačilnih sredstev klicati na 
številke za klic v sili (112 in 
113). »Tako so se govorilnice 
postavljale predvsem tam, 
kjer je bila potreba po jav-
ni telefoniji največja, to je 
v mestnih središčih, na po-
štah, avtobusnih in železni-
ških postajah ter letališčih, 
v bolnišnicah in drugih jav-
nih ustanovah, na bencin-
skih servisih, v turističnih 
središčih, planinskih kočah 
in podobno,« pravijo v Tele-
komu Slovenije.

Najvišja delujoča na 
Gorenjskem na Krvavcu

Zmanjševanje števila jav-
nih telefonskih govoril-
nic potrjujejo tudi števil-
ke. »Največ javnih telefon-
skih govorilnic je bilo aprila 
2001, ko jih je bilo 4011, ko-
nec leta 2014 je bilo aktivnih 
2500 govorilnic, konec leta 
2015 2100 govorilnic, ko-
nec leta 2016 1430 govoril-
nic, konec leta 2017 1030 go-
vorilnic ter konec leta 2018 
887 govorilnic. Trenutno je 
v Sloveniji delujočih še oko-
li 830 javnih telefonskih go-
vorilnic, od tega jih je na 
Gorenjskem 75,« pojasnju-
jejo in dodajajo zanimiv po-
datek, da je bila med prvimi 
telefonskimi govorilnicami, 

postavljenimi na Gorenj-
skem, govorilnica v Kinu 
Storžič, najvišje ležeča go-
vorilnica na tem koncu pa je 
na Krvavcu, in sicer na zgor-
nji postaji žičnice. Kot so še 
povedali v Telekomu Slove-
nije, so največkrat upora-
bljene telefonske govoril-
nice v javnih zavodih (mla-
dinski domovi, psihiatrične 
ustanove), najmanjkrat pa 
praviloma v manjših zasel-
kih in vaseh. Telefonske go-
vorilnice redno vzdržujejo.

Kako bo z zagotavljanjem 
govorilnic ali drugih dosto-
povnih točk za javno govor-
no telefonijo za brezplačne 
klice na številke za klic v sili 
v prihodnje, pravijo, je v naj-
večji meri odvisno od odlo-
čitve AKOS-a.

Vse manj javnih govorilnic
Zmanjševanje števila javnih telefonskih govorilnic se nadaljuje: v Sloveniji jih je bilo največ pred 18 leti, 
več kot štiri tisoč, danes je delujočih še okrog 830, od tega 75 na Gorenjskem. Do konca leta bodo 
njihovo število zmanjšali na okrog šeststo.

Na Gorenjskem je še 75 javnih telefonskih govorilnic. Ena izmed njih je na Jezerskem. 
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Jože Košnjek

Kranj – V sredo, 14. avgusta, 
zvečer in v četrtek, 15. av-
gusta, na praznik velikega 
šmarna ali Marijinega vne-
bovzetja, bodo po župnijah 
počastili ta največji Marijin 
praznik, ki mu ponekod, še 
posebej v vzhodnem delu 
Slovenije, rečejo tudi velika 
gospojnica. Še posebej sve-
čano bo v Marijinih romar-
skih središčih, kjer so cerkve 
večinoma posvečene Mariji-
nemu vnebovzetju. 

Na Primskovem v Kra-
nju, kjer so ponosni na kip 
Marije iz 15. stoletja in ka-
mor so včasih množično 
prihajali romarji, bo v sredo 

zvečer ob 19.30 maša, ki jo 
bo daroval ljubljanski po-
možni škof dr. Anton Ja-
mnik. Po maši bo procesija 
s kipom Marije in lučkami. 
V četrtek, na praznični dan, 

bosta maši ob 7. in 9. uri. 
Popoldne ob 15. uri bodo li-
tanije, ki jih bo vodil prelat 
Stanislav Zidar, ob 17. uri 
pa bo maševal zlatomašnik 
in dekan kranjske dekanije 

Jože Klun, sicer župnik na 
Kokrici. 

V četrtek, 15. avgusta, na 
veliki šmaren, se običajno 
največ romarjev zbere na 
Brezjah, kjer bo ob 10. uri 

maševal ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore. 
Na predvečer praznika pa 
bo tudi na Brezjah procesi-
ja z lučkami. Romarje vabi-
jo na praznični četrtek tudi 

v Lesce in na Bled. V Lescah 
bo ob 17. uri maševal doma-
či župnik Gregor Šturm, ki 
vabi po maši na družabno 
srečanje na vrtu župnišča. 
Na Blejskem otoku pa bo ob 
17. uri maševal domači žu-
pnik Janez Ferkolj. Povedal 
nam je, da bo iz pristanišča 
pod Vilo Bled na otok brez-
plačno vozila ladjica Sinaj. 

Poseben večer pa se bo 
pod geslom »Berem – Beri 
– Beremo skupaj« v sre-
do, 14. avgusta, na predve-
čer praznika, zgodil na Mli-
nem. Ob 20. uri bodo na 17. 
Predšmarnem večeru na 
pletnah brali poezijo in pro-
zo ustvarjalcev, ki jim je Bled 
vir ustvarjalnega navdiha.  

Slovesne maše in procesije
Za praznik velikega šmarna bo na Gorenjskem še posebej slovesno na Brezjah, v Lescah, na 
Primskovem in na Bledu, na Mlinem pa bodo na pletnah brali poezijo in prozo.

Veliki šmaren častijo tudi Slovenci na Koroškem in 
v Italiji. Slovenska maša bo na praznični dan tudi 
letos v cerkvi Marije na Otoku ob Vrbskem jezeru na 
Koroškem. Ob 10.30 bo maševal Jože Marketz, pel pa 
bo cerkveni pevski zbor iz Hodiš.
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Gorski pre-
lazi, kot poudarjajo v Cipri, 
niso samo prostor prehaja-
nja, ampak tudi prostor do-
gajanja, zato se je treba z 
njimi ukvarjati. V Erjavče-
vi koči na Vršiču so v soboto 
poglede strnili strokovnjaki-
nja za interpretacijo dedišči-
ne in poznavalka gora Mar-
jeta Keršič Svetel, številnim 
znana tudi kot dolgoletna 
voditeljica televizijske odda-
je Gore in ljudje, Grega Žorž 
iz Zgodovinskega društva 
Rapalska meja, Fedja Klavo-
ra iz Civilne iniciative Man-
grt in predsednik Cipre Slo-
venija dr. Matej Ogrin. 

Na eni strani so opozorili 
na danes prometno obreme-
njenost gorskih prelazov, 
tudi vršiškega, in nujnost is-
kanja rešitev razbremenitve 
prometa, na drugi strani pa 
na dejstvo, da so čez gorske 
prelaze v zgodovini skupaj z 
ljudmi potovale tudi njiho-
ve zgodbe in kultura. Marje-
ta Keršič Svetel je prepriča-
na, da bi turisti radi prisluh-
nili tudi zgodbam krajev, ki 
jih obiskujejo. Mnogo zgodb 
bi bilo treba odkopati, ohra-
niti in pripovedovati, a čas se 
izteka, kajti lokalnega prebi-
valstva, ki o teh krajih veli-
ko ve, je vse manj. Pomem-
ben se ji zdi razmislek v po-
vezavi dediščine in identite-
te s turizmom, v prispodo-
bi besed: »Turizem je nekaj 
takega kot ogenj: lahko vam 

skuha kosilo ali požge hišo 
do tal. »Če turizem doživlja 
razmah in razvoj stihijsko, 
se slednje zgodi kaj hitro, 
zato Keršič Svetelova meni, 
da je to, kako nekdo gleda 
na svojo dediščino, v končni 
fazi politično vprašanje. 

Da prelaz Vršič skriva še 
številne druge zgodbe, ki 
niso povezane le z ruskimi 
ujetniki v času prve svetov-
ne vojne, je opozoril Grega 
Žorž. Po njegovem mnenju 
ta tudi ne bi smel biti le iz-
hodišče za planinske izlete, 
ampak cilj. Ste vedeli, da je le 
nekaj metrov pred Kočo na 
Gozdu skoraj neviden most 
iz leta 1938, ki je dobil arhi-
tekturno nagrado? Še vedno 
obstaja prva pot čez prelaz, 

ki jo je vredno prehoditi, tu 
so še objekti tehnične dediš-
čine iz časa rapalske meje, ki 
imajo svojo zgodovino s šte-
vilnimi zgodbami ... 

Gorski prelazi so od nek-
daj povezovali in ločeva-
li. Fedja Klavora, arhitekt, 
ki se je po upokojitvi začel 
ukvarjati z zgodovino Bov-
škega, se spominja ene vrši-
ških zgodb: »Tam nekje po 
devetdesetem letu je bil pre-
laz zaradi snega zaprt do 
prvega maja. Bovška doli-
na je trpela, ker prometa ni 
bilo. Trenta ne sme umreti, 
so bili pozivi. In neki Tren-
tar je dal idejo in dvajset, tri-
deset prostovoljcev nas je 
prekidalo Vršič z lopatami.« 
Zato, dodaja, ko razmišljajo 

o ukrepih omejevanja pro-
meta, naj se na Trentarje le 
ne pozabi.  

Preko zelenih pristopov 
si je treba prizadevati za oh-
ranitev naravne in kulturne 
dediščine, ohranitev habita-
tov in biodiverzitete ter po-
speševati lokalni razvoj po-
deželja, je sporočilo društva 
Cipra. Ogenj, ki so ga isto-
časno prižigali na več loka-
cijah v alpskih deželah (pri 
nas še na Vošci, Slemeno-
vi špici, Ciprniku in Viso-
ki Ponci), pa je, kot je skle-
nil Matej Ogrin, simbol upa-
nja, povezovanja, varovanja 
Alp in narave kot enotnega 
življenjskega prostora. Akci-
ji se pridružujejo v Društvu 
za naravo – Jalovec. 

Čez prelaze potujejo zgodbe
Nevladno društvo za varstvo Alp Cipra Slovenija je minuli konec tedna soorganiziralo dogodek Ogenj 
v Alpah, s katerim opozarjajo na celovit način reševanja okoljskih in razvojnih vprašanj v Alpah – letos 
pod temo Prelaz pripoveduje s poudarkom na gorskem prelazu Vršič.

Simbolni prižig ognja pod Erjavčevo kočo s prečudovito kuliso gora / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Z novim gradbe-
nim zakonom, ki je v velja-
vo stopil leta 2018, so občin-
ski inšpektorji dobili nove 
pristojnosti na področju po-
segov v prostor, za katere ni 
treba pridobiti gradbene-
ga dovoljenja. Občinski in-
špektor Gregor Jarkovič z 
Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva občin Jese-
nice, Gorje, Kranjska Gora 
in Žirovnica je povedal, da 
gre za tako imenovane eno-
stavne objekte, kot so nad-
streški, ograje, ute, objekti 
na kmetijskih zemljiščih …, 
skratka za vse vrste objek-
tov in posegov, za katere ni 

potrebno gradbeno dovolje-
nje, a kljub temu morajo biti 
skladni z določili prostor-
skega akta občine. 

Zaradi pomanjkanja dr-
žavnih gradbenih inšpek-
torjev in velikega števila pri-
jav nepravilnosti je bil nad-
zor na področju nedovolje-
nih posegov v prostor v pre-
teklosti pomanjkljiv, z no-
vim zakonom pa gradbena 
inšpekcija dobršen del teh 
zadev odstopa občinskim in-
špektorjem. 

Po Jarkovičevih besedah 
imajo na območju jeseni-
ške občine največ dela zlas-
ti zaradi gradnje nenamen-
skih objektov na kmetij-
skih zemljiščih. Na vrtičkih 

namreč lastniki postavlja-
jo prevelike in nenamenske 
objekte, ki so v resnici viken-
di. Zelo veliko je tudi sosed-
skih sporov zaradi gradnje 

na meji, višine ograj, sen-
ce, ki jo ograje povzročajo, 
in podobno. 

Občinski inšpektorji 
se precej ukvarjajo tudi s 

problemom nenamenske 
rabe stanovanjskih objek-
tov, saj zaradi razcveta tu-
rizma čedalje več stano-
vanjskih hiš predelujejo v 
apartmaje. V takem prime-
ru las tnik mora spremeni-
ti namembnost objekta, za 
kar je treba pridobiti grad-
beno in posledično uporab-
no dovoljenje.

Kot poudarja Jarkovič, po-
stopki v nobenem primeru 
niso enostavni, običajno so 
dolgotrajni, za kršitelje, ki 
ne spoštujejo dogovorov, pa 
so pogosto povezani tudi z 
velikimi stroški zaradi glob 
in upravnih kazni. 

Jarkovič zato svetu-
je vsem, ki se loteva-
jo kakršnihkoli posegov v 
prostor, da si predhodno na 
pristojni občini pridobijo 
lokacijsko informacijo, na 
osnovi katere bodo izvede-
li, kateri posegi so sploh do-
pustni, obenem pa jim bo to 
dalo določeno pravno var-
nost v morebitnih nadalj-
njih postopkih.

Na vrtičkih postavljajo prave vikende
Jeseniški občinski inšpektorat ima največ dela zlasti zaradi gradnje nenamenskih objektov na kmetijskih 
zemljiščih. Na vrtičkih namreč lastniki postavljajo prevelike in nenamenske objekte, ki so v resnici 
vikendi. Veliko je tudi sosedskih sporov zaradi gradnje na meji in višine ograj.

Zanimiva je tudi problematika živo pisanih fasad, 
za katere se odločajo nekateri lastniki. Kot poudarja 
Gregor Jarkovič, je pri novogradnjah barva fasade 
določena v gradbenem dovoljenju, običajno mora biti 
bele, zemeljske oziroma pastelne barve. Če se lastnik 
kljub temu odloči za denimo živo rumeno fasado, je 
to v nasprotju z gradbenim dovoljenjem in za objekt 
ne bo dobil uporabnega dovoljenja. Tudi pri obnovah 
starejših objektov Jarkovič poziva lastnike, naj – še 
preden se odločijo za živo barvo fasade – preverijo, 
kakšne barve so določene v veljavnih prostorskih aktih 
občine.

Kot je pojasnil župan Glo-
bočnik, je projekt sofinanci-
ran z nepovratnimi sredstvi 
Kohezijskega sklada v višini 
405 tisoč evrov, država pa bo 
še letos zagotovila 172 tisoč 
evrov nepovratnih in 169 ti-
soč brezobrestnih povratnih 
sredstev.

»Zadovoljen sem, da bomo 
s projektom obnove lipniške 
osnovne šole, ki je zares ve-
lik zalogaj, zaključili sklop 
obnov javnih stavb v obči-
ni, ki smo ga začeli pred de-
setimi leti. Ponosni smo, da 
smo v tem obdobju obnovi-
li in energetsko sanirali tako 
radovljiško kot leško osnov-
no šolo, prav tako vrtec v Ra-
dovljici, Kropi in Lescah, ki 
smo ga tudi dogradili. V teh 
dneh zaključujemo urejanje 
še ene igralnice za otroke iz 
najnižjega starostnega ob-
dobja v stavbi v središču Ra-
dovljice; igralnici, ki sta med 

starši in otroki posebej nak-
lonjeno sprejeti, delujeta v 
sklopu radovljiške enote vrt-
ca. V Begunjah pa bomo do 
konca meseca uredili še eno 
učilnico v tamkajšnji podru-
žnični šoli. Zaradi močne ge-
neracije je bilo treba v šoli za-
gotoviti dodatni prostor za 
opravljanje pouka,« je pojas-
nil župan Globočnik.

V prihodnje se bo sicer 
Občina Radovljica morala 
lotiti še obnove podružnič-
ne šole v Mošnjah. »Smo 
v fazi idejnega projektira-
nja; gre za vaško šolo, ki je 
zelo pomembna za Mošnje, 
Brezje in okoliške zaselke. 
A pri načrtovanju smo pre-
vidni, saj so nihanja v števi-
lu otrok po generacijah zelo 
velika. Stavbo bomo seve-
da obnovili, v kakšni meri 
in na kakšen način, se pa 
še pogovarjamo. Vsekakor 
se obnova ne bo začela pred 
letom 2021,« je pojasnil žu-
pan Globočnik.

Obnova osnovne 
šole v Lipnici
31. stran

Dvamilijonsko pogodbo za izvedbo sanacije lipniške 
osnovne šole sta v ponedeljek podpisala župan občine 
Radovljica Ciril Globočnik in direktor podjetja Adaptacije – 
vzdrževanje Milan Mihalič. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Po podatkih zavoda 
za zaposlovanje je bilo ob 
koncu julija v Sloveniji 71.850 
brezposelnih. Število brez-
poselnih se je v primerjavi z 
junijem povečalo za 1,6 od-
stotka, kar je bila predvsem 
posledica poteka zaposlitev 
za določen čas; v primerjavi 
z lanskim julijem pa je bilo 
manjše za 5,5 odstotka. Brez-
poselnost se je v zadnjem 
letu znižala na območju vseh 
območnih služb zavoda, na 
območju kranjske območne 
službe, kjer je bilo ob koncu 
julija 4559 brezposelnih, se je 
znižala za 5,9 odstotka. De-
lodajalci iz vse Slovenije so 
julija zavodu sporočili potre-
be za 13.990 prostih delovnih 
mest. Največ povprašujejo 
po delavcih za preprosta dela 
v predelovalnih dejavnostih, 
po vzgojiteljih in pomočni-
kih vzgojiteljev predšolskih 
otrok, predmetnih učiteljih v 
osnovni šoli in čistilcih.

Številnim potekle 
pogodbe
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Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 
2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Za vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna agencija Sora.

ODPRTA VRATA KMETIJ
Škofjeloško območje je bogatejše za dve izkustveni kmetiji. Ekološka kmetija Pr' 
Demšari iz Martinj Vrha ter Drevesnica Zakotnik iz Dorfarjev skozi izvajanje progra-
mov prenosa znanja in izkušenj sušenja sena, vzpostavitve nasadov jagodičevja in  
sadovnjakov odpirata svoja vrata širši in strokovni javnosti.

Spodbujanje pridelave in porabe senenega 
mleka in izdelkov iz senenega mleka ter ja-
godičevja in sadja ter sadnih izdelkov preko 
izkustvenih kmetij je pristop, ki ga v okviru 
projekta sodelovanja Odprta vrata kme-
tij izvajajo štiri lokalne akcijske skupine na 
širšem Gorenjskem, Idrijsko-Cerkljanskem in 
v osrednjeslovenski regiji. Za območje občin 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri je k projektu pristopila LAS loškega 
pogorja, ki deluje v okviru Razvojne agen-
cije Sora, d. o. o., Škofja Loka. 
Kmetije, ki so primer dobre prakse pridela-
ve oziroma predelave na področju senene-
ga mleka, sadja in jagodičevja, so na svojih 
kmetijah razvile programe izkustvenega 
učenja, ki so namenjeni ozaveščanju širše 
javnosti, in programe mentorstva, ki so na-
menjeni praktičnemu izobraževanju tistih, ki 
se želijo s konkretno dejavnostjo tudi ukvar-
jati.  Pomembno pa je, da se vsi programi od-
vijajo skozi konkretno izkušnjo na kmetijah. 
Na Škofjeloškem sta svoja vrata odprli eko-
loška kmetija Pr' Demšari iz Martinj Vrha 
in Drevesnica Zakotnik iz Dorfarjev. Po-
sebnost ekološke kmetije Pr' Demšari 
predstav ljajo njene inovativne tehnološke 
rešitve, ki se uporabljajo pri sušenju sena za 
pridelavo senenega mleka.  Seneno mleko je 
mleko, ki ga dajo živali, ki se prehranjujejo s 
pašo, svežo travo in senom, nikakor pa ne s si-
lažo ali silažnimi balami. 

V okviru programov na ekološki kmetiji Pr' 
Demšari se predstavijo sodobne tehnologi-
je sušenja sena, sodobni sistemi prevetrova-
nja, uporaba termo in video kamer, sodob-
ni EC-ventilatorji, daljinsko krmiljenje, avto-
matika krmljenja. Udeleženci programov so 
vključeni v posamezne preizkuse, kjer preve-
rijo svoj občutek za različne vlažnosti krme, 
pretoke zraka, temperature.
Velik potencial, ki izvira iz naravnih danosti 
lokalnega okolja, tradicije in znanja, je tudi 
pridelava in predelava sadja, predvsem pa 
jagodičevja.
V sadovnjaku Drevesnice Zakotnik je pester 
izbor sort, od starih, avtohtonih, do novejših, 
odpornejših sort jabolk, ter v nasadih jagodi-
čevja pester izbor žlahtnih sort jagod.
Razviti programi Drevesnice Zakotnik 
so namenjeni vzpostavitvi sadovnjakov in 

nasadov jagodičevja. V mesecu maju je bilo  
v Drevesnici Zakotnik kar šest izvedb pro-
gramov na teme jagodičevja. V mesecu 
septembru pa se bodo v Drevesnici Za-
kotnik izvajali programi v sadovnjaku, 
ki vključujejo ogled intenzivnega in travni-
škega sadovnjaka, predstavitev avtohtonih 
in novih odpornejših sort jabolk, predstavi-
tev sajenja, oskrbe po sajenju, določitev op-
timalnega roka obiranja jabolk itd.
Tudi na ekološki kmetiji Pr' Demšari se 
bodo v septembru in oktobru izvajali pro-
grami prenosa znanja in izkušenj s področja 
sušenja sena za pridelavo senenega mleka. 
Septembra bosta potekali celodnevni ek-
skurziji.  V soboto, 21. septembra 2019, 
bodo na tisti z naslovom Od sena do sene-
nih mlečnih izdelkov udeleženci obiskali 
štiri različne kmetije, ki se ukvarjajo  s suše-
njem krme, pašo, predelavo svežih mlečnih 
izdelkov, sirov ter pridelavo kozjega mleka.
V soboto, 28. septembra 2019, bo ekskurzi-
ja Od nasadov in sadovnjakov do sadnih iz-
delkov vključevala kar pet kmetij. Predstavi-
le bodo nasade jagod, travniške sadovnjake, 
stare sadne sorte, vzdrževanje in rez sadne-
ga drevja, določanje zrelosti, predelavo sadja.
Razviti programi so odlična priložnost, da  
pridobimo znanja in izkušnje s področja sa-
dovnjakov,  jagodičevja, sušenja sena, pri-
delave senenega mleka ter senenih in sad-
nih izdelkov. V letošnjem letu so sredstva za  
izvedbo programov zagotovljena v okvi-
ru projekta in so za zainteresirane občane  
škofjeloškega območja brezplačna. 
Več informacij dobite na Razvojni agenci-
ji Sora, tel. št. 04/50 60 222.

Pripravila: mag. Jerneja Klemenčič Lotrič,  
Razvojna agencija Sora

Ekološka kmetija Pr' Demšari

Drevesnica Zakotnik

Maša Likosar

Štefanja Gora – V začet-
ku leta 1942 je z združeva-
njem manjših enot na Do-
lenjskem nastala za takra-
tne razmere močna, dobro 
organizirana in oborožena 
Druga grupa odredov. Ker je 
bilo področje Dolenjske in 
Notranjske dobro pokrito s 
partizanskimi enotami, Šta-
jerska pa ne, se je glavni štab 
Slovenije odločil, da Dru-
go grupo odredov premesti 
na Štajersko s ciljem, da po-
speši upor zoper okupatorja 
in mu prepreči izseljevanje 
Slovencev. Med prebojem, 
ko se je enota z Jelovice po-
dala proti koči na Krvavcu, 
so jih na območju Brezovi-
ce nad Davovcem nepričako-
vano napadli Nemci. »Nena-
doma se je usula toča bomb 
in svinčenk. Presenečeni in 
panični smo se umaknili 
nazaj in se na ta način ogni-
li najhujšim, a okupatorju je 
vseeno uspelo ubiti dvajset 
partizanov, nekaj jih je bilo 
ranjenih in ujetih,« je de-
jal slavnostni govornik slo-
vesnosti Anton Erjavec Ro-
bin, ki je eden izmed treh še 
živečih borcev Druge grupe 

odredov, in dodal: »Najvaž-
neje je bilo, da nam je po de-
setih dneh neprestanih bo-
jev s sovražnikom končno 
uspelo priti na Štajersko. 
Pohod je bil velika preizkuš-
nja, utrditev morale in bor-
bene sposobnosti enote, ki je 
pomenila upanje na končno 
zmago nad okupatorjem.«

Na dan slovesnosti je po-
tekal tudi pohod po poti spo-
mina in tovarištva v Spomin-
ski park Davovec. Pohodni-
ki so se na Pečeh poklonili 

neznanemu padlemu parti-
zanu, pri grobu padlih bor-
cev Druge grupe odredov in 
Krvavške čete na Brezovici 
položili venec, ob vračanju so 
se ustavili še pri požgani Da-
vovčevi domačiji. Spomin-
sko slovesnost, ki jo je prip-
ravila Občinska organizaci-
ja združenja borcev za vred-
note NOB Cerklje na Gorenj-
skem, so s kulturnim progra-
mom obogatili harmonikar 
Darko Kovač ter recitatorki 
Vida in Alenka Plevel.

Bili upanje na zmago
Pri Lovskem domu na Štefanji Gori je v soboto potekla spominska 
slovesnost ob 77. obletnici napada na Drugo grupo odredov in 13 padlih 
borcev Druge grupe odredov ter tri kurirje, domačine iz Krvavške čete.

Slavnostni govornik Anton Erjavec Robin, Valči Strinjar Tvrz, 
ki je bila šifrantka v operativnem štabu na Menini planini, 
in predsednik Občinske organizacije združenja borcev za 
vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem Božo Janež
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Janko Rabič

Dovje – Ob letošnjem 130-le-
tnem jubileju so pripravili 
veliko slavje, ki je trajalo tri 
dni, obsežne priprave pa kar 
leto dni. Poleg slavnostne 
seje s podelitvijo društve-
nih priznanj in kulturnim 
programom so izvedli sek-
torsko vajo nad vasjo Dov-
je. Sodelovalo je več kot sto 

gasilcev, tudi iz sosednjih 
društev. Velika letošnja pri-
dobitev je novo terensko vo-
zilo v vrednosti petdeset ti-
soč evrov. Večino sredstev je 
prispevala Občina Kranjska 
Gora, nekaj so pridali gasil-
ci sami.

Vrhunec slavja je bila pa-
rada skozi vas in osrednja 
slovesnost na novo ureje-
nem prostoru nedaleč od 

gasilskega doma. Veliko po-
hvalnih besed s čestitkami 
je na osrednji prireditvi dov-
škim gasilcem izrekel žu-
pan občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat, ki jim je ob 
velikem slavju izročil še ček 
za 1500 evrov za delovanje 
društva. Podelili so več odli-
kovanj za dolgoletno zavze-
to in požrtvovalno društve-
no delo. Gasilsko odlikova-
nje druge stopnje so prejeli: 
Milan Paulus, Barbara Ko-
kalj in Aleš Peternel, gasil-
sko plamenico druge stop-
nje Ivan Ojeraš, odlikova-
nje za posebne zasluge v 
gasilstvu pa Ignac Šubic in 
Slavko Skumavc. Razvili so 
nov prapor, tretji v doseda-
nji zgodovini. Botra sta bila 
Agrarna skupnost Dovje - 
Mojstrana in družina Mit-
har, spominske trakove za 
prapor je prispevalo 19 kra-
janov in društev. Nov avto 
in prapor sta blagoslovila 
župnika Boris Rozman in 
Franc Juvan.

Jubilej dovških gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Dovje je ob stotridesetletnici aktivnega 
delovanja pripravilo veliko slavje, ki je trajalo ves konec tedna. Izvedli so 
sektorsko vajo, pripravili slavnostno sejo, vrhunec dogajanja pa je bila parada 
skozi vas in osrednja slovesnost na na novo urejenem prostoru.

Slavje ob visokem jubileju dovških gasilcev je trajalo ves 
konec tedna.
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Kranj – Nekaj različnih po-
bud in zamisli je že bilo v 
minulih letih, v kaj bi lahko 
spremenili zapuščene pro-
store nekdanjega kina Stor-
žič v Delavskem domu. Zad-
njo pobudo za odkup so pred 
dobrima dvema letoma do-
bili kranjski mestni svetni-
ki, predlog takratnega žu-
pana Boštjana Trilarja in 
mestne uprave pa je bil, naj 
bi občina, ki je imela pred-
kupno pravico, kupila dvo-
rano za potrebe koncertne-
ga centra. Svetniki se takrat 
z nakupom prostorov, ki jih 
je prodajal ART Center in 
za katere bi občina morala 
odšteti nekaj več kot 219 ti-
soč evrov, niso strinjali, saj 
bi bili prostori potrebni tudi 
temeljite obnove.

Tako so nekdanji prosto-
ri kina Storžič ostali prazni. 
Da ne bodo še naprej pro-
padali, pa so sklenili mladi 
iz Športnega kluba Dr. Lov-
ka – ter konec letošnjega 
maja lastnoročno začeli ob-
novo. »Tukajšnji prostori so 
bili skoraj 15 let zaprti oziro-
ma se v njih ni nič dogaja-
lo, člani Športnega društva 
Dr. Lovka iz Drulovke pa 
smo sklenili, da jih vzame-
mo v najem in v njih poskr-
bimo za nove športne pro-
grame. Odločili smo se, da 

naredimo prvi otroški špor-
tni center v Kranju in celo 
v Sloveniji. Imamo že ne-
kaj izkušenj, saj skrbimo za 
nekatere športne programe, 
med drugim tudi za uspeš-
no košarkarsko ligo K40,« 
pravi predsednik Športne-
ga kluba Dr. Lovka in vodja 

Lige K40 Rok Klemenčič ter 
dodaja, da bodo v športnem 
centru pripravljali različne 
otroške programe. 

»Vsak otrok nekje do dva-
najstega leta bo lahko na 
enem mestu preizkusil vse 
športe in se potem odločil, 
kateri ga najbolj veseli. Naš 

namen je, da otroke navdu-
šimo za gibanje. Zato bomo 
v dopoldanskem času sode-
lovali z vrtci, prav tako bomo 
sodelovali s kranjskimi klu-
bi, ki bodo imeli možnost, da 
se v našem centru predstavi-
jo in mlade navdušijo za vpis 
v svoje klube. Tako mislim, 

da pripravljamo dobro pri-
ložnost tako za otroke kot 
za klube, predvsem pa za 
Kranj,« pravi Rok Klemen-
čič, ki je s prijatelji trdo 
poprijel za delo in v teh dneh 
prostori že dobivajo podobo 
športnega centra.

»Lastnik prostorov je sicer 
Art Center, mi pa smo sprva 
imeli idejo, da bi v Kranju 
naredili športno akademi-
jo. Na koncu je to zaradi raz-
ličnih razlogov padlo v vodo 
in odločili smo se, da začne-
mo delati postopoma. Naš-
li smo prostor in se v nekaj 
mesecih dogovorili vse gle-
de financiranja. Dobili smo 
nekaj partnerjev in podpor-
nikov, ki nam pomagajo z 
materialom. Investicija je za 
nas kar velik zalogaj, vendar 
načrtujemo, da bodo za več 
kot polovico stroškov z mate-
rialom poskrbeli sponzorji. 

Delamo večinoma sami, le 
pri strokovnih delih nam po-
magajo strokovnjaki,« pravi 
Rok Klemenčič in dodaja, da 
je njihova dolgoročna želja, 
da bi prostor odkupili. 

»Radi bi se razvijali in za-
čeli profesionalno delati, ven-
dar smo odločeni, da gremo 
korak za korakom in skuša-
mo imeti projekt, ki bo po-
vezovalen za Kranj in bo ko-
risten tako za otroke kot klu-

be,« še pravi Rok Klemenčič 
in dodaja, da si želijo, da bi v 
septembru začeli predstavi-
tve programov, v oktobru pa 
bi pa vadbe potekale že po us-
taljenem urniku.

Kino Storžič postaja otroški športni center
Mladi športniki in športni zanesenjaki iz Športnega kluba Dr. Lovka so se odločili, da najamejo prostore nekdanjega kina Storžič in v njih postavijo prvi 
otroški športni center v Sloveniji. Dela so se s pomočjo sponzorjev in donatorjev lotili kar sami, športni center pa naj bi odprli v naslednjem mesecu.

Predsednik Športnega kluba 
Dr. Lovka Rok Klemenčič

Dvorana nekdanjega kina Storžič že dobiva podobo športnega centra.

»Naš namen je, da otroke navdušimo za gibanje. Zato 
bomo v dopoldanskem času sodelovali z vrtci, prav 
tako bomo sodelovali s kranjskimi klubi, ki bodo imeli 
možnost, da se v našem centru predstavijo in mlade 
navdušijo za vpis v svoje klube.«

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Družbo Energe-
tika Preddvor, ki je v stood-
stotni lasti Občine Preddvor, 
zdaj prodajajo. Že lani so iz-
vedli prvi javni razpis za 
sklenitev javno-zasebne-
ga partnerstva, a je bil ne-
uspešen. Razpis so pono-
vili in sprejeli odločitev, da 
se izvede po postopku kon-
kurenčnega dialoga, s kate-
rim se kandidatom da mož-
nost natančnega skrbnega 
pregleda in predlaganja re-
šitev in pogojev, pod kateri-
mi so pripravljeni kupiti po-
slovni delež. Da bi podjetje 
postalo zanimivo za zaseb-
ne partnerje, pa je treba pri-
lagoditi koncesijsko razmer-
je med občino in Energetiko 
Preddvor, torej spremeni-
ti odlok o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe 

upravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in 
oskrbe s toplo vodo. 

Na seji občinskega sveta 
so združili obe fazi spreje-
manja sprememb tega do-
kumenta. Največ razpra-
ve je bilo o dveh ključnih 
spremembah, in sicer gle-
de obveznega priključeva-
nja prebivalcev na toplovod-
no omrežje in glede zago-
tavljanja drugega vira ogre-
vanja v poletnih mesecih, 
če takrat Energetika ne za-
gotavlja ogrevanja. Zaseb-
ni partnerji bi si želeli, da bi 
bil priklop na sistem obve-
zen za vse prebivalce, v spre-
menjenem odloku bi bil ob-
vezen za novogradnje na ob-
močju, kjer toplovod že po-
teka, in ko ne gre za stavbe, 
ki energijo zagotavljajo iz 
drugih virov. Ob tem se je 
pojavil pomislek, kolikšna je 

lahko oddaljenost od omrež-
ja in ali bi kazalo tistim, ki 
se imajo možnost priklju-
čiti na toplovodno omrež-
je, a se ogrevajo z drugim 
(ne zelenim) virom, zaraču-
navati višjo ekološko takso. 

Svetniki so razmišljali, da 
bi morali v občini zasledo-
vati cilj, da bi bilo na sistem 
daljinskega ogrevanja pri-
ključenih čim več uporab-
nikov. Ugotavljajo, da se je v 
desetih letih odjem toplotne 

energije domala razpolo-
vil, eden od razlogov so tudi 
opravljene energetske sana-
cije stavb. To morajo nado-
mestiti z novimi odjemniki, 
če naj bo sistem vzdržen. O 
določilu, da je treba uporab-
nikom zagotoviti alternati-
ven vir ogrevanja vode v po-
letnem času, pa so svetniki 
terjali, da se zapiše, da more-
bitna investicija v alternativ-
ni vir ne bo obremenila upo-
rabnikov. Ob tem pa se za-
vedajo, da bodo morali tudi 
uporabo alternativne ener-
gije plačati. 

Sicer pa bo toplovod-
no omrežje tudi po proda-
ji Energetike ostalo obči-
ni, pojavlja se le vprašanje, 
kako urediti razmerja, če bo 
novi lastnik vlagal v širjenje 
omrežja. Svetniki so pritrdi-
li spremenjenemu odloku 
in tudi spremenjeni konce-
sijski pogodbi. Postopki pro-
daje zdaj tečejo naprej. Na 
seji pa je svetnik Miran Zad-
nikar, nekdanji župan, tudi 
predlagal, naj občina prip-
ravi odlok o prioritetni rabi 
energije. Takšnega imajo 
mestne občine, sprejemajo 
pa ga tudi druge, s čimer sle-
dijo energetskemu zakonu. 

Spremenili odlok o ogrevanju
Občinski svet v Preddvoru je na nedavni seji sprejel spremembe odloka, ki ureja upravljanje in 
vzdrževanje toplovodnega omrežja in oskrbo s pitno vodo, dali pa so tudi soglasje k spremembi 
koncesijske pogodbe z družbo Energetika Preddvor. 

Pred prodajo podjetja Energetika Preddvor so spremenili 
odlok o gospodarski javni službi upravljanja in vzdrževanja 
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo. / Foto: Tina Dokl

Rateče – Turistično društvo 
Rateče - Planica v četrtek, 15. 
avgusta, organizira tradicio-
nalni Vaški dan v Ratečah. Od 
12. do 18. ure ste vabljeni na 
ogled etnološke zbirke Rateč 
in Jervahove mizarske zbirke 
v Kajžnkovi hiši, ob 13. bo po-
nudba domačih jedi in sladic 
ter izdelkov domače obrti, ob 
14.30 bo kulturno-etnološki 
program s prikazom rateške 
noše in starih običajev, od 16. 
do 17. ure bodo otroške delav-
nice v Kajžnkovi hiši, od 16.30 
dalje pa veselica z ansamblom 
Veseli svatje.

Vaški dan v Ratečah

Kranj – Z ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti so sporočili, 
da morajo vsi, ki prvič uveljav-
ljajo pravico do državne šti-
pendije, otroškega dodatka, 
znižanega plačila vrtca in do 
subvencije za malice in kosila 
vložiti vlogo do 31. avgusta. Za 
podaljšanje priznanja pravice 
ni treba vložiti vloge, o podalj-
šanju po uradni dolžnosti od-
ločajo centri za socialno delo. 

Za podaljšanje ni treba 
vložiti vloge                                                         
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Želodnik pri Domžalah – 
Združenje slovenskih ka-
toliških skavtinj  in skavtov 
srečanje (ZSKSS) voditeljev 
pripravlja v povprečju na 
vsakih šest let; za letošnjo 
lokacijo so izbrali travnik na 
Želodniku pri Domžalah, 
tabor od 5. do 11. avgusta pa 
je letos potekal pod geslom 
SREČAnje.

Prva dva dneva so skavtski 
voditelji po vsej Sloveniji so-
delovali v 56 družbeno odgo-
vornih projektih z ranljivimi 
skupinami, s čimer so skav-
ti nekaj dobrega želeli nare-
diti predvsem v svojih lokal-
nih okoljih. Kar 1200 pomo-
či potrebnih ljudi je občutilo 
skavtski zakon, ki govori, da 
skavtinja oz. skavt vsak dan 
naredi vsaj eno dobro delo. 
V svojih krajih so bili tako 
aktivni tudi gorenjski skav-
ti. Dobra dela so opravlja-
li v Ratečah pri Planici (ku-
harski tabor z Zvezo Soži-
tje), v Kranjski Gori (na ta-
boru Zveze prijateljev mla-
dine), v Bohinjski Bistrici 
(v dnevnem centru Društva 
Žarek), v Radovljici (v Cen-
tru za usposabljanje, delo 

in varstvo Matevža Langu-
sa Radovljica), v Škofji Loki 
(srečanje z abstinenti iz 
društva Projekt Človek, po-
moč v bivalni enoti VDC v 
Škofji Loki ter v Centru sle-
pih, slabovidnih in starej-
ših Škofja Loka), v Komendi 
(srečanje z gluhoslepimi), v 
Domžalah (srečanje z otroki 
v Karitasovem Vrtcu Domi-
nik Savio v Domžalah in po-
moč v Društvu za pomoč od-
raslim osebam z motnjo av-
tističnega spektra – Asper-
gerjev sindrom), v Kamniku 
(pomoč v območnem zdru-
ženju Rdečega križa Slove-
nije) ter v Mengšu (pomoč 
v bivalni enoti Naša hiša 
varstveno-delovnega centra 
INCE).

»S temi projekti smo skav-
ti želeli vrniti nazaj vsaj ne-
kaj tistega, kar v lokalnem 
okolju dobimo sami. Po 
dveh dneh dobrodelnega 
dela pa smo se srečali na Že-
lodniku, kjer smo pripravili 
tabor. Skavtsko življenje je 
taborjenje v naravi, je prižig 
ognja in je dvig zastave, a je 
tudi mnogo več od tega. Tru-
dimo se namreč tudi z odgo-
vorno državljansko vzgojo 
mladih v zdrave ljudi. Zato 

smo poskrbeli za različne 
vsebine, pogovore,« nam je 
povedal Gašper Govekar iz 
ZSKSS ter dodal, da težav 
z upadom članstva nima-
jo, tudi z voditelji ne, čeprav 
gre za izključno prostovolj-
sko delo. »V današnji druž-
beni klimi je mlade že kar 
težko motivirati za nekaj ta-
kega, gre namreč za veliko 

prostovoljnega dela z veliko 
odgovornosti, zato je takšen 
tabor voditeljev nekakšna 
nagrada za ves njihov trud 
in delo. Ko si enkrat skavt-
ski voditelj, je nekaj najlep-
šega, da se lahko udeležiš 
tega tabora,« je povedal tudi 
iz lastne izkušnje.

Eden od vrhuncev tabo-
ra je bilo četrtkovo srečanje 

z različnimi gosti ob tabor-
nih ognjih. Povabili so jih 
sedem, med njimi tudi lju-
bljanskega nadškofa metro-
polita msgr. Stanislava Zo-
reta, nekdanjo vrhunsko 
plavalko, zdaj pa psihologi-
njo Saro Isakovič, begun-
ko iz Bagdada Saro Bevc Jo-
nan, nekdanjega načelni-
ka ZSKSS Sandija Hribarja 

in druge. S skavti so delili 
svoje poglede na izbrane te-
matike ter skupaj soustvar-
jali vizijo združenja in pri-
hodnost mladih v Sloveni-
ji. Vzdušja ni pokvarilo niti 
deževno vreme, ki je zbrane 
izpred ognjišč v večini preg-
nalo pod prireditveni šotor.

V petek je skavtske vodite-
lje obiskal tudi predsednik 
države Borut Pahor, ki si je 
ogledal tabor in se z mladimi 
pomeril v nekaterih skavt-
skih veščinah. V nagovoru 
je med drugim omenil: »Še 
bolj se mi zdi pomembno, 
kdo in kako se ukvarja z mla-
dim človekom v času njego-
vega odraščanja. Vi imate to 
velikansko odgovornost, da 
z mladim človekom delate 
takrat, ko si on to sam želi, 
na način, ki ga sprejema, v 
času, ko to želi početi, z ljud-
mi – z vami —, ki jim zelo 
zaupa, v katerih vidi hkra-
ti in avtoriteto in prijatelja, 
kar pomeni, da vrednote, ki 
jih od vas dobiva, sprejema 
kot sveto. V tem smislu bi 
vam rad povedal, čeprav se 
tega sami najbolj zavedate, 
da opravljate zelo, zelo po-
membno in tudi odgovorno 
poslanstvo.«

Nagrada skavtom za njihovo prostovoljstvo
Minuli teden je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov na Želodniku pripravilo četrti tabor voditeljev, ki se ga je udeležilo skoraj petsto mladih iz 
vse Slovenije. Obiskala sta jih tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore in predsednik države Borut Pahor.

Ob tabornem ognju se je s skavtskimi voditelji pogovarjal tudi ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav Zore. / Foto: Gorazd Kavčič

Minister še pričakuje od de-
lovne skupine, da bo pripra-
vila rešitve za hitrejši odstrel 
volkov ter določila število, ki 
še zagotavlja, da bi lahko vsi 
mirno živeli in delali. 

Shoda pa se je udeležila mi-
nistrica za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Aleksan-
dra Pivec, ki je zagotovila, da 
si bo prizadevala za zašči-
to kmetov in njihovega dela. 
»Tokrat je res šlo tako daleč, 
da so težave, ki jih povzročajo 
zveri zaradi prevelikega števi-
la in nestrokovnega upravlja-
nja z njimi, povzročile preve-
liko škodo. Ključne napake 
so bile storjene v preteklosti, 
ko se odvzem ni izvajal v skla-
du z zakonodajo,« je poveda-
la ministrica, ki si želi, da bi 
se tematika umaknila iz poli-
tičnega okvira in bi vprašanja 
prepustili stroki.

Shod so podprle tudi neka-
tere politične stranke, v Ve-
likih Laščah so bili tako pri-
sotni predstavniki SDS, SLS 
in NSi ter tudi evropski po-
slanec Franc Bogovič, ki je 
podprl prizadevanja sindika-
ta kmetov, saj kot pravi, je si-
tuacija zaradi zveri v Sloveni-
ji nevzdržna.

Enakega mnenja so bili 
tudi udeleženci na protestu, 
ki so nosili slovenske zastave 
in v zrak dvigali transparen-
te, na katerih so jasno izražali 
svoja stališča: Zajec odidi, si-
cer bo šel Šarec, Tudi kmetje 
plačujemo davke, Nič več zve-
ri na naših dvoriščih ... 

Kmetje so prišli iz vseh 
koncev Slovenije, nekateri 
tudi z območja Gorenjske. 
»Administrativna država te-
žavo rešuje administrativno, 
problematike pa se je treba lo-
titi na terenu, v nasprotnem 
primeru bomo zadevo mora-
li očitno vzeti v svoje roke,« 
je povedal Andrej Lipovec iz 
Gorij, ki se je skupaj z deseti-
mi kmeti z območja Zgornje 
Gorenjske udeležil protesta. 
Kot pravi, so sprva načrtova-
li prihod z avtobusom, a je bil 
ta nato odpovedan. »Ne vem, 
zakaj, kot kaže, so nekateri že 
obupali nad situacijo,« je do-
dal Lipovec, ki vendarle upa, 
da bi s protesti kmetje lahko 
dosegli svoje.

Protesti se bodo očitno na-
daljevali tudi v prihodnje, saj 
so v naslednjih tednih že na-
povedali shoda v Ilirski Bi-
strici in Gornji Radgoni, če 
bo treba, pa bodo prišli tudi v 
Ljubljano.

Slovensko podeželje ne bo zverinjak
31. stran

Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, je k 
odstopu pozval ministra Simona Zajca.

Shoda se je udeležila tudi ministrica Aleksandra Pivec.

Radovljica – V začetku poletja so neznanci s sprejem porisa-
li kapelico pri sv. Ani na robu Cankarjeve ulice v Radovljici. 
Gre za spomeniško zaščiten objekt v lasti Občine Radovljica. 
Kot so pojasnili na radovljiški občinski upravi, bodo objekt 
prepleskali takoj, ko za poseg pridobijo potrebne kulturno-
varstvene pogoje.

Kapelico bodo prepleskali

Kapelico so neznanci porisali z razpršilom, občina pa bo 
poskrbela, da bodo posledice vandalizma odstranili in 
kapelico prepleskali. / Foto: Tina Dokl

Žirovnica – V žirovniški občini so ob koncu avgusta vrsto let 
potekali Veseli dnevi. Letos pa so se odločili za spremembo in 
pripravljajo prvi Ta medeni dan v Žirovnici. Organizatorji so 
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica v sodelovanju s Čebe-
larskim društvom Antona Janše Breznica in Občino Žirovnica. 
Kulinarični medeni dogodek z zabavnim dogajanjem za otroke 
in odrasle bo potekal v soboto, 31. avgusta, na prireditvenem 
prostoru Konjeniškega kluba Stol ob lokalni cesti Breznica–
Vrba. Na prireditvi bodo obeležili tudi stoletnico domačega 
čebelarskega društva.

Namesto Veselih dni letos Ta medeni dan
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Igor Kavčič

Predoslje – Tokratni kon-
certni večer je eden v nizu 
dogodkov ob praznovanju 
110-letnice obstoja KUD 
Predoslje, spodbudil pa ga 
je tudi odmeven koncert, ki 
so ga predoseljski kulturni-
ki na istem mestu pripravi-
li pred dvema letoma. Tudi 
letos bo osrednja gostja ve-
čera domačinka mezzoso-
pranistka Barbara Kozelj, ki 
si je uspešno kariero oper-
ne pevke ustvarila na Nizo-
zemskem, kjer se je šolala 
na Kraljevem konservatori-
ju v Haagu. Šolanje je nada-
ljevala v Amsterdamu, kjer 
tudi živi, nastopa pa po kon-
certnih in opernih odrih po 
vsem svetu. Po prihodu iz 
Amsterdama smo jo povabi-
li k pogovoru.

Kakšno kolo vozite v mestu, 
kjer to velja za najpomemb-
nejše prevozno sredstvo?

Vozim starejše kolo, da 
mi ga ne ukradejo. Spredaj 
je sedež za štiriletno hčer 
Nikki, zadaj običajno sedi 
osemletna Maya, ki pa se 
zdaj tudi že vozi sama s svo-
jim kolesom. Nimam avto-
mobila, vse poti opravim s 
kolesom. Za Nizozemce pa 
kar drži stereotip kolesarjev, 
saj so na kolesu ob vsakem 
vremenu. Doma smo kole-
sa običajno novembra očis-
tili in pospravili do marca v 
garažo, v Amsterdamu to ne 
pride v poštev.

Najbrž je v Nizozemski pre-
stolnici neprimerljivo s Slo-
venijo tudi življenje in delo-
vanje operne pevke? 

Težko podam primerja-
vo med pevskima kariera-
ma v obeh državah, saj sem 
sama že zelo zgodaj odšla v 
Haag in se kasneje ustalila 
v Amsterdamu. Tam je og-
romno možnosti za nasto-
pe na različnih nivojih, na 
amaterskem na začetku in 
polprofesionalnem, prek 
katerega si zgradiš kariero, 
dokler se ne ustališ med pro-
fesionalci. S Kraljevim orke-
strom Concertgebouw v eni 
najbolj priznanih opernih 
hiš na svetu sem debitirala 
leta 2013.

Sicer pa je Amsterdam 
zelo internacionalen, tja 
prihajajo pevci in glasbeni-
ki z vsega sveta, kar je naj-
brž neprimerljivo s stanjem 
v Sloveniji. Prek prijate-
ljev glasbenikov spremljam 

sceno v domovini, občasno 
pa tudi nastopam v Sloven-
ski filharmoniji. Lahko re-
čem, da v Amsterdamu ži-
vim življenje, o kakršnem 
sem vedno sanjala. Nasto-
pam na Nizozemskem in 
drugje po svetu – v Angliji, 
Nemčiji, na Madžarskem, v 
Ameriki ... Delujem kot svo-
bodna umetnica, pred ne-
davnim sem pridobila tudi 
novega agenta v Londonu, 
ki skrbi za moje angažma-
je, pogodbe, honorarje. Prek 
agencije poteka kar osemde-
set odstotkov mojih angaž-
majev. Ta čas operne hiše že 
načrtujejo sezone od 2021 
naprej in iščejo pevce za po-
samezne vloge in glasove. Je 
pa tako, da kariero zares zač-
neš graditi takrat, ko te neka 
operna hiša ponovno pova-
bi, ker so bili prvič s teboj za-
dovoljni, ali pa te v ansamb-
lu želijo posamezni dirigen-
ti. Tako večkrat dobim pova-
bila tudi mimo agencije.

Tako je tudi tokrat, ko bos-
te nastopili v domačih Pre-
dosljah, lahko bi rekli pred 
svojo publiko ... 

Nastopa v domači vasi se 
zelo veselim. Že pred dve-
ma letoma, takrat sva bila 
osrednja gosta z bratran-
cem Petrom Martinčičem, 
basistom v ljubljanski ope-
ri, sva po koncertu rekla, da 
bova kadarkoli z veseljem še 
prišla. Peter je žal letos zase-
den, ker poje v tujini, bo pa 
zato nastopila kopica mladih 
odličnih pevk in pevcev ter 
glasbenikov iz naših krajev.

Včasih, ko pojem v tujini 
na zares pomembnih kon-
certih ali v zahtevnih vlogah, 

razmišljam o tem, kdo sem 
in od kod prihajam. Ko sem 
na primer pela v newyor-
ški dvorani Carnegie Hall v 
Pasijonu po Mateju in sem 
po treh urah na odru odpe-
la zadnjo arijo, sem sedla na 
stol in pomislila: »Evo, ena 
navadna punca iz Predo-
selj poje na tem znameni-
tem odru.« Takrat se vedno 
počutim hvaležno svojem 
kraju, ljudem, sredini, kjer 
sem odraščala. Marsikdo mi 
reče, da z nastopom doma 
vse to na neki način vračam 
svojemu kraju. Zato vedno 
rada in z velikim veseljem 
pojem pred domačim ob-
činstvom.

Kaj ste izbrali za jutrišnji 
koncert?

Izbrala sem dva samo-
speva in tri operne arije. 
Najprej sem si želela zape-
ti nekaj slovenskega. Odlo-
čila sem se za Nezakonsko 
mater, uglasbil jo je Miro-
slav Vilhar, ki je nisem pela 
že vsaj 15 let in je res čudo-
vita pesem. Dodala ji bom 
še eno bolj veselo, in si-
cer Pomladni veter Benja-
mina Ipavca. Med operni-
mi arijami je zagotovo naj-
bolj znana Habanera – ari-
ja Carmen iz istoimenske 
Bizeteve opere, potem je tu 
krasna arija Pauline iz ope-
re Pikova dama Čajkovske-
ga in še ena iz Vivaldijeve 
opere Bajazet, in sicer ari-
ja Sposa, son disprezzata. 
Pred tremi meseci sem v tej 
operi nastopala v Amsterda-
mu in je arija, v kateri lahko 
kot pevka s svojim glasom 
veliko pokažem, od umir-
jenosti do dramatičnosti. 

Spremljala me bo pianistka 
Andreja Kosmač.

Kako pogosto se sicer vrača-
te v domovino?

Vračam se na različne na-
stope, je pa res, da domov 
tudi sicer pridem vsaka dva, 
tri mesece z obema dekle-
toma, da sta lahko z babico 
in dedkom. Pridemo za je-
senske počitnice, za božič, 
okrog prvega maja … Kar 
jima tudi zelo koristi, saj tu-
kaj govorita samo slovensko. 
V novembru, ko me čaka na-
stop v Sloveniji, bom za ne-
kaj dni sicer prišla sama, že 
sedaj pa se pripravljam za 
vlogo Brangene v Wagner-
jevi operi Tristan in Izolda, 
ki bo na sporedu v Leipzigu. 

Na koncertu Pa se sliš' bo 
nastopila še plejada mladih 
pevk in pevcev. Med njimi 
obetavna sopranistka Erne-
stina Jošt ter Mateja Grašič 
in Mitja Rozman, ki bosta 
zapela tudi dva dueta, tu pa 
so še Gregor Žibert, Eva Mu-
šič, Maja in Matej Logar ter 
glasbenika Rok Prhavc (har-
monika) in Mojca Ančimer 
(klavir). Koncert bosta pove-
zovala Anže Ančimer in Pe-
tra Žibert.

Peti pred domačo publiko 
je poseben užitek
Na koncertnem večeru na prostem z naslovom Pa se sliš' se bodo v sredo, 14. avgusta, ob 20. uri na 
župnijskem posestvu v Predosljah predstavili pevci in glasbeniki iz domačega kraja ter Kranja in okolice. 
Osrednja gostja bo mezzosopranistka Barbara Kozelj, ki že leta živi in deluje na Nizozemskem.

Mezzosopranistka Barbara Kozelj že skoraj dve desetletji živi na Nizozemskem. 
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Ko sem na primer pela 
v newyorški dvorani 
Carnegie Hall v Pasijonu 
po Mateju in sem po 
treh urah na odru odpela 
zadnjo arijo, sem sedla 
na stol in pomislila: »Evo, 
ena navadna punca iz 
Predoselj poje na tem 
znamenitem odru.«

Igor Kavčič

Radovljica – Na uvodnih 
koncertih letošnjega festiva-
la sta se predstavili medna-
rodna zasedba glasbenikov 
na čelu s priznanim flavtis-
tom Danom Laurinom, ki je 
publiko navdušila z glasbo 
Antonia Vivaldija in sodob-
nikov, dan kasneje, v nede-

ljo, pa sta z moteti in šanso-
ni Josquina Despreza v an-
samblu Dulces Exuviae na-
stopila baritonist Romain 
Bockler ter na v spremljavi 
na lutnji Bor Zuljan. Danes 
se bo v Radovljiški graščini 
festival nadaljeval z Ansam-
blom musica cubicularis, 
stalnim gostom festivala, ki 
bo tokrat predstavil glasbo 
skladateljev Isaaca Poscha, 
Jacobusa Handla - Gallusa, 
Georga Prennerja in Lodo-
vica Viadana.

Poscheva zbirka motetov 
za razne zasedbe pevskih so-
listov in basso continuo Har-
monia concertans sodi med 
najzanimivejša dela starejše 
slovenske glasbene dedišči-
ne. Posch je zadnja leta pre-
živel na Kranjskem. Po an-
sambelskih plesih za koro-
ške in kranjske plemiče, s 
katerimi so sklenili lanski 

festival, je za tisk pripravil 
tudi motete, a jih je leta 1623 
izdala njegova vdova. V se-
stavu bodo nastopile sopra-
nistke Theresa Dlouhy, Cla-
ra Brunet Vila in Tanja Vog-
rin, basist Matthew Baker, 
spremljala pa jih bosta To-
maž Sevšek (orgelski po-
zitiv) in Domen Marinčič 
(čembalo, viola da gamba).

Po nekajdnevnem premo-
ru bo v petek klavirski trio 
v sestavi Cecilia Bernardi-
ni (violina), Aleksander Ru-
din (violončelo, arpeggione) 
in Aapo Häkkinen (zgodo-
vinski klavir) izvajali glasbo 
Franza Schuberta. Izvedbe 
Schubertove glasbe na zgo-
dovinskih glasbilih so si-
cer stalnica na festivalskem 
sporedu. Njegov mojstrski 
Klavirski trio v Es-duru, ki 
ga bomo slišali tokrat, pa je 
nastal leta 1827 in je bil ena 
redkih poznih skladb, ki jih 
je slišal pred smrtjo pri ena-
intridesetih. Slavni ruski vi-
olončelist Aleksander Rudin 
igra tudi arpeggione, redko 
godalo, ki ga je izumil dunaj-
ski goslar Stauffer in za kate-
rega je Schubert napisal svo-
jo priljubljeno sonato. Festi-
val Radovljica bo sicer pote-
kal še vse do 25. avgusta.

Poscheva zbirka 
motetov
Festival Radovljica se danes nadaljuje z 
Ansamblom musica cubicularis in moteti iz zbirke 
Harmonia concertans Isaaca Poscha.

Člana Ansambla musica cubicularis basist Matthew Baker 
in sopranistka Theresa Dlouhy / Foto: Jana Jocif

Velesovo – V četrtek, 15. avgusta, ob 20. uri bo v cerkvi Marijinega 
oznanjenja Velesovo - Adergas koncert posvečen slovenski pe-
smi. Nastopila bosta ambasadorja slovenske kulture po svetu, 
mednarodno uveljavljena pevka Manca Izmajlova in violinist 
prof. Benjamin Izmajlov. Manco slovenska publika spremlja že 
18 let, za seboj ima več kot tisoč koncertov, tudi na najbolj znanih 
odrih v tujini. Slovenske pesmi – s simfoničnim orkestrom jih je v 
teh letih posnela že 24 – skozi interpretacijo njenega glasu dobijo 
nove razsežnosti. V njenem repertoarju so tako ponarodele pe-
smi (Zabučale gore, Regiment po cesti gre, Kje so moje rožice ...) 
kot domoljubne zborovske pesmi (Lipa zelenela je, Domovini, 
Rož, Podjuna, Zila ...) ter veliko število pesmi iz obdobja zlate 
slovenske popevke (Lastovka, Poletna noč, Tam, kjer sem doma 
...) in zapuščine Slavka Avsenika in Lojzeta Slaka (Čez zelene 
trate, Nabrala bom šopek cvetja, Zvezde na nebu žare, Mamici 
...). Prav tako ljudi vedno znova očara iskriva violina, ki jo igra 
Benjamin Izmajlov, vabljeni solist Moskovske filharmonije in 
gostujoči profesor na Dunajski akademiji za glasbo.

Večer slovenske pesmi
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Kranj – Slovenska moška od-
bojkarska reprezentanca je 
kvalifikacijski turnir za uvr-
stitev na olimpijske igre, ki 
bodo leta 2020 v Tokiu, v pe-
tek v Gdansku začela s tekmo 
proti Franciji. Naši odbojkar-
ji so se eni najboljših ekip na 
svetu dobro upirali in se ena-
kovredno borili, toda na kon-
cu so, zaradi velikega števila 
napak naših, Francozi slavi-
li s 3 : 0 (24, 20, 23). 

V soboto so se naši pome-
rili s Tunizijo, varovanci se-
lektorja Alberta Giulianija 
pa so bili boljši od afriških 
prvakov, ki so jih premaga-
li s 3 : 0 (23, 16, 24).

Za zaključek kvalifikacij-
skega turnirja so se Sloven-
ci pomerili še z gostitelji tur-
nirja in svetovnimi prvaki, 
Poljaki. Ti so bili po hudem 
boju vendarle uspešnejši in 
zmagali s 3 : 1 (-21, 23, 23, 21) 
ter si tako zagotovili pot v To-
kio. Slovenci so na turnirju 
zasedli tretje mesto.

»Igrali smo na precej viso-
ki ravni. Rezultat sicer ni naj-
boljši, a vemo, da je bil na dru-
gi strani mreže izjemen tek-
mec in da je težko zmagati. 
Še posebej v prvem nizu smo 
igrali dobro na servisu, v blo-
ku in obrambi in tudi v pro-
tinapadih in to mora biti naš 
cilj za prihodnje, ohranjati 

takšno raven igre,« je po zad-
nji tekmi proti Poljski pove-
dal slovenski selektor Alber-
to Giuliani. 

Kljub zmagi in dvema po-
razoma si naši odbojkarji za-
služijo pohvale za prikazano 
igro, saj so dokazali, da lah-
ko enakovredno igrajo tudi z 
najboljšimi reprezentanca-
mi na svetu. 

Za slovenske odbojkarje pa 
sanje o nastopu na olimpij-
skih igrah še niso končane. Že 
januarja prihodnje leto bodo 
namreč imeli novo prilož-
nost, da se na olimpijski turnir 

v Tokio prebijejo skozi drugi 
krog kvalifikacij, na katerem 
se bo osem evropskih repre-
zentanc med seboj pomerilo 
za eno olimpijsko vozovnico. 

Bliža se evropsko 
prvenstvo

Naše odbojkarje še prej čaka 
nastop na domačem evrop-
skem prvenstvu, ki bo med 12. 
in 29. septembrom potekalo v 
Stožicah. Evropska odbojkar-
ska zveza CEV je namreč orga-
nizacijo evropskega prvenstva 
za moške 2019 dodelila Fran-
ciji, Sloveniji, Nizozemski in 

Belgiji. Euro Volley 2019, na 
katerem bo prvič nastopilo 
24 reprezentanc, bodo prvič 
gostile štiri države, oba mej-
nika pa bosta pripomogla k še 
večji priljubljenosti odbojke v 
Evropi in njenemu nadaljnje-
mu razvoju. 

Evropsko odbojkarsko pr-
venstvo bo v Sloveniji pote-
kalo prvič. Obračuni osmine 
finala in četrtfinala bodo po-
tekali v vseh štirih državah 
gostiteljicah, polfinalni tek-
mi bosta v Sloveniji in Fran-
ciji, veliki finale bo v Parizu 
gostila Francija.

Olimpijske igre so še sanje
Naša odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna dobro nastopila na kvalifikacijskem turnirju za 
nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, a so si tega v prvem poskusu zagotovili domačini Poljaki.

Ob podpori domačih navijačev so na nedeljski tekmi slavili svetovni prvaki Poljaki,  
ki pa so se jim naši dobro upirali. / Foto: FIVB

Jože Marinček

Kranj, Domžale – Nogometa-
ši v Prvi ligi Telekom so ko-
nec tedna odigrali tekme pe-
tega kroga, ki pa so bile v zna-
menju gostujočih moštev, saj 
so se na petih tekmah veselili 
gostje, domačini pa le na eni. 
Tudi nogometaši Mure, ki so 
v soboto gostovali v Kranju, so 
z 1 : 3 premagali ekipo Trigla-
va. Edini zadetek za domačine 
je na začetku drugega dela z 
bele točke kapetan Luka Maj-
cen. »Že od lani nam je zna-
no, da so teme z Muro vse-
lej zahtevne. V prvem polča-
su nismo bili dobri, do preje-
tega zadetka smo bili zaspa-
ni, nato pa smo zaigrali pre-
cej bolje. Kaznovani smo bili v 
zadnji minuti prvega polčasa, 
boljši drugi del pa ni bil dovolj 
za nove točke,« je po končani 
tekmi povedal domači strateg 
Dejan Dončić. 

V Domžalah je Celje s 3 : 
5 premagalo domačine. Dva 
zadetka za Domžale je dose-
gel Senijad Ibričić, enega pa 
gostujoči nogometaš Tadej 
Vidmajer. Gosti iz Celja so 
vodili že z 0 : 4, a so domači-
ni začeli igrati bolje. Lovili so 
zaostanek in se približali na 
3 : 4, sledil pa je zadetek, ki je 
odločil zmagovalca srečanja. 

Na lestvici vodi Olimpi-
ja s 13 točkami, Triglav je s 

šestimi točkami šesti, Dom-
žale pa z eno točko desete. 
V šestem krogu, ki se igra 
konec tedna, se bodo sreča-
li CherryBox 24 Tabor Seža-
na – Triglav, Celje – Maribor 
(sobota), Bravo – Domžale, 
Mura – Rudar in Aluminij – 
Olimpija (nedelja).

Nogometaši v drugi no-
gometni ligi so konec tedna 
odigrali tekme tretjega kro-
ga. Kalcer Radomlje in Rol-
tek Dob sta tokrat gostova-
la. Kalcer Radomlje je z 0 : 
2 premagal Rogaško. Med 
strelce sta se vpisala Sasha 
Varga in Gal Primc. Roltek 
Dob je osvojil točko v Novem 
mestu, saj je s Krko igral ne-
odločeno 2 : 2, zadela pa sta 
Ervin Tiganj in Denis Pet-
rovič. Vodi Krško s sedmi-
mi točkami, kolikor jih ima 
tudi Kalcer na drugem mes-
tu, Roltek Dob pa je z dvema 
točkama dvanajsti.

Že jutri so na sporedu 
prve tekme v Pokalu Slove-
nije. Odigranih bo enajst te-
kem prvega kroga, tekma 
Bravo – Rudar Velenje pa bo 
v četrtek. Vse jutrišnje tek-
me se vodo začele ob 16. uri, 
od Gorenjcev pa bodo igra-
li Bled Hirter – Celje, Breži-
ce Terme Čatež – Triglav, Ti-
nex Šenčur – Nafta 190'3 in 
S. Rojko Dobrovce – Kalcer 
Radomlje. 

Triglav in Domžale 
doma poražena
Nogometaši Triglava in Domžal so konec tedna 
na domačih igriščih ostali brez točk.

Med vozili na GHD Luči-
ne je bilo kar 22 formul in 
prototipov ter več kot dvajset 
starodobnikov. Rekordna je 
bila dirka letos tudi po dose-
ženih časih, na vrhu pa novo 
ime. Francoz Sebastien Petit 
je s svojo Normo M20FC že 
na sobotnem treningu izbolj-
šal rekord proge, v nedeljo pa 
premoč pokazal še enkrat in 
bil najhitrejši v vseh treh vo-
žnjah. S časom 1:56,436 je še 
izboljšal rekord na 3950 me-
trov dolgi progi med Todra-
žem in Lučinami. Drugi v 
skupni razvrstitvi je bil Avstri-
jec Herman Waldy jr., tretji pa 
Italijan Mirko Venturato. Do-
sedanji rekorder Italijan Fe-
derico Liber je s svojo formu-
lo že v prvi vožnji končal v og-
raji in odstopil.

»Zelo sem vesel. To je bil 
zame uspešen konec tedna. 
Organizacija je odlična, pro-
ga je zanimiva in mi je všeč. 
Danes je bilo na cestišču tudi 
nekaj olja, tako da je bilo tež-
ko. Kljub temu mi je uspelo 

izboljšati rekord s treninga. 
Tega sem si zelo želel. Ved-
no je še lepše zmagati, če ob 
tem postaviš rekord proge. 
Vesel sem tudi, da sem bil to-
liko boljši od konkurence. Še 
bom prišel v Lučine in mis-
lim, da sem lahko na tej pro-
gi še hitrejši,« je po tretji ne-
deljski vožnji v cilju v Luči-
nah povedal Sebastien Petit, 
ki je na GHD Lučine nastopil 
prvič. Lanski rekord Liberja je 

izboljšal za skoraj tri sekunde. 
Z izjemo prve vožnje za tre-
ning je bil najhitrejši v vseh 
drugih in v teh v cilju vselej 
s časom pod dvema minuta-
ma. Kdor se je že kdaj peljal 
proti Lučinam, ve, kako hit-
ro je to. V najhitrejši vožnji je 
to pomenilo, da je drvel s pov-
prečno hitrostjo več kot 122 ki-
lometrov na uro.

Rekord je padel tudi med 
turnimi vozili. Svojega izpred 

dveh let je izboljšal Avstrijec 
Karl Schagerl (VW Golf Ral-
lye TFSI-R). Nov najhitrej-
ši čas je 2:09,039. »Dobra 
dirka. Rad sem tukaj. Poču-
tim se zelo dobrodošlega. Žal 
sem imel v zadnji, tretji vo-
žnji, tehnične težave. Najhi-
trejši čas sem želel še izbolj-
šati. Kljub temu sem zadovo-
ljen. Na progi moraš biti ves 
čas zbran. Ob takšnih hitro-
stih je tanka črta med odsto-
pom in prihodom v cilj,« je 
povedal Avstrijec. V razvr-
stitvi slovenskega državne-
ga prvenstva je slavil Janko 
Čebron, drugi je bil Aleš Prek 
in tretji Matevž Čuden.

Organizatorji so bili zado-
voljni. »Organizacija GHD 
Lučine je bila znova na vi-
sokem nivoju, kar so potrje-
vali tako vozniki kot njihove 
spremljevalne ekipe ter tudi 
nekaj tisoč gledalcev ob pro-
gi. Navdušeni smo tudi nad 
rekordom proge. Takšnega 
časa nismo pričakovali,« je 
dejal Žirovec Primož Tav-
čar, predsednik organizacij-
skega odbora.

Rekordni časi proti Lučinam
31. stran

Rekord na progi od Todraža do Lučin je padel tudi med 
turnimi vozili. Svojega izpred dveh let je izboljšal Avstrijec 
Karl Schagerl. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Matej Mohorič iz Podblice (Bahrain Merida) se je 
izkazal na zadnji etapi Dirke po Poljski, ko je slavil na cilju v 
Zakopanah. Za 24-letnega Mohoriča, ki je tako Sloveniji pri-
boril tretjo zmago na dirki (dve etapi je dobil Luka Mezgec), 
je to 11. zmaga v karieri, četrta na dirkah svetovne serije in 
prva v sezoni. Sicer pa je prejšnji teden potekalo tudi evrop-
sko prvenstvo v kolesarstvu. V Alkmaaru je v članski moški 
konkurenci slavil Elia Viviani, ki je imel na koncu največ moči 
od treh ubežnikov. Od Slovencev se je najbolj izkazal Luka 
Mezgec, ki si je v sprintu zasledovalne skupine priboril osmo 
mesto. Med mlajšimi člani je bil naš najboljši kapetan Žiga 
Jerman, ki je v sprintu večje skupine zasedel 11. mesto.

Odlična Luka Mezgec in Matej Mohorič

Kranj – Minuli konec tedna so se smučarske skakalke in ska-
kalci zbrali na tekmah svetovnega pokala v Courchevelu. Na 
petkovi tekmi sta se v ženski konkurenci od naših najbolj iz-
kazali Urša Bogataj in Nika Križnar. Urša je osvojila četrto 
mesto, Nika pa je bila šesta. Zmagovalni oder so zasedle Sara 
Takanši, ki je slavila še drugič v poletni sezoni, drugo mesto je 
osvojila Avstrijka Chiara Hoelzl, tretja pa je bila Nemka Juliane 
Seyfarth. Nove tekma dekleta čaka 18. avgusta v Frenštatu. V 
moški konkurenci je bil v Franciji na najvišji stopnički Timi 
Zajc, uspeh naših pa je s četrtim mestom dopolnil Tilen Bartol. 
Nove tekme za moške bodo konec tedna v Zakopanah.

Lepi dosežki naših skakalk in skakalcev

Kranj – Vaterpolisti kranjskega Triglava bodo v prihajajoči tek-
movalni sezoni 2019–2020 igrali v Regionalni A2 vaterpolski 
ligi. V njej nastopajo tudi klubi iz Srbije, Hrvaške in Črne gore. 
To so Radnički iz Kragujevca, Vojvodina iz Novega Sada, Ze-
mun iz Zemuna, NaiS iz Niša, POŠK iz Splita, Solaris iz Šibe-
nika, Primorje z Reke, Zadar iz Zadra, Medveščak iz Zagreba, 
Galeb iz Makarske ter Cataro iz Kotorja. Tekme prvega kroga 
bodo odigrali 21. septembra.

Triglavovi vaterpolisti v mednarodni konkurenci



10 Gorenjski glas
torek, 13. avgusta 2019REKREACIJA info@g-glas.si

G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Ob Nežiderskem jezeru (4)
Tretji dan smo se naprej 

odpeljali proti Nickelsdor-
fu in nato proti mestu Deut-
sch Jahrndorf, ki leži tik ob 
tromeji med Avstrijo, Slova-
ško in Madžarsko. Nadalje-
vali smo proti naselju Pama, 
ki ga Hrvati imenujejo Bijelo 
Selo. V njem je še danes veli-
ko Hrvatov in je pravo kultur-
no središče gradiščanskih 
Hrvatov. V mestu smo vide-
li tudi dvojezične table. Ves 
čas smo kolesarili ob vetrnih 
elektrarnah. Nismo se mogli 
načuditi, kako so gradiščan-
ski kmetje svoja polja, kjer 
gojijo zelenjavo, dopolnili 
še s polji vetrnih elektrarn. 
Spodaj raste solata, zgoraj 
se vrti vetrnica. Prvo vetrno 
elektrarno je postavil kmet 
iz okolice naselja Zurndorf 
leta 1992. Skupaj s proizva-
jalcem tovrstnih elektrarn 
sta potem projekt predstavi-
la občinskim veljakom, ki so 

v ta namen ustanovili občin-
sko podjetje. Sledili so jim še 
po drugih krajih in izkoristi-
li evropska sredstva v ta na-
men. Do leta 2013 je pokra-
jina Gradiščanko uspela za-
gotoviti sto odstotkov svojih 
potreb po električni energi-
ji s pomočjo vetrne energi-
je. Ocenjujejo, da so s tem 
ustvarili okrog 4.500 de-
lovnih mest. Danes je v tej 
pokrajini postavljenih 446 
vetrnih elektrarn, ki imajo 
skupno nazivno moč 1090 
MW. Za primerjavo: naša je-
drska elektrarna v Krškem 
ima nazivno moč 696 MW 
in daje električno energijo 
za trideset odstotkov vseh 
potreb električne energi-
je. V celi Avstriji imajo pos-
tavljenih 1.313 vetrnih elek-
trarn, ki imajo skupaj 3.045 
MW nazivne moči, torej več 
elektrike, kot jo porabi cela 
Slovenija. Drugi dan smo 

zaključili zopet na Madžar-
skem, in sicer v mestu He-
gyeshalom. 

V naselju Kittsee smo ko-
lesarili mimo nasadov mare-
lic in prikolesarili v avstrijski 
kraj Berg, ki leži tik ob meji 
s Slovaško. Zanimivo je, da v 
kraju v novih in lepih hiškah 
živi veliko Slovakov. Avstrij-
ske oblasti so mladim dru-
žinam ponudile ugodno živ-
ljenje na vasi in hkrati v bli-
žini Bratislave, kjer so dobre 
službe. V času hladne vojne 
so bili ti kraji za avstrijske dr-
žavljane nezanimivi, danes 
pa se kraj razvija prav zaradi 
bližine Bratislave. Na začet-
ku mesta je urejeno posta-
jališče za kolesarje, ob njem 
pa velika betonska kocka, ki 
so jih postavljali Nemci ob 
koncu druge svetovne voj-
ne, da bi ustavile ruske tan-
ke. V bližini je spomenik Ar-
neju Karlssonu, ki je v tem 

kraju pomagal veliko begun-
cem, ki so pribežali iz Slova-
ške v Avstrijo. Naselje je ime-
lo takrat osemsto prebivalcev 
in šeststo beguncev. Mož je 
tudi ustanovitelj fundacije 
Rädda barnen, ki je po drugi 
svetovni vojni pomagala ok-
rog šestdeset tisoč sirotam, 
starim od tri do šest let. Žal 

so ga prav v Bergu leta 1947 
ubili ruski stražarji.

Kmalu smo dosegli Do-
navski nasip in se po njem 
odpeljali v center Bratisla-
ve, ki se pohvali s tem, da je 
edina prestolnica na svetu, 
ki leži tik ob državni meji in 
administrativno meji kar na 
dve državi. 

Ob vetrnih elektrarnah

Jelena Justin

Velikokrat se zgodi, da 
ljudje povezujejo Dolomite s 
feratami, a je toliko lepih poti 
tam naokrog, ki niso fera-
te. V prihodnjih treh tednih 
bomo obiskali tri vrhove, za 
vzpon na katere ne potrebu-
jemo nobenega samovaro-
valnega kompleta in plezal-
nega pasu. Gibali se bomo v 
visokogorju in dva vrha bosta 
višja, kot je naš Triglav. 

Prvi vrh, ki ga bomo obi-
skali, je Col Dala Pieres, 
ki s svojimi 2747 m nad 
morjem predstavlja čudo-
vit razglednik na osrčje na-
ravnega parka Puez-Od-
lo. Izhodišče vzpona je va-
sica St. Cristina v Val Gar-
deni. Pot do izhodišča je 
dolga, a za Gorenjce naj-
krajša, če se po avtocesti 

zapeljemo skozi predor Ka-
ravanke, od tam nadaljuje-
mo proti Spitallu, kjer zavi-
jemo levo proti Lienzu. V Li-
enzu sledimo oznakam za 
Sillian, kjer smo že v Itali-
ji, nato pa v Brunicku nada-
ljujemo proti Corvari. Sle-
di vzpon na prelaz Garde-
na, od koder se spustimo 
do Val Gardene in vasice St. 
Cristina, kjer parkiramo na 
spodnji postaji gondole, ki 
pelje na Col Raiser. Ne na-
zadnje si pot lahko skrajša-
mo z gondolo in vzpon zač-
nemo na Col Raiserju. Pred 
nami so špice Odle: Mala in 
Velika Farmeda, Villnösser 
Odla, sedlo Mittagsscharte, 
Mali Sass Rigais, Sass Riga-
is, Furchetta, Odla di Veldu-
ssa, Wasserhofel, Wasser-
tuhl, Campillerturm. Pog-
led nanje je fenomenalen!

Z zgornje postaje kabin-
ske gondole se usmerimo 
na pot št. 4, ki bo izgublja-
la višino in nas pripeljala do 
koče Regensburger/Firen-
ze, 2037 m n. m. Pri koči za-
vijemo na pot 2-3. Malce iz-
gubimo višine, nato pa se str-
mo povzpnemo do travnate 
krnice, kjer zavijemo desno 
in se začnemo vzpenjati pro-
ti sedlu, ki ga vidimo nad se-
boj. Kmalu dosežemo razpo-
tje: leva pot št. 3 gre na škr-
bino Roa, mi pa zavije desno 
po poti št. 2 in se povzpnemo 
na škrbino Forces de Siëles. 
Tik pod vrhom je vzpon po 
zagruščeni, a dobro utrjeni 
poti, precej strm. Na škrbini 
se nam odpre pogled na dru-
go stran proti Piz Puez, Sas 
Ciampac in Sassongher. Na 
škrbini zavijemo desno, na 
pot št. 17, proti koči Stevia. 

Do koče se namreč pride 
čez vrh Col dala Pieres, kar 
je danes naš cilj. Na začet-
ku se pot strmo povzpne do 
skalne stopnje, preko katere 
je napeljanih nekaj metrov 
jeklenice. Sledi še en detajl z 
jeklenicami, nato pa pot za-
vije desno in se v nekaj ok-
ljukih strmo povzpne, nato 
pa preči pobočje v desno in 
nas pripelje na greben. Gre-
benu sledimo proti zahodu, 
a glej ga zlomka, najvišja toč-
ka ni vrh. Do vrha Col dala 

Pieres se moramo malce 
spustiti, na kar nas opozori 
dobro viden križ. Vrh postre-
že s čudovitim razgledom 
na špice Odle, kjer domini-
ra predvsem najvišji Sas Ri-
gais. Pogled še bolj proti za-
hodu postreže s Sasslongom 
na dosegu roke, še zahodne-
je pa se vidi dolomitsko po-
gorje Rosengarten. Globo-
ko pod nami se odpre zelena 
dolina Monte de Stevia. Tu-
kaj imamo dve izbiri za se-
stop. Prva je, da se vrnemo 

po poti vzpona, druga pa je, 
da z vrha sestopimo direktno 
navzdol po poti št. 17 do škr-
bine Dela Piza. Naj opozo-
rim, da je tudi ta pot na dveh 
mestih zavarovana, zagruš-
čena in nevarna za zdrs. Ko 
dosežemo škrbino, začnemo 
po strmi grapi, kjer poteka 
pot 17b, strmo sestopati pro-
ti koči Regensburger/Firen-
ze. Pot je precej zahtevna, 
zato je pri sestopu obvezna 
uporaba čelade. Na markira-
no pot, ki nas pelje nazaj do 
St. Cristine, smo prišli malce 
pod kočo Regensburger. Če 
imamo povratno vozovnico, 
nas čaka nekaj vzpona na Col 
dala Pieres, zato raje priporo-
čam, da kupimo enosmerno 
vozovnico. 

Naj le prišepnem: mor-
da je najbolje prespati v koči 
Regensburger, saj je okolica 
čudovita in še ogromno poti 
za raziskati. 

Nadmorska višina: 2747 m
Višinska razlika:  
640 m ali 1262 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Col Dala Pieres (2747 m n. m.)

Pogled na ostre špice
Razgleden vrh v nedrje naravnega parka Puez-Odlo v Dolomitih, nad Val 
Gardeno. Dokaj nezahteven vrh z nekaj metri jeklenice.

Pogled na Col Dala Pieres izpred jezera Crespeina / Foto: Jelena Justin

Vrh s križem in razgledom na Sasslong / Foto: Jelena Justin Z vrha se odpre pogled na špice Odle, katerih del je tudi Sas Rigais na desni strani. 
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Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Po dopustni-
ški skoraj dvomesečni preki-
nitvi se bo v četrtek, 15. avgu-
sta, nadaljevala tekaška seri-
ja Gorenjska, moj planet. Na 
vrsti je Kranjskogorska 10ka, 
peti izmed devetih tekov v le-
tošnjem koledarju. Kranjsko 
Goro ima v načrtu tudi 38-le-
tni Marko Florjanič, član ŠD 
Suhadole, absolutno vodilni 
v skupnem seštevku serije. 
V tekaški srenji ni novo ime, 
skupne zmage v tem tekmo-
vanju pa še nima. Z njim 
smo se pogovarjali pred do-
pustniškim premorom, ki ga 
je izkoristil tudi za uživanje v 
hribih in gorah.

Kdo je Marko Florjanič?
Izhajam iz Tržiča, z dru-

žino – ženo in tremi otro-
ki – stanujemo v Suhado-
lah v občini Komenda. Rad 

tečem, rad kolesarim in sem 
in tja se udeležujem tudi tek-
movanj, letos kar redno teh, 
ki štejejo za tekaško serijo 
Gorenjska, moj planet.

Ste vodilni v skupnem se-
števku ...

Kot sem že omenil, sem 
po rodu Tržičan, kjer je bila 
prva tekma letošnje serije. 
Udeležil sem se je, bil drugi 
in potem nastope nadaljeval. 
Upam, da se bom lahko ude-
ležil še vseh tekov, ki so os-
tali do zaključka na začetku 
decembra. Res sem trenutno 
vodilni v skupnem seštevku, 
a mi ne gre za to. Kot že reče-
no, bom najbolj vesel, če mi 
bo res uspelo startati na prav 
vseh tekmah.

Posebna je bila tekma v Ra-
dovljici, kjer ste bili še naj-
bolj konkurenčni zmagoval-
cu, tudi že olimpijskemu pr-
vaku Oli Vignu Hattestadu.

To je bilo fenomenalno, da 
je bil v konkurenci nas, rekre-
ativnih tekačev, takšen špor-
tnik. Opazoval sem ga, kako 
teče, in mu skušal čim bolj 
slediti. Bil je dobra motivacija.

Letos ste naredili časovni in 
rezultatski preskok. Čemu 
to pripisujete?

Treningu zagotovo ne, ker 
ga ni nič več kot doslej. Ver-
jetno gre to pripisati dobre-
mu počutju, pozitivnemu 
razpoloženju.

Vam kdo piše program tre-
ninga ali se držite svojega?

Tečem sam po lastnem ob-
čutku in kadarkoli to čas do-
pušča, nekje štirikrat do pet-
krat tedensko. Pri treh otro-
cih, veste, je treba kar precej 
usklajevanj, da se to izide.

Kaj štejete za svoj doslej naj-
večji športni uspeh?

Kolesarjenje po Skandi-
naviji, od katerega je sedaj 
že kar okrog 15 let. To je bila 
zanimiva izkušnja, ki je bila 
sicer bolj potovalne nara-
ve. Tekmovalni uspehi mi 
ne pomenijo toliko, da bi 

katerega posebej omenil. Še 
najbolj pomembne so mi va-
ške tekme. V okviru ŠD Su-
hadole imamo tek, kolesar-
jenje, tek na smučeh, pohod. 
To so lepe priložnosti za dru-
ženje in da ostanemo med-
sebojno povezani.

Športni cilji za letos in za pri-
hodnje?

Za letos, da bi se udeležil 
vseh tekem v sklopu tekaške 
serije Gorenjska, moj pla-
net, za naprej pa predvsem, 
da bi bil zdrav, brez poškodb 
in se še dolgo lahko rekrei-
ral.

V vodstvu tekač iz Suhadol
V četrtek, 15. avgusta, se bo v Kranjski Gori nadaljevala tekaška serija Gorenjska, moj planet. Pogovarjali 
smo se z vodilnim v skupnem seštevku Markom Florjaničem.

Marko Florjanič, Tržičan, ki živi v Suhadolah, je letos  
na tekih serije Gorenjska, moj planet vselej med 
najhitrejšimi. / Foto: Tina Dokl

Kranjskogorska 10ka bo 
peti tek v letošnji seriji 
Gorenjska, moj planet. 
Start bo v četrtek, 15. 
avgusta, ob 18. uri v 
središču Kranjske Gore. 
Proga bo tekače vodila po 
poti nekdanje železnice 
do Rateč in nazaj. Na 
štiristo metrov dolgi 
progi bodo tekli tudi 
otroci. Start bo ob 17.30.

Lučine – ŠD Špik Lučine v četrtek, 1. avgusta, organizira ko-
lesarski vzpon na Pasjo ravan. Start bo ob 10. uri v Todražu. 
Proga je dolga 11,5 kilometra s 520 metri višinske razlike. Tek-
ma se točkuje za Pokal polanskih puklov.

Vzpon na Pasjo ravan

Vilma Stanovnik

Kranj – V Planici tekmovanja 
Red Bull 400 pripravljajo že 
od leta 2012, gosti pa jih Le-
talnica bratov Gorišek. Gre 
za tekmovanje, kjer se le pe-
ščica pride borit prav za zma-
go, ostalih tisoč in več pa se 
spopade z izzivom doseči vrh 
ali pa izboljšati svoj prejšnji 
rezultat. Tekmuje se v kate-
goriji posameznikov, štafet 
ali poklicnih štafet. 

Po vsem svetu bo letos 
kar dvajset teakem Red Bull 
400, organizatorji pa na 
njih skupaj pričakujejo več 
kot dvajset tisoč tekačev. Za 
najbolj zagrete so pripravi-
li tudi serijo štirih lokacij – 

izziv 4TITUDE, kjer bosta 
okronana tudi skupna zma-
govalca v ženski in moški ka-
tegoriji. Planiško tekmova-
nje bo tudi finale te serije, za 
tekmovalci pa sta že prvi dve 
preizkušnji – v italijanski 

dolini Fiemme in nem-
škem Titisee-Neustadtu. Na 
obeh je bil povsem pri vrhu 
tudi Kranjčan Luka Kovačič, 
zmagovalec zadnjih dveh te-
kem v Planici ter tudi edini 
Slovenec, ki mu je v Plani-
ci uspelo zmagati. V Italiji je 
bil drugi, v Nemčiji pa tret-
ji. V skupnem seštevku seri-
je 4TITUDE je trenutno na 
drugem mestu, pred doma-
čim finalom pa ga čaka še 
tekma v Bischofshofnu 24. 
avgusta. 

V Planici je Luka lani kot 
prvi tekel pod petimi minu-
tami, letos pa bo ta rezultat 
zagotovo poskušal še izbolj-
šati in planiško zmago do-
mov odnesti še tretjič.

Vse o tekmovanju v Pla-
nici in prijavah najdete na 
spletni strani: http://red-
bull.si/400.

Vse o seriji 4TITUDE naj-
dete na naslovu: www.4titu-
dechallenge.com

Tudi letos tek po letalnici 
V dolini pod Poncami bo drugo septembrsko 
soboto že sedmič tek od vznožja do vrha letalnice.

Letalnica bratov Gorišek velja za največjo, najdaljšo  
in najzahtevnejšo izmed vseh preizkušenj Red Bull 
400 na svetu.

Jože Marinček

Kranj – Balinarji Čirče VAN 
DEN 1 v postavi Florjan Pez-
devšek, Gregor Mešič, Tomaž 

Dolinar in Bojan Zupanc so v 
soboto osvojili prvo mesto na 
turnirju ob praznovanju štiri-
desetletnice. V finalu so s 13 : 
2 premagali ekipi Čirče VAN 

DEN 2, tekmo za tretje mesto 
pa so s 13 : 1 proti balinarjem 
Trate dobili balinarji Planine. 

Povabilu na praznova-
nje obletnice se je odzvalo 

21 ekip in tudi novi predse-
dnik Balinarske zveze Slo-
venije (BZS) Primož Marin-
ko. »Presenečen sem nad 
takšno organizacijo oble-
tnice. Štirideset let delova-
nja je pomemben praznik. 
Lepo je videti toliko balinar-
jev na istem metu,« je ob 
tem povedal. Tudi predse-
dnik balinarjev Črirč San-
di Pezdevšek, ki ji na čelu 
kluba dolga leta, ni skri-
val zadovoljstva: »Zgodovi-
na je res dolga. V tem časi 
smo marsikaj naredili. Do-
bili smo sponzorja in na-
šim prošnjam so se odzva-
li marsikateri obrtniki iz 
našega konca. Lansko sezo-
no smo zaključili na petem 
mestu državnega prvenstva 
vzhodne skupine in upam, 
da bomo takšen nivo obdr-
žali tudi v prihodnje.«

V Čirčah je bil v soboto 
pravi balinarski in tudi si-
ceršnji praznik. 

Balinarskih štirideset let
Balinarji Čirč so praznovali štirideset let delovanja.

Ob štiridesetletnici delovanja je v Čirčah potekal balinarski turnir. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Ribno – Teku Contitus Ta-
ležlauf pravijo tudi tek z 
razgledom. V nedeljo je po-
tekal osmič, organizator pa 
je Športno društvo Ribno.

Trasa teka v dolžini 9,7 ki-
lometra je udeležence vodila 
po gozdnih in makadamskih 
poteh ter stezah z vzponom 
in spustom z najvišje točke 
teka Tolstega vrha (873 m n. 
v.). Konkurenca je bila dobra, 
zmagal pa je gorski tekač Ti-
motej Bečan. Medvoščan je 

s časom 40 minut in 16 se-
kund postavil tudi rekord 
proge. Za njim je na drugem 
mestu v cilj pritekel Gašper 
Bregar, tretji pa je bil Domen 
Potočnik. V ženski konku-
renci je bila s časom 56 mi-
nut in 48 sekund najhitrejša 
Anja Zima pred Niko Mazi in 
Ivi Žlogar.

Organizatorji so bili z ude-
ležbo tako na teku kot na po-
hodu zadovoljni. Prišlo je 
tudi veliko mladih tekačev, 
najstarejši pa je bil Franc 
Hribernik (letnik 1941).

Rekord Bečana na Talež

Taležlauf je potekal v osmi izvedbi. / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

Kranj – Do konca prejšnje-
ga tedna se je po zadnjih po-
datkih Policije v letošnjem 
letu na naših cestah smr-
tno ponesrečilo enajst voz-
nikov motornih koles in dva 
sopotnika na motornem ko-
lesu. Lažje telesno poškodo-
vanih je bilo kar 187 vozni-
kov motornih koles. Najpo-
gostejši vzrok za nesreče je 
bila neprilagojena hitrost, 
neupoštevanje pravil o pred-
nosti in nepravilno prehite-
vanje.

Ker je trenutno vrhunec 
poletne sezone in je na ce-
stah tudi veliko motoristov, 
na Javni agenciji Republi-
ke Slovenije za varnost pro-
meta (AVP) znova opozarja-
jo na previdnost tako moto-
riste kot druge udeležence 
v prometu. Motoristi so na-
mreč na cesti slabše vidni 
in pogosto vozijo prehitro, 
zato jih drugi vozniki hitre-
je spregledajo ali jim odvza-
mejo prednost. Na AVP zno-
va opozarjajo, naj se moto-
risti in drugi udeleženci še 
zlasti v poletni vročini, ki 
vpliva na zbranost ter lah-
ko upočasni naše reakcije in 

odzivnost, na ceste podajo 
strpno in previdno. 

»Za varnost v prometu 
smo odgovorni vsi skupaj, 
za nesrečo z usodnimi po-
sledicami pa je dovolj le tre-
nutek nepazljivosti,« opo-
zarjajo.

Prav tako na agenciji mo-
toriste in mopediste poziva-
jo k uporabi zaščitne opre-
me in čelade, vedno naj 

imajo prižgane luči ter upo-
rabljajo svetla in odsevna ob-
lačila, da jih bodo drugi vo-
zniki lažje in hitreje opazili. 

Opozarjajo tudi, naj mo-
toristi prilagodijo hitrost vo-
žnje svojim sposobnostim 
in razmeram na cesti, saj je 
lahko ravno pot ustavljanja 
motornega kolesa pri raz-
ličnih hitrostih odločilna pri 
preprečevanju prometnih 

nesreč in njenih posledic. 
Na povečano število moto-

ristov v vročih poletnih dneh 
pa morajo biti pripravljeni 
tudi drugi vozniki. Pozorno 
morajo spremljati promet, 
tako v vzvratnih kot tudi 
stranskih ogledalih, pred-
vsem pa naj vsakič preveri-
jo tako imenovani mrtvi kot, 
saj so motoristi zaradi ozke 
silhuete slabše vidni.

Pozorni na motoriste
Motoristi so na cesti slabše vidni in opazni kot avtomobili, zato Javna agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa znova opozarja na previdnost – tako motoriste kot druge udeležence v prometu.

Motoristi naj imajo vedno prižgane luči, uporabljajo naj svetla in odsevna oblačila ter 
primerno zaščitno obleko in čelado.

Vilma Stanovnik

Kranj – Javna agencija RS za 
varnost prometa (AVP), ga-
silci, reševalci, policisti, pred-
stavniki DARS-a in AMZS-
-ja, so minulo soboto na poči-
vališču Lom na avtocesti pro-
ti Kopru delili plastenke vode 
z etiketo z napisom Reši živ-
ljenje!, ob tem pa tudi ozave-
ščali, kako se pravilno razvr-
ščati v primeru zastojev na 
avtocesti in zakaj je to živ-
ljenjskega pomena. 

Prisotni so poudarili, da so 
spremembe lahko učinkovi-
te, če se jih držijo vsi vozni-
ki, tudi tuji vozniki tovornja-
kov, saj se predvsem tovorna 
vozila ob napačnem razvr-
ščanju ob prihodu interven-
cijskih vozil najtežje umika-
jo. Predstavniki AVP-ja so 
na dogodku delili tudi prak-
tične preventivne izdelke v 
sklopu akcije Varno v poletje 
ter tujim voznikom knjižice 
z naslovom Safety on Slove-
nian Roads (varnost na slo-
venskih cestah). 

Dogodek je nastal na po-
budo Anžeta Albrehta, ene-
ga izmed dveh pogumnih 
gasilcev, ki sta se leta 2013, 
ko se je na primorski avto-
cesti zgodila huda prometna 
nesreča, prebijala pred gasil-
skim vozilom in v polni op-
remi pri več kot 25 stopinjah 
Celzija pozivala voznike, naj 

se umaknejo na stran ter tudi 
ročno umikala vozila. Na Al-
brehtovo pobudo je zažive-
la tudi stran na Facebooku 
Ustvarimo reševalni pas na 
avtocestah, na kateri s foto-
grafijami in video materia-
lom s primeri tako dobrih 
kot tudi slabih praks doma in 
v tujini opozarja na pravilno 
ravnanje in razvrščanje. Kas-
neje je bil ustanovljen tudi 
Zavod Reševalni pas, ki skrbi 
za ozaveščanje voznikov, 
kako pravilno ravnati ob pro-
metnem zastoju na avtocesti.

Pred dvema letoma je za-
čel na slovenskih cestah velja-
ti spremenjen člen zakona o 
pravilih v cestnem prometu, 
ki se nanaša na razvrščanje v 
primeru nesreč ali zastojev. 
Do tedaj je bilo namreč to po-
dročje zakonsko slabo določe-
no, od leta 2017 dalje pa se mo-
rajo vozila pravilno razvrstiti 
že ob začetku upočasnjevanja 
oziroma zgoščevanja prome-
ta in ne šele ob dejanskem za-
četku zastoja. Vozila z desne-
ga prometnega pasu se mora-
jo umakniti skrajno desno na 
odstavni pas, vozila na levem 
pa skrajno levo. V obeh pri-
merih morajo zapeljati tudi 
čez belo robno črto. 

Evropska zakonodaja na 
področju reševalnega pasu ni 
enotna, zato vozniki pogosto 
ne vedo, kako se morajo v ta-
kih razmerah odzvati.

Razvrščanje ob 
zastojih
Minuli konec tedna so z akcijo Reši življenje! 
znova opozarjali, kakšno je pravilno razvrščanje v 
primeru zastojev.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Pred nedavnim so iz 
Policijske uprave Kranj spo-
ročili, da so blejske policiste 
zaposleni na Blejskem gradu 
seznanili, da se je k njim za-
tekel šestletni otrok, ki se je 
izgubil v množici. Od star-
šev je odtaval na promena-
di. Med postopkom so se po-
licisti na gradu srečali s star-
ši, ki so otroka že iskali, in jim 
ga predali. 

Mlajše otroke naj bi sicer 
imeli ves čas na očeh, ob sebi, 
a prav hitro se v trenutku ne-
pozornosti lahko zgodi, da ot-
rok zaradi svoje »raziskoval-
ne žilice« odtava. »Starši naj 
v takem primeru ravnajo pre-
udarno in mirno, o pogreša-
nju – izgubi otroka naj nemu-
doma obvestijo prisotne po-
liciste, varnostnike, redite-
lje ali drugo osebo, ki bo ob-
vestilo o pogrešanju razglasi-
la po ozvočenju. Če je le mo-
goče, naj nekdo od staršev 
ostane na mestu, kjer so bili 
z otrokom še skupaj,« svetu-
je mag. Janez Šuštar, višji sa-
mostojni policijski inšpektor 

na Policijski upravi Kranj. 
Kot dodaja, je zelo priročno, 
če otrok zna povedati svoje 
osnovne podatke, kot so ime 
in priimek, ime očeta, mate-
re ... »Otrok naj ima pri sebi 
na primer listek, na katerem 
je napisana telefonska števil-
ka enega od staršev in podat-
ke o bivališču. Otrok se v ta-
kem primeru lahko obrne 
na policista, varnostnika, re-
ditelja. Običajno pa otrok ob 
spoznanju, da se je izgubil, že 

s svojim ravnanjem (jokom, 
paniko in podobnim) vzbu-
di pozornost prisotnih v nje-
govi bližini, ki mu priskočijo 
na pomoč,« je pojasnil Šuštar. 
Koliko otrok se je na ta način 
izgubilo v množici, na Policij-
ski postaji Kranj ne vodijo sta-
tistike, Janez Šuštar pa oce-
njuje, da problematika ni iz-
stopajoča, in še pove, da so se 
dosedanji primeri razrešili na 
kraju samem in to v zelo krat-
kem času.

Otroka »opremite« s podatki 
V trenutku se lahko zgodi, da mlajši otrok že zaradi svoje »raziskovalne 
žilice« na prireditvi, obisku turistične znamenitosti ... odtava od staršev 
oziroma odraslih spremljevalcev in se izgubi v množici. 

Otrok naj ima pri sebi na primer listek s telefonsko številko 
enega od staršev in podatki o bivališču. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Konec prejšnjega 
tedna so na Stražiški ulici v 
Kranju policisti obravnavali 
poskus vloma v trgovino, na 
Visokem pa je bil z dvorišča 
odtujen vodni skuter zeleno-
-bele barve, ki je bil naložen 
na prikolici. Na Gregorčičevi 
ulici v Kranju je bilo vlomlje-
no v prostor za opravljanje 
dejavnosti. V Gorajtah pri 
Škofji Loki je storilec v pe-
tek dopoldan na športnem 
igrišču odnesel nahrbtnik 
s stvarmi oškodovanca, na 
Ručigajevi ulici v Kranju pa 
vijake za platišča vozila. V 
Kranju je neznanec z vozila 
ukradel registrske tablice, v 
domu na Kredarici je izgini-
la denarnica, vlomljeno pa 
je bilo tudi v vozilo in hišo v 
Kranjski Gori.

Znova več tatvin  
in vlomov

Kranj – V tem tednu, do 18. avgusta, na slovenskih cestah 
poteka vseevropska akcija Hitrost, v kateri sodelujejo tudi slo-
venski policisti. Po vsej državi poostreno preverjajo, ali vozniki 
upoštevajo omejitve hitrosti. Neprilagojena hitrost je namreč 
še vedno glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje 
huje telesno poškodujejo ali celo umrejo. V lanskem letu je 
37 ljudi izgubilo življenje v takšnih nesrečah, kar predstavlja 
41 odstotkov vseh umrlih.

Policisti poostreno nad prehitre voznike

Gorenja vas – V nedeljo sredi dneva je na Poljanski cesti v Go-
renji vasi osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Škofja 
Loka in PGD Gorenja vas so zavarovali kraj prometne nesreče, 
pregledali vozilo, odklopili akumulator in s tehničnim pose-
gom avto iz Poljanske Sore postavili nazaj na cesto.

Avto končal v Poljanski Sori

Nedeljska vožnja se je končala v Poljanski Sori pod 
mostom. / Foto: Gorazd Kavčič

Bohinjska Bistrica – V soboto 
popoldne sta v Bohinjski Bi-
strici trčila osebno vozilo in 
motorno kolo. Gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Bled in Bohinjska Bistrica so 
zavarovali kraj nesreče, odklo-
pili akumulatorja in delavcem 
avtovleke nudili pomoč pri 
nalaganju vozila. Prav tako 
so poskrbeli za pomoč v ne-
sreči poškodovane osebe re-
ševalcem Nujne medicinske 
pomoči Bohinj in Bled.

Trčila sta avto in motor



Maja Bertoncelj

W ild West Fe
st (on Fire) 
je največ
ji ameriš
ko ob a rvan 

do   godek v Sloveniji, ki je tri 
dni, od petka do nedelje, pote
kal na prireditvenem prosto
ru ob Zbiljskem jezeru. Soča
sno sta se odvila kantri festival 
in mednarodno tekmovanje 
BBQ po pravilih KCBS. Sveto
vno znani plesni in BBQin
štruktorji, kantri skupine, 

vestern stojnice, konjeniš
ke igre, ameriški starodo
bniki,  ponudba najboljših 
slovenskih »smoke house« 
gostincev ... – vse to je bilo 
na enem mestu. 

Letošnja prireditev je moč
no presegla lanske okvire, 
tako po organizaciji kot tudi 
po številu obiskovalcev. Kot 
je povedal Medvoščan Aleš 
Omejc iz ožje organizacijske 
ekipe, so veliko truda vložili v 
postavitev prizorišča, množi
ca obiskovalcev pa je nekoli
ko presenetila tudi njih. Slo
veniji so približali lepšo plat 
Amerike in pri organizaciji 
dogodka jih je poleg lokalne 

skupnosti podprlo tudi ame
riško veleposlaništvo. 

Veliko zanimanja je bilo 
za t. i. BBQtekmovanje. 
Lani se ga je udeležilo 19 ekip, 
letos kar 27 iz vse Evrope, ena 
celo iz Amerike. V konkuren
ci so bile tri slovenske, najviš
je pa se je v skupnem seštev
ku na štirinajsto mesto uvrsti
la ekipa Grillers – BBQ Passi
on. Zmaga je odšla v Nemčijo 
z ekipo White Squirrel BBQ. 

Če je na eni strani dišalo iz 
smokerjev, se je na drugi ple
salo. Kantri plesi so zanimi
vi. David Prestor, plesni uči

telj in lastnik plesne šole Wild 
West, ki ima sedež na Gorenj
skem, je potrdil, da je zanje 
vse več zanimanja. Ogleda
li smo si lahko tudi ameriške 
avtomobile in spoznali kavbo
je. V Zbiljah je bil v tej vlogi 
tudi Dušan Babič, mestni kav
boj iz Litije, kot se je poime
noval, član SiQHA, Sloven
skega združenja quarter kon
ja, ki se je kavbojskega jahan
ja učil v Italiji. Enoročno jaha
nje, trdno v sedlu, v drugi roki 
pa laso ...

Obiskovalci so bili nad 
dogajanjem navdušeni in so 
zatrjevali, da pridejo tudi 
prihodnje leto.

KAVBOJI V ZBILJAH
Ob Zbiljskem jezeru je tri dni potekal največji 
ameriško obarvan dogodek v Sloveniji, ki je 
navdušil množico obiskovalcev. Organizatorji so 
jim v najlepši luči približali ameriško kulturo.

Amerike ni brez ameriških avtomobilov. S Fordom F100 
letnik 1978 se je z Dolenjskega pripeljala družina Cencel (na 
sliki Mitja in Anita). / Foto: Maja Bertoncelj

V Zbiljah se je plesalo po ameriških taktih.  / Foto: Maja Bertoncelj

Andraž Sodja

K
ljub ukinitvi ognje
meta, ki so ji na 
Bledu pripisali 
padec števila obi
skovalcev na Blej

ski noči, je letošnja Bohinj
ska noč, nekoč Kresna noč 
v Bohinju, podrla vse rekor
de. Ognjemet je nadomesti
la laserska predstava na vod
ni zavesi, svoje pa sta dodali 
še Alenka Gotar z izjemnim 
pevskim nastopom ter dih 
jemajoč nastop Tjaše Dob
ravec na drogu – obe na stre
hi turistične ladjice. Cover 
Lover so več kot pet tisoč obi
skovalcev dodobra ogreli že 
pred tradicionalnim nasto
pom Čupakabre ter Janom 
Plestenjakom, ki je popolno
ma razgrel več kot 5500 obi
skovalcev. Kot je po nastopu 
povedal Plestenjak, je pov
sem navdušen nad Bohin
jem in publiko: »To, da sem 
na prvem koncertu v Bohi
nju postavil rekord Bohinj
ske noči, je izjemen kom
pliment. Zelo lepo je stopi
ti na oder takšnega dogod
ka ter videti toliko ljudi, ki 
so mogoče celo mlajši od 
pesmi, ki jih znajo peti na 

pamet. Imam veliko sre
čo, da ljudje poznajo toliko 
mojih pesmi.«

Podobnega mnenja je 
bila tudi Alenka Gotar, ki je 
izkušnjo petja na ladjici na 
Bohinjskem jezeru oceni
la kot neponovljivo: »Red
kokdaj se še zgodi, da grem 
nastopat s cmokom v grlu. 
Nečesa tako neverjetnega 
kot danes nisem doživela še 
nikoli. To je nekaj veličastne
ga, Bohinj in organizatorji 

so presegli sami sebe in sem 
zelo hvaležna, da sem del 
tega.«

Vodja organizacije Jure 
Sodja iz Turističnega druš
tva Bohinj je bil zelo zado
voljen in hvaležen za velik 
korak naprej v sodelovan
ju z občino in Turizmom 
Bohinj: »Bohinjci smo 
spet pokazali nekaj novega, 
ognjemet smo ukinili prak
tično brez pripomb. Največji 
uspeh je poln program, ki je 

zadrževal obiskovalce: Alen
ka Gotar s himno na jezeru, 
svoje je dodala še Tjaša Dob
ravec in potem Jan Pleste
njak; tudi domača, bohinj
ska ponudba z bohinjskimi 
okusi, žganci, postrvjo, festi
valom gina ... Skratka uspeh. 
Najbolj pomembno pa je, da 
smo stopili skupaj, tudi z 
javnim prevozom, pri kate
rem nas je odziv celo prese
netil in so nekateri morali 
celo čakati na avtobus.«

PODRLA VSE REKORDE
Čeprav ognjemeta ni bilo, je bila udeležba na letošnji prvi Bohinjski noči rekordna, prireditev pa postaja 
vedno bolj okolju prijazna in tradicionalno bohinjska.

Laserska predstava na vodni zavesi pred mostom pri cerkvi sv. Janeza je dostojno 
nadomestila okolju neprijazni ognjemet. / Foto: Andraž Sodja

Glavni organizator Jure Sodja v družbi Alenke Gotar in 
Anžeta Šuštarja / Foto: Andraž Sodja

Jan Plestenjak je do konca razgrel obiskovalce prizorišča 
Pod Skalco. / Foto: Andraž Sodja
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Peter Košenina

E
na od pomembnej-
ših nalog observa-
torija na vulkanu El 
Teide je izobraževa-
nje, zato obiskoval-

cem ponujajo vodene ogle-
de, kjer jim astronomi pred-
stavijo svoje delo in opre-
mo, ki jo uporabljajo. Otro-
ci do 16. leta starosti imajo 
prost vstop, česar pri velikih 
turističnih atrakcijah na oto-
ku ne boste zasledili. Ker so 
finančni vložki v observa-
torij veliki, sta prisotna dva 
vodiča. Prvi vodi ogled, dru-
gi pa spremlja člane skupi-
ne, da kateri ne zaide kam, 
kamor ne bi smel. Med ogle-
dom je fotografiranje dovol-
jeno le s fotoaparati, telefone 

pa je treba zaradi občutljivih 
elektronskih instrumentov 
teleskopov izključiti. Najso-
dobnejše opreme iz razu-
mljivih razlogov ni mogoče 
videti, dva majhna teleskopa 
pa vseeno omogočata pogled 
v nebo.

Observatorio del Tei-
de leži na nadmorski viši-
ni 2400 metrov in izkori-
šča naravne danosti, ki jih 
ponujajo le Kanarski otoki. 
Na veliki višini je zrak čis-
tejši in zaradi nižjih tem-
peratur mirnejši. Poleg 

tega otok Tenerife nekoliko 
nižje skoraj ves čas obdaja-
jo oblaki, ki zastirajo svet-
lobno onesnaženje obalnih 
turističnih naselij. Na vul-
kanu ponoči s prostim oče-
som vidite zvezdne oblake 
Rimske ceste, ki jih v Slo-
veniji zaradi svetlobne one-
snaženosti že desetletja ne 
več. Te za astronomijo odli-
čne značilnosti za razisko-
vanje izkoriščajo od začetka 
šestdesetih let prejšnjega 
stoletja, danes pa je obser-
vatorij eden od treh najpo-
membnejših na svetu. Kako 
pomemben je, pove tudi to, 
da je španska vlada s pose-
bnim zakonom leta 1992 
omejila svetlobno onesna-
ženje na otoku in prepove-
dala prelete letal preko vul-
kana ter tako astonomom 

zagotovila idealne svetlob-
ne razmere za delo. Obser-
vatorij je mednaroden, saj 
so sredstva za izgradnjo 
teleskopov prispevale razi-
skovalne ustanove z vseh 

koncev sveta. Trenutno v 
njem deluje 26 teleskopov, 
od katerih so najpomem-
bnejši trije, ki so namenje-
ni preučevanju Sonca. 

(nadaljevanje prihodnjič)

Tenerife: med morjem in nebom (1)

ZVEZDE IN SONCE
Tenerife je največji od sedmih Kanarskih otokov. Leži v Atlantskem oceanu, dobrih tristo kilometrov 
zahodno od obale Maroka in tisoč tristo kilometrov jugozahodno od južne obale Španije. Zadnji teden 
v juniju smo si med drugim ogledali observatorij na vulkanu El Teide in mestece La Orotava, ki je ravno 
gostil cvetlični festival ob cerkvenem prazniku sv. Rešnjega telesa in krvi.

Oblaki, ki obkrožajo otok, zadržijo svetlobno onesnaženje.

Najpomembnejši so trije solarni teleskopi, ki so nameščeni 
v visokih stavbah na fotografiji. / Foto: Peter Košenina

Središče Rimske ceste v ozvezdju Strelca, kakor ga je videti 
z vulkana El Teide / Foto: Peter Košenina

Fo
to

: P
et

er
 K

oš
en

in
a

Ne glej

Gledaš moje telo, 
gledaš moja oblačila, 
moj make up. 
To ni odraz tega, 
kdo sem jaz. 
Poglej me v oči, 
poglej me v dušo. 
Tam je zapisano, 
kdo sem, 
tam boš videl, 
kaj sem. 
Ne glej nekaj, 
kar lahko naredimo, 
ne glej nekaj,  
kaj lahko prekrijemo. 

Lea Lukanec

Danes objavljam prvi del Leine pesmi. V očeh se skriva 
marsikaj – le tisti, ki znajo gledati s srcem, to vidijo. Lepe 
poletne dni vam želim. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

Javni zavod Triglavski 
narodni park (TNP) 
je za Skupnost šol 
Biosfernega območ-
ja Julijske Alpe v juli-

ju v dolini Trente pripravil 
petdnevni brezplačni Polet-
ni tabor TNP 2019 – Biodi-
verziteta v Trenti. Udeležilo 
se ga je 23 mladih iz osno-
vnih šol oziroma podružnic 
iz Radovljice, Gorij, Bohin-
ja, Bleda, Jesenic, Žirovnice, 
Lipnice, Kranja, Nove Gori-
ce in Trebnjega ter z Gimna-
zije Jesenice. Spoznavali so 
naravni svet s poudarkom 
na naravovarstvu in ohranja-
nju ter širjenju znanja o bio-
diverziteti, to je raznolikos-
ti življenja, eni najbolj dra-
gocenih in najbolj žlahtnih 
značilnosti našega planeta. 
Zaposleni v TNP so jim pri-
pravili zanimiva tematska 
vodenja po Soški poti, ogle-
dali so si botanični vrt Juli-
ana in se z gorskim vodni-
kom podali na Kriške pode. 
Popoldneve so izkoristili za 
predstavitev dela naravo-
varstvenih nadzornikov in 

lovca. Na delavnici so spo-
znali, da lovčeva oprema ni 
samo puška. Podali so se 
v gozd, spoznali lovišče in 
opazili srnjad ter kozoro-
ge. Pestri so bili tudi veče-
ri: opazovali so nočno nebo, 
se udeležili poletnega kina z 
ogledom dokumentarnega 
filma o naravi na Finskem. 
Po dnevih, polnih doživetij, 
so udeleženci zadnji večer 
preživeli sproščeno: ob kita-
ri, plesu in petju. Na lesko-
vih palicah pa so spekli hre-
novke.

S turo na Kriške pode 
so se tako kot mladi v dru-
gih zavarovanih območjih 
v Alpah pridružili gibanju 
Mladi na vrhu. Na pobudo 
mreže Alparc – Mreže zava-
rovanih območij v Alpah se 
namreč mladi v različnih 
alpskih državah na isti dan 
povzpnejo v visokogorje in 
pozornost namenijo zava-
rovanim rastlinam in živa-
lim ter spoznavanju pravil-
nega gibanja in vedenja v 
občutljivem gorskem sve-
tu. Tabor je potekal v okviru 

projekta Life Naturaviva: 
Biodiverziteta – umetnost 
življenja in v sodelovanju z 
mrežo Alparc.

Skupnost šol Biosfernega 
območja Julijske Alpe pove-
zuje 38 šol in več kot sedem 
tisoč osnovnošolcev ter rav-
nateljev in učiteljev. Šole so 
tako vključene v vrsto aktiv-
nosti TNP z namenom spo-
znavanja posebnosti naše-
ga edinega narodnega par-
ka in spodbujanja odgovor-
nega odnosa do narave in 
kulturne dediščine.

NA TABORU V TRENTI
Mladi iz Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe so na taboru poglobili znanje o naravi.
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Šestega avgusta so radovljiški skavti, ki se usposabljajo 
za vodnike, obiskali otroke in mlade iz jeseniškega dnev-
nega centra Naj mladih ne vzgaja ulica. Otroke in mlade 
so popeljali v svet skavtskih veščin in jih učili delati voz-
le, zapestnice, enostavna nosila, dopoldne so popestrili 
tudi s prepevanjem in igranjem na instrumente. Otroci 
in mladi so bili druženja zelo veseli, še zlasti ker je bilo 
obogateno s praktičnimi izkušnjami in igrami. Srečanje 
so zaključili s pripravo kosila in se poslovili s skavtskim 
pozdravom.

Otrokom so predstavili svet skavtskih veščin 
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TZdravilo »proti življenju«
Ukrajinsko-ameriški bio-

log Selman Abraham Wak-
sman (1888–1973) je 13. 
avgusta leta 1943 izločil 
antibiotik, ki ga je imenoval 
streptomicin. To predstav-
lja eno najpomembnejših 
odkritij v medicini. Danes 
pozna besedo antibiotik že 
skoraj vsak, manj znano pa 
je, da pomeni v dobesed-
nem prevodu »proti življe-
nju«. Antibiotik je biološka 
snov iz glivic in drugih ras-
tlin, ki zavira in prepreču-
je razmnoževanje bolezen-
skih klic. Z njimi zdravijo 
razmeroma malo časa. Ale-
xander Fleming je odkril 
penicilin leta 1928, zdravi-
ti pa so začeli z njim šele 
leta 1949, čeprav so Pasteur 
in drugi že v starejših razi-
skovanjih dali slutiti, da je 
zdravljenje s temi snovmi 
mogoče. 

Ukrajinsko-ameriški znan-
stvenik Selman Abraham 

Waksman se je posebno 
zanimal za mikroorganiz-
me, ki živijo v zemlji. Nan-
je so postali znanstveniki 
pozorni leta 1939, ko je fran-
cosko-ameriški mikrobio-
log Rene Jules Dubois odkril 
v njih snov, ki ubija bakteri-
je. Znanstveniki so znova 
odkrili Flemingov penicilin. 
Mudilo se je, ker je izbruh-
nila druga svetovna vojna in 
so potrebovali nova, učin-
kovita zdravila za okužene 
rane. Waksman si je izmi-
slil besedo antibiotik, kar 
pomeni »proti življenju«, 
ker gre za kemikalije, ki jih 
dobijo iz mikroorganizmov 
in ubijajo bakterije. Iskal je 
predvsem kemikalijo, ki bi 
delovala na gramnegativne 
bakterije, ker sta Flemingov 
penicilin in Duboisov agens 
delovala samo na grampo-
zitivne bakterije. Njegova 
»ljubljenka« je bila plesen 
iz družine Streptomyces, s 

katero se je ukvarjal že od 
diplome. Iz nje je 13. avgu-
sta 1943 izločil antibiotik, ki 
je deloval tudi na gramnega-
tivne bakterije. Imenoval ga 
je streptomicin. Za to odkri-
tje je leta 1953 dobil Nobelo-
vo nagrado za medicino in 
fiziologijo.

Streptomicin je bil v prvo-
tni obliki preveč toksičen 
za uporabo, toda njegovo 
odkritje je spodbudilo znan-
stvenike, da so iskali naprej. 
Kmalu so odkrili tetracikli-
ne, ki so bolj učinkoviti in 
manj toksični in so se udo-
mačili pod imenom akro-
micin, aureomicin ter tera-
micin. Od takrat so najus-
pešnejše orožje zdravnikov 
proti infekcijam. Antibiotiki 
so veliko odkritje stoletja, ki 
uspešno zmanjšujejo smrt-
nost zaradi okužb in drugih 
bolezni. Leta 1974 je bil izde-
lan tudi prvi sintetični anti-
biotik – kloramfenikol.

Iskrice in izreki
   Tri stvari morajo biti pretirane, da bi bile zadostne: 

usmiljenje, poštenje in čistoča. (Numa Boudet)
   Vino je najbolj zdrava in higienska pijača. (Louis 

Pasteur)
   Prav neverjetno je spoznanje, da svet upravljajo  

ljudje, ki nimajo pojma o fiziki. (Aldous Huxley)
   Vsi plahi ljudje radi grozijo, da bi grožnje učinkovale 

na njih same. (Montesquieu)
   Pokopališča so polna nenadomestljivih ljudi.  

(Charles de Gaulle)

Smeh ni greh
   Pijanček v bifeju: »Verjemite, da sem v službi kot 

bog! Če kaj naredim, je to čudež!« 
   Direktor cirkusa stopi k metalcu nožev in mu odlo-

čno reče: »Zahtevam, da greš čim prej k okulistu! 
Dovolj imam tega, da moram za vsako predstavo 
iskati drugo dekle.«

   »Želite, prosim? Tu davčna uprava.« »Nič, nič, je že 
v redu ...« »Zakaj ste pa klicali?« »V moževi denar-
nici sem našla telefonsko številko in sem hotela 
izvedeti, s kom me vara.«

Samo Lesjak

E
na najbolj prepoz-
navnih slovenskih 
vokalnih skupin 
Perpetuum Jazzi-
le se ne ustavlja. Po 

koncertnem šovu Le Spec-
tacle, s katerim so navdušili 
polno Halo Tivoli, in razpro-
danih Stožicah, kjer so nas-
topili izključno s skladbami 
iz domače glasbene zakla-
dnice, se končno vračajo v 
Škofjo Loko. Koncertni spe-
ktakel na Škofjeloškem gra-
du bo poleg njihovih stan-
dardnih skladb, s katerimi 
so zasloveli, postregel tudi z 
nekaj novostmi, ki bodo blizu 

mladim, slišati (in videti) pa 
bo tudi več obujenih aranž-
majev, ki bodo zanimivi kro-
gu njihovih zvestih dolgolet-
nih oboževalcev. 

Glasba Perpetuum Jaz-
zile temelji na glasovih – 
glas je njihov instrument. 
V svojem repertoarju uni-
katno poustvarjenih skladb 
in avtorskih skladb meša-
jo značilno brazilsko bos-
sa novo, sving, funk, pop 
in gospel z gostimi in ubra-
nimi vokalnimi harmoni-
jami. V časih, ko se glasba 
seli v digitalni svet, jo Per-
petuum Jazzile vrača v ana-
lognega. Barve njihovih har-
monij tvori več kot štirideset 
glasov – tenorji, baritoni, 

basi, so prani, alti in beat-
bokserji. Priljubljena vokal-
na zasedba je bila ustanov-
ljena leta 1983, takrat še pod 
imenom Gaudeamus. Do 
danes so izdali šest albu-
mov in navduševali domačo 
in svetovno javnost z unika-
tnimi izvedbami klasik, kot 
so Africa, Footloose, B-Ma-
shina, Slovenija, od kod 
lepote tvoje, in mnogimi 
drugimi – vsem tem bo moč 
prisluhniti tudi 30. avgusta 
ob 20. uri na koncertu v idi-
ličnem ambientu Škofjeloš-
kega gradu.

PERPETUUM JAZZILE  
V GRAJSKEM AMBIENTU 
V petek, 30. avgusta, bodo Perpetuum Jazzile nastopili v Škofji Loki, tokrat 
prvič na Škofjeloškem gradu, kjer bodo sklenili letošnji festival Pisana Loka. 
Predstavili se bodo z raznolikim repertoarjem – od priredb slovenskih klasik 
do njihovih unikatnih izvedb tujih skladb.

Vokalna ekstaza: Perpetuum Jazzile / Foto: arhiv organizatorja

Minuli teden je na 
Gorenjskem na svet pri-
jokalo 56 novih prebival-
cev. V Kranju se je rodilo 
25 dečkov in 11 deklic. 
Najtežji in najlažji sta 
bila dečka. Najtežjemu je 
tehtnica pokazala 4260, 
najlažjemu pa 2620 gra-
mov. Na Jesenicah se je 
rodilo po 10 dečkov in 
deklic. Tudi tu sta mejni 
teži pripadli dečkoma – 
najtežji je tehtal 3940, 
najlažji pa 2370 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

T
radicionalni fes-
tival Kamfest, ki 
se je v zadnjih 
letih razvil v naj-
večjega v regi-

ji, tudi letos organizira zdaj 
že izkušena ekipa KD Pri-
den možic s prijatelji, ki je 
ponovno poskrbela za pes-
ter spored. Obiskovalci so že 
v prvih dneh dodobra napol-
nili vsa prizorišča, še vse do 
konca tedna pa se bo v devet-
ih festivalskih dneh na raz-
ličnih lokacijah zvrstilo več 
kot šestdeset dogodkov – od 
predstav za otroke ter ustvar-
jalnega dogajanja za družine 
in mladino pa vse do koncer-
tov velikih in manjših glas-
benih zvezd, gledaliških 
predstav in kino projekcij.

Po dveh letih se je festival-
sko dogajanje iz Keršmanče-
vega parka preselilo v sredi-
šče Kamnika, kjer sta na pet-
kovem odprtju veliko zaba-
ve, dobre volje in festivalske-
ga vzdušja zbranim zaželela 
direktor festivala Rok Kosec 
in župan Matej Slapar. Uvo-
dni dan je zaigrala pihalna 
Godba Stranje, Mestni oder 
za Kavarno Veronika je odpr-
la hrvaška zasedba Veja, iz 
parka Evropa pa je dišalo po 
Kul petku. Poleg tega so se 
obiskovalci lahko sprehodili 
po sejmu Diversity, prebirali 

knjige in uživali v nogome-
tnih vragolijah simpatičnih 
športnic.

Sobotno dogajanje je bilo 
živahno, mnogi so uživali v 
predstavitvi Plesnega kluba 
Modum, park Evropa pa je 
zaživel v podobi Parka mla-
dih. Koncertni del se je začel 
z Duom Aritmija in Miho 
Eričem, ki je na koncert pri-
tekel z odprtja razstave last-
nih grafik v Galeriji Pogled. 
Koncert je napolnil ušesa 
polnemu Glavnemu trgu, 
ki je že radovedno pogledo-
val proti Mestnemu odru, na 
katerem je kasneje s pomo-
čjo glasbenih ritmov Dej-
vida Kneževića zablestela 
vse bolj uveljavljena pevka, 
domača kantavtorica Manca 
Berlec. Janez Bončina Benč 
je za skrivnostnimi zido-
vi mekinjskega samostana 

priredil čudovit večer, poln 
nostalgičnih melodij in 
energičnih ritmov. Kamfe-
stovska nedelja je med dru-
gim ponudila koncert Jane-
za Dovča, poletno noč je 
neponovljivo obarval Tadej 
Droljc, pred Domom kultu-
re pa je vzniknil Mednarod-
ni impro festival.

Festival v koncertnem ozi-
ru tako ponuja kombinaci-
jo nastopov že uveljavljenih 
imen (Severa Gjurin, Slavko 
Ivančić, Rudi Bučar, Orlek) 
ter kakovostnih lokalnih 
izvajalcev (Manca Berlec, 
Nikki Louder), ki jim nas-
topi na Kamfestu omogoča-
jo tako potrditev kot uveljav-
ljanje na naši glasbeni sceni 
ter širitev kroga poslušalcev. 
Teh v Kamniku vse do sklep-
ne ulične povorke očitno ne 
bo manjkalo.

KAMFEST PREBUJA MESTO
V Kamniku je v polnem teku festival Kamfest, ki bo z glasbeno-družabnimi 
prireditvami še ves teden animiral mestne ulice in trge. 

Čutno, iskreno, unikatno: karizmatična pevka Manca Berlec 
je očarala z nastopom na Mestnem odru. 
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Na Bledu sta se 3. avgusta 2019 poročila Matija Markežič 
in Irena Savkić, v Vopovljah Dejan Kavaš in Marina Mež-
nar, na Brdu pri Kranju pa Rok Mioč in Nastja Poherc.

Mladoporočenci

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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»Monique 87« 
Lepo vas pozdravljam. Tudi 
jaz sem se odločila, da vam 
pišem. Zanima me za ljubezen 
in finance. V upanju, da vam 
uspe najti čas, da tudi meni 
odgovorite, vas lepo pozdrav-
ljam in se vam zahvaljujem. 
Ljubezen, ki je povsod okoli 
vas, vas navdihuje in izpo-
polnjuje. Življenja brez nje si 
ne znate predstavljati niti si 
vam ga ni treba. Vedno naj-
dete razlog, da jo oddajate 
in zato jo tudi dobite nazaj. V 
zadnjem času pa imate obču-
tek, da je te čarobne spojine 
premalo, da bi se počutili 
srečno. Ste take vrste človek, 
ki ima rad razčiščene stvari 
in ne pogledate stran, kadar 
se pojavi problem. Soočili se 
boste s tem, kar vas teži, in 
težave na čustveni strani se 
bodo pomirile. Partner nima 

skrivnosti ali slabih namenov 
do vas. Gre le za to, da potre-
buje več časa, da se odpre in 
se vam zaupa. Po temeljitem 
pogovoru boste spoznali pra-
vo plat čudnega obnašanja v 
zadnjem obdobju in v trenut-
ku vam bo vse postalo jasno. 
Skupen dopust bo pika na i k 
spravi, saj ga boste preživeli 
nad pričakovanji. Glede tre-
nutnega finančnega stanja 
je zadeva taka, da bo nekaj 
mesecev še treba potrpeti, 
potem pa boste počasi pri-
plezali na zeleno vejo. Dolg, 
ki se vam je nabral, bo treba 
poplačati v celoti in ni bližnjic, 
ki bi se slučajno nekje pojavi-
le. Lepo se imejte.

»Vildiana« 
Pozdravljena. Bolj ko vas 
berem, bolj sem si želela, da 
pogledate v karte tudi zame. 

Zanima me, kdaj bom dobila 
službo, ki si jo želim, in kako 
se bo hči navadila na obisko-
vanje nove šole. Hvala vam za 
vse in lep pozdrav. 
Čustveno utrujeni od razo-
čaranja do razočaranja 
boste pozitivno novico gle-
de zaposlitve prejeli nič prej 
kot pozimi. Žal se je mora-
lo zgoditi tako, da ste in še 
boste doživeli polno malih 
porazov, preden boste prišli 
na cilj, k svoji osebni zmagi. 
Nekaj ima s tem opraviti tudi 
ozek pogled z vaše strani, 
saj vas kak zunanji dejavnik 
dokaj hitro lahko odvrne od 
službe. Vaša trdna volja, da 
uspete delati le tisto, kar si 
zares želite, vas bo pripeljala 
do rezultatov, vendar poča-
sneje kot si mislite oziroma 
želite. V kratkem v vaše živ-
ljenje prihaja delo, ki bo dob-

ro plačano, vendar bo zgolj 
začasno. Finančno si boste 
opomogli, a boste zaradi 
zahtevnosti dela še naprej 
iskali nove priložnosti. Prija-
teljska zveza, v katero boste 
stopili v mesecu septembru, 
vam bo odprla nova poznan-
stva, ki vas bodo pripeljala k 
pravim ljudem, ki bodo v vas 
prepoznali tisto, kar iščejo. 
Takrat si boste končno lahko 
rekli, da vam je uspelo. Dela-
li boste z ljudmi, uporabljali 
svoja znanja in domov bos-
te odhajali dobre volje ter 
ponosni nase. Z zamenjavo 
šole se bo hčerki življenje 
nenadoma začelo odvijati 
v drugo, pravo smer. Novi 
hobiji, nov način razmišlja-
nja in nova družba. Hitro bo 
navezala stike in z učenjem 
ne bo imela težav. Lepo vas 
pozdravljam.

TANJIN KOTIČEK

Danes bomo pogledali troji-
ce kart, ki so priložene rubriki 
v desnem kotu, in sicer tokrat 
tiste, ki so bile dodane v juni-
ju. Nesreča, Veselje, Zve-
stoba – bojimo se biti veseli, 
občutek, da si sreče ne zas-
lužimo. Pretekla razočaranja 
so tista, ki ovirajo ravno pot 
do cilja. Čeprav se v svoji koži 
dobro počutimo in redno 
negujemo ambicije, ampak 
lahko je vse to v našo škodo. 
Smrt, Ljubimec, Otrok – ose-
ba moškega spola (ni pa nuj-
no) si želi novega začetka, 
za kar je pripravljen marsikaj 
narediti. Ali pa v naše življe-
nje prihaja nova oseba, ki 
nam zamaje tla pod nogami. 
Obisk, Veselje, Težave – zelo 
veselo druženje med prijate-
lji. Treba je biti pozoren, da 
v primeru, ko je oseb več, 
se vsem enako posveča, da 
ne pride do kakšne zamere. 
Lahko se odpravimo na obisk 
ali pa ga dobimo in moramo 
biti malce pozorni pri bese-
dah, saj nasprotna stran rada 
obvlada situacije in odnos. 
Božje oko, Ljubezen, Teža-
ve – v ljubezenskem odnosu 

je vse v najlepšem redu, ne 
gre pa pozabiti na pogovore 
in zaupanje, kar je več kot kaj 
drugega. 
Veliko mi pišete in vesela 
sem, da se radi učite. Nor-
malno je, da vas splet nega-
tivnih kart pripelje do točke, 
ko se vam zamegli pogled, a 
ne pozabite, da je prva misel, 
ki se vam porodi ob pogledu 
na karte, tista najbolj prava. 
Čim manj je treba razmišljati 
in oteževati. Za isto zadevo 
ne smemo pogledati več-
krat na dan, sicer se karte 
z nami poigrajo. 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

Janez Kuhar

Mladoporočen-
ca Kern bos-
ta živela na 
kmetiji v Lete-
nicah. Vzne-

mirjena in v pričakovanju sta 
se veselila svojega dne. Tan-
ja, ki ima še sestro in brata, je 
po izobrazbi kmetijski tehnik. 
Zelo rada ima živali, še pose-
bej konje. Doma so v preteklo-
sti imeli kmetijo, pri Janezu – 
po domače Pr' Pleš – v Leteni-
cah pa imajo veliko kmetijo in 
se ukvarjajo s pridelavo mleka. 
Janez ima dve sestri in je po 
izobrazbi gradbeni tehnik. 

Civilna poroka je bila na 
Gradu Strmol, cerkvena pa 

v župnijski cerkvi v Cerkljah 
na Gorenjskem. Že dan pred 
poroko so Tanjini vrstniki, 
mladi, neporočeni fantje iz 
Poženika, postavili mlaja, ki 
sta nevesti naznanila slovo 
od samskega stanu, slovo od 
dekliške druščine in tudi slo-
vo od vasi Poženik. Vaščani so 
Janezu v bližini Tanjine roj-
stne hiše pripravili tudi šran-
go po starih kmečkih običa-
jih. Do tja se je s kočijo Mih-
čevega Janeza z Luž in harmo-
nikarjem Andražem, na poti 
na civilno poroko na Grad 
Strmol, par pripeljal skupaj 
s pričama. Za Tanjo je moral 
ženin opraviti nekaj starih 
kmečkih del, ki jih skorajda 
ni več videti na kmetih. Po 
prebranem pismu domačina 

Matija Koritnika so ženinu 
postavili tudi nekaj nalog, ki 
jih je uspešno rešil. Pokaza-
ti je moral, da zna poskrbe-
ti za družino, kot tudi za živi-
no na kmetiji. Dobro je skle-
pal koso; s staro, nenabruše-
no žago je moral skupaj s pri-
čo prežagati hlod; po taktih 
valčka in polke očistiti zelje, 
ga naribati na star »ribežen« 
ter ga dati kisati. Izkazal se je 
tudi pri mlačvi pšenice s cep-
cem ter v rokovanju s starim 
»pajkeljem«. Dobro mu je šla 
molža rjave koze, uspešno je 
prestal nalogo ročnega pran-
ja perila. Pred koncem šrange 
je moral še popraviti in dati v 
pogon več kot petdeset let star 
Šmonov traktor. Ker po nekaj 
poskusih ta ni vžgal, so mu na 

pomoč priskočili domačini, 
ki so ga nekaj metrov poriva-
li po vasi in je vžgal. Za glas-
beno spremljavo na šrangi 
so v narodnih nošah poskr-
beli domačini, znani glasbe-
niki: harmonikar Jože Teran 
in klarinetista Vido Grilc ter 
vodja šrange Matija Korit-
nik, ki je v imenu vseh vaš-
čanov Poženika mladoporo-
čencema zaželel sreče, zdra-
vja, veliko ljubezni v zakonu 
ter veliko družino. 

Šrango so paru pripravili 
tudi domačini Letenic, kjer 
je Janez med drugimi opra-
vili nakladal seno na nava-
dni »lojternik« in ga nato 
skladal v kozolec. 

»Ohcet« se je nadaljevala 
na Visokem.

ŠRANGA PO STARIH OBIČAJIH
V soboto, 10. avgusta, sta se na Gradu Strmol poročila 24-letna Tanja Bolka iz Poženika pri Cerkljah  
in 29-letni Janez Kern iz Letenic pri Goričah.

Mladoporočenca  Tanja in Janez Kern pred Gradom  
Strmol / Foto: Janez Kuhar

Ženin je hitro pomolzel  kozo. / Foto: Janez Kuhar

Mladoporočenca z vaščani Poženika, ki so pripravili šrango po starih običajih / Foto: Janez Kuhar
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FESTIVAL PARADIZ 2019 - SOBOTA, 24. AVGUST

POSEBN  GOST:

LADO
BIZOVICAR

ROMANA 
KRAJNCAN

NUSKA 
DRASCEK

VELIKI KONCERT BIG BAND RTV SLOVENIJA

OD 18.30H: KUHNA NA PROSTEM, PESTRO ULIČNO 
DOGAJANJE IN GODALKANJE S SLOVENIAN FIDDLE GANG

OB 20.30 URI:

DIRIGENT LOJZE KRAJNČAN

STARO MESTNO JEDRO  
– NA PLACU

 

1.  nagrada – knjiga dr. Bojana Knifica TRŽIČ V BESEDI  
IN SLIKI, spomini na prvo polovico in sredino 20. stoletja

2. nagrada – dežnik in čaj
3. nagrada – dve brezplačni vstopnici za Tržiški muzej

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, 28. avgusta 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.
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Miley Cyrus (26) in Liam Hamsworth 
(29) se manj kot leto dni po poroki 
ločujeta. »Za zdaj sta se dogovorila, 
da se ločita. Kot partnerja in kot posa-
meznika sta se veliko spremenila, zato 
sta se odločila, da je najbolje, da se 
osredotočita nase in na kariero. Delila 

si bosta skrbništvo nad vsemi svojimi živalmi. Prosimo, da 
spoštujete njuno zasebnost,« je zapisal predstavnik Cyru-
sove. Pevka in igralka je bila že opažena brez prstana med 
preživljanjem prostega časa ob jezeru Komo v Italiji.

Po ločitvi skrbništvo nad živalmi

Z grammyjem nominirani pevec Mike 
Posner (31) okreva po piku kače. »Pre-
hodil sem šestnajst milj, ko me je pičila 
klopotača. Z njenim strupom ni šale,« je 
povedal pevec, ki se je peš podal na pot 
po Ameriki, saj, kot pravi, želi videti, kdo 
bo postal. Še pravočasno je dobil protis-

trup in okreva v bolnišnici. »Še nekaj tednov ne bom smel 
hoditi. Uživam pod klimo in v topli postelji, tega že nekaj 
časa nisem koristil,« je dejal pevec, ki pravi, da komaj 
čaka, da se lahko vrne na pot.

S strupom klopotače ni šale

Igralka in nekdanja soproga Chalieja She-
ena Brooke Mueller (41) se je odločila za 
zdravljenje. Po poročanju tujih medijev 
je bila še pred kratkim opažena s polno 
vrečo drog, v javnost pa je prišel tudi pos-
netek, na katerem omamljena sprašuje, 
kdo jo bo zjutraj zbudil in odpeljal na leta-

lišče. Igralka naj bi bila na zdravljenju že nekaj tednov in 
odlično okreva. Skrb nad njenima dvojčkoma, ki ju ima s 
Sheenom, so prevzeli stari starši.

Brooke s polno vrečo drog

Igralka Milla Jovovich (43) bo spet mami-
ca. »Da pričakujem, sem izvedela v 13. 
tednu, toda imela sem zelo mešane 
občutke, saj sem prejšnjo nosečnost 
izgubila. Zaradi tega in svoje starosti 
se nisem hotela navezati prehitro. Zad-
nje tedne sem preživela večinoma okoli 

zdravnikov in končno se lahko veselimo, da pričakujemo 
še eno deklico,« je veselo novico sporočila igralka.

Milla Jovovich pričakuje še eno deklico

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

O
d 4. julija pa 
vse do 8. av g
usta letos so 
lahko obisko
valci Četrtko

vih večerov na Linhartovem 
trgu v Radovljici uživali ob 
zvokih znanih in manj zna
nih glasbenikov ter v ponu
dbi ulične hrane v okviru 
Okusov Radol'ce. Dogajan
je se je začelo s koncertom 
skupine Elevators, nasle
dnji četrtek so oder zavze
li Like the Rolling Stones, 
nato Fadeouts ter Okustični, 
Mrfy in Amaya. Zadnji Četr
tkov večer je bil tudi izjem
no dobro obiskan, med obi
skovalci smo slišali precej 
angleščine, saj turistov ni 

manjkalo, ravno tako pa tudi 
ne domačinov in tistih, ki z 
veseljem prisluhnejo 27let
ni pevki Maji Keuc z umetni
škim imenom Amaya. Pred 
njo so se po trgu zavrteli čla
ni Folklorne skupine Lesce. 

Organizator Četrtkovih 
večerov na Linhartovem trgu 
je bil Turizem Radovljica in 
direktorica Nataša Mikelj 
pravi, da so jih oni letos orga
nizirali že devetič. Preskok v 
obisku pa so doživeli pred 
tremi leti, ko so glasbi doda
li kulinariko. »To je formu
la, s katero želimo nadalje
vati tudi v prihodnje,« pove. 
Tudi z obiskom so zadovo
ljni. »Prireditev so doma
čini odlično sprejeli, četrt
ki so postali dan za družen
je na trgu.« In kljub temu da 
vsako leto med obiskovalci 

vidimo veliko turistov, na 
njej še vedno prevladuje
jo domačini. Se pa Mikljeva 
spominja, da prva leta Četrt
kovi večeri niso bili tako obi
skani. »Bili smo veseli, če so 
bile vse mize pri gostincih na 
trgu zasedene. Danes je to 
povsem druga zgodba, seve
da pa je vedno treba priredi
tev izboljševati, popravlja
ti napake, dodajati kaj nove
ga.« Letos so tako dodali še 
dva četrtka v avgustu, prej je 
bilo dogajanje le julija; z gos
tinci pa so se recimo dogovo
rili, da bo na trgu ponudba 
hrane vsak četrtek različna. 
Na kakšen način pa izbira
jo nastopajoče? Pri tem jim 
pa pomaga domačin Blaž 
Trček, pravzaprav idejni vod
ja in prvi organizator četrt
kovih večerov, preden jih je 

pod svoje okrilje vzel Turi
zem Radovljica. »Res pa je, 
da dobivamo od obiskoval
cev veliko pobud, tudi kak
šno kritiko glede glasbene
ga izbora, da dajemo prema
lo poudarka slovenski glasbi. 
Težko je ugoditi vsem glas
benim okusom, zato se res 
trudimo, da je program raz
nolik in pester,« še pojasni 
Mikljeva.

Vreme je zadnjemu Četr
tkovemu večeru v Radovlji
ci prizaneslo, dva dni kasne
je pa je bilo naklonjeno tudi 
vsem mladoporočencem. In 
med njimi se je mladi ženin 
Janez Barle iz Bašlja odločil, 
da se po svojo nevesto Julijo 
odpravi s posebnim prevoz
nim sredstvom – o njem pa 
je tokrat še najbolj zgovorna 
fotografija.

ZADNJI ČETRTKOV VEČER 
V poletnem času so četrtkovi večeri na Linhartovem vrtu v Radovljici namenjeni glasbi in kulinariki.  
Na zadnjem, ki je bil tudi zelo dobro obiskan, je nastopila Maja Keuc oziroma Amaya.

Dame iz Turizma Radovljica na Četrtkovem večeru:  
Kaja Beton, Nataša Mikelj in Katja Stušek

V Radovljici: vipavski vinar Primož Lavrenčič (desno)  
v družbi prve kuhalnice Vile Podvin Uroša Štefelina

Oglasila se je tudi akademska slikarka Meta Šolar. Nedavno 
je razstavljala na Japonskem.

Maja Keuc, znana tudi pod umetniškim imenom Amaya, je 
navdušila obiskovalce zadnjega večera.

Ko se je ženin odpravil po nevesto s kar dvema 
avtomobiloma in ...

... je bil »arhivski primerek« resnično presenečenje za 
mlado damo, ki je v soboto dahnila usodni da.

Sandra Tičar z Milj od petega leta pleše v folklorni 
skupini, za kar jo je navdušila sestra. Sandra je 
članica folklorne skupine Iskraemeco Kranj, s katero 
predstavljajo Zoisove splete. Ob tej priložnosti se 
oblečejo v oblačila iz časa Žige Zoisa. / Foto: T. D.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Letos smo imeli na morju takšno srečo kot že dolgo ne: vsak 
dan smo jedli ribe, toda resnično prav vsak dan drugačno 
vrsto. Ste že kdaj jedli gofa? Ne, kajne? Mladega novega ku-
harja Ivana ima barka Aloha, in ker že iz svojih prejšnjih kuhinj 
v Portorožu in drugod ve, da smo Slovenci nori na ribe, se je 
tokrat res zelo potrudil. No, tudi kapitan je imel besedo pri 
tem. Naj bosta ta dva recepta tudi za vas.

Ribe v dalmatinski marinadi

Najprej pripravimo marinado: na olju, ki nam je ostalo pri 
peki rib, popražimo na tanke lističe ali kolobarje narezano 
čebulo. Še preden zarumeni, dodamo paradižnikovo mezgo, 
sesekljan česen in zelen peteršilj ter prilijemo razredčen kis 
ali vino. Ko to dobro prevre, dodamo lovorov list, nekaj zrn 
popra, lahko pa tudi nekaj kaper, vejico rožmarina in na tanke 
lističe narezano neolupljeno limono. Marinado primerno soli-
mo. Potem zložimo vanjo pečene ribe (največkrat mariniramo 
skuše in druge modre ribe ali pa mečarico) in pustimo, da 
prevrejo. Marinado serviramo ohlajeno, drugi dan je še boljša. 
Domačini svetujejo, da se pri okusu zelo pozna, če marinadi 
med kuhanjem prilijemo nekaj olja iz kozarca, v katerem so 
bile vložene oljke, ali pa enostavno med kuhanjem dodamo 
še nekaj oljk.

Zobatec po tržaško z opečenim krompirjem

Zobatca očistimo, pustimo pa glavo in plavuti, da bo riba 
na krožniku lepša. Nato ga z vodo oplaknemo in osušimo s 
papirnatim prtičkom. Čez hrbet mu naredimo povprek nekaj 
plitvih zarez, da se lažje presoli in prepeče, da je lepo hru-
stljav. Zobatca solimo, narahlo potresemo z rdečo papriko in 
moko ter na vročem olju opečemo. Če je manjši, ga do konca 
opečemo kar na štedilniku, večjega pa v pečici. Med peko 
ga večkrat prelijemo z oljem. Zraven navadno pripravimo 
pečen krompir. Kuhan krompir razrežemo na večje kose, 
ga solimo in potresemo z moko. Pečemo ga v olju zraven 
ribe. Zobatec je pečen, ko se mu na hrbtu meso nekoliko 
skrči in razpoka. Nato ga položimo na servirni krožnik in ga 
obložimo z opečenim krompirjem. V ponev odlijemo nekaj 
olja, v katerem smo pekli ribo, ga segrejemo, dodamo grobo 
sesekljan česen, čisto nazadnje pa še sesekljan peteršilj – in 
s tem prelijemo ribo. Česen lahko v olju le ovene, ne sme 
pa zarumeneti. Zraven ponudimo radič s fižolom ali kakšno 
drugo sezonsko solato.
Na enak način lahko pripravimo tudi orado, brancina in dru-
ge boljše ribe.

Mojca Logar

Letošnja počitniška kolesar-
ska tura se je dotikala Donave. 
Spoznali smo jo že v Nemčiji, 
pa v Avstriji, na Slovaškem in 
v Budimpešti. Tokrat smo se 
napotili južneje. Namenoma 
smo poiskali nastanitev na tro-
meji med Srbijo, Madžarsko 
in Hrvaško in – še pomemb-
neje – ob mostu preko Donave, 
da bomo lahko prehajali iz ene 
države v drugo. 

Skupna povezovalna nit je 
torej reka in največja naravna 
vrednota – mokrišča. Boste 
rekli, »marost«, kaj je tu tako 
lepega. Če že ni vsem to tako 
lepo, je za naravo zelo po-
membno. Mokrišča izginjajo, 
človek jih je v preteklosti želel 
izsušiti. Naredili so prekope 
in kanale, da bi pridobili več 
obdelovalne zemlje. Danes je 
situacija taka, da rastline in 
živali izumirajo vsak dan, in 
ravno mokrišča so največji vir 
biodiverzitete. Dvoživke so zelo 
pomembne v prehranjevalni 
verigi. Ob tokratnem kolesar-
jenju smo zelo pogosto naleteli 
na ribiče in lovce. Ti so prvi v 
stiku z naravo, da jo branijo 
in čuvajo ter jo hkrati pravil-
no izrabljajo. Donava in z njo 
povezan poplavni svet se tukaj 
razširi v velike razsežnosti. 

Prvi dan smo se vozili po 
Vojvodini, po rečnem nasipu 
in ob stranskih kanalih. Nikjer 
nikogar. Bili smo v parku Gor-
nje Podonavje in po nekaj deset 
kilometrih vožnje se pot konča 
ob reki, zraven pa je bil most, ki 
so ga ravno podrli. Več mostov 
so podrli, zgradili naj bi nove. 
Namesto tega so pripeljali pred-
potopni »brod«, ki ga brodar 
upravlja povsem ročno. Imeli 
smo srečo, da je bil možak še 

tam. Jezil se je, da so most po-
drli in kdaj bodo sedaj postavili 
novega. Preklinjal je in se jezil 
nad državo, malega zaslužka 
za prevoz čez reko se seveda ni 
branil. Ob vodi naletimo na 
prvo naselje. Bili so Romi. Nič 
nisva rekla in Eva pripomni, a 
to je Srbija? Ja, Eva, tudi to je 
Srbija, ji odgovarjam. Rome 
najdeš lahko marsikje in tam 
je pač lahko tudi takšna situ-
acija. V idili hišnega dvorišča 
sobivajo pujsi, goske, kokoši, 
koze, ovce, psi, mačke, otroci, 
starci. Tako pač živijo. Doma-
činka pravi, da ne delajo no-
benih problemov, otroci hodijo 
v šolo, torej se trudijo bivati v 
dobrem sožitju. Otroci naj-
stniki postopajo po vasi in Rok 
pravi: ati, obljubim, da ne bom 
nikoli tako živel. Tudi ti otroci 
ne bi, če bi imeli izbiro. Tako 
pač je. Pa so se Romi pokazali 
tudi v povsem drugačni luči. 
Naše bivanje je bilo tik ob Do-
navi. Zvečer so v gostišče prišli 
glasbeniki, Romi. Od mize do 
mize so hodili in igrali. Morda 
je dar glasbe njihovo največje 
bogastvo. Nihče ne hodi v glas-
beno šolo in vsi znajo igrati več 
inštrumentov. Razvajali smo 
se ob imenitni domači hrani, 
ki je res domača, in pogledu 
na reko. Na območju vseh treh 
držav so prevladovale ribje 
jedi, najpogosteje so ljudje jed-
li nekakšen ribji paprikaš in 
ribji golaž. In potem smo ga 
poskusili tudi mi. Vse, kar smo 
v štirih dneh zaužili, je bilo lo-
kalno in domače. Ne vem, če 
se zavedamo, kako dragocena 
ponudba je to za gosta, pa naj 
bo turist, popotnik, kolesar ali 
kar koli drugega. (se nadaljuje) 

Donava v Srbiji
Janez Logar

Hrvaška, Srbija, Madžarska. 
Z družino smo štiri dni kolesa-
rili na skrajnem severozahodu 
Vojvodine. Štiri dni smo se vozi-
li iz Hrvaške v Srbijo, iz Srbije 
na Madžarsko, iz Madžarske 
na Hrvaško. In obratno. Se-
demkrat smo prečkali mejo in 
14-krat smo čakali v vrsti in 
kazali naše osebne izkaznice. 
Povsod pomembni policisti in 
cariniki, vedno ista vprašanja – 
kam greste, od kod ste, ali imate 
kaj za prijaviti, lepo se imejte in 
srečno pot. V Sloveniji smo se 
že odvadili te potrate časa, tam 
pa je to popolnoma normalno. 
Tudi za domačine, ki dnevno 
prečkajo meje. Vsaka izmed 
teh treh držav ima svojo valuto. 
Kuna, dinar, forint. Skoraj pov-
sod radi vzamejo evre ali smo 
lahko plačevali s kartico. Sicer 
pa je kar zabavno: kje smo, ka-
teri denar moram vzeti, kakšen 
je menjalni tečaj. To nam je po-
znano – včasih smo preštevali 
marke, šilinge, lire, dinarje. Z 
malo iznajdljivosti lahko jemo 
in pijemo precej ceneje kot v Slo-
veniji. Ljudje so zelo prijazni. 
Pri starejši generaciji (recimo 
vsaj čez štirideset) se še vedno 
pozna, da smo nekoč živeli v 
skupni državi. Ljudje točno 
vedo, kje je Slovenija, in pred-
vsem hitro povedo, da se pri nas 
precej bolje živi kot pri njih. Le 
mi pozabimo, ker se zgledujemo 
samo po zahodu.   

Ob obisku teh treh dežel se mi 
je porodila hvaležnost: da smo v 
Evropski uniji, da pri nas ni bilo 
dolgotrajne vojne, da imamo 
dobro razvit javni sektor ter da 
imamo razvito podeželje. V Sr-
biji oziroma v Vojvodini je ravno 
obratno. In še mnogo slabše je v 
južnem delu te države. Niso v 

Evropski uniji, financirati so 
morali vojno, podeželje je v kata-
strofalnem stanju. Hitro se vidi, 
da v državi ni denarja. Ceste 
so slabo urejene, vozni park je 
zastarel – veliko je še »stoenk« 
in »jugov«, ni kolesarskih cest, 
slaba kanalizacija oziroma 
je ni, potepuški psi ... Precej je 
avtomobilov s tujo registracijo, 
vendar so to pretežno Srbi, ki 
delajo v tujini. Ogromno hiš je 
na podeželju praznih in propa-
dajo. Kot bi se čas leta 1990 us-
tavil. Privatni sektor se razvija 
počasi, tujih investicij je malo. 
Posamezniki uspevajo, okolje 
ni spodbudno. Nič se ne izpla-
ča, bo že nekako, vedno smo 
preživeli in bomo tudi tokrat, 
tako pravijo. Natakar zasluži 
tristo evrov mesečno, upokojenci 
živijo zelo težko, večina ima po-
kojnino pod dvesto evri, socialna 
podpora znaša osemdeset evrov. 
Le malo je potrebno, da se ljudje 
razgovorijo. Predvsem moški 
hitro povedo, da je življenje tež-
ko, da so bili trideset let nazaj 
vpoklicani v vojsko ali policijo 
in dodajo: »Ostal sem živ, to je 
najpomembnejše.« Pravzaprav 
nimajo izbire – ali sprejeti zelo 
nizek standard ali oditi.

Morda je še najslabše, ker ni 
prihodnosti za mladi rod. Mla-
di množično odhajajo iz drža-
ve. Sogovornica, ki je zaključila 
fakulteto, pove, da so vsi, čisto vsi 
sošolci iz srednje šole odšli v tuji-
no. V času dopustov se vračajo 
domov in doma trošijo. Služb 
za mlade je zelo malo, razen če 
se lotiš svojega posla. 

Odprte oči v tujini nam lah-
ko zelo koristijo.

Tromeja ob Donavi

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Lahko poletno kosilo
Lahko bi rekli, da so buč-

ke ena tistih hvaležnih ze-
lenjadnic, ki dobro rodijo 
skoraj vsako leto, so nezah-
tevne za vzgojo, hitro raste-
jo in so enostavne za skla-
diščenje ter pripravo. Prav 
zato se jih marsikdo lahko 
že prenaje in naveliča. Do-
kaz, da še zdaleč niso dol-
gočasne, sta spodnja dva 
recepta, v katerih jih upo-
rabimo za pripravo lahke-
ga poletnega obroka, ki mu 
za popestritev dodamo file 
lososa.

Za pripravo špagetov z lo-
sosom potrebujemo: 500 
g polnozrnatih špagetov, 1 
večjo bučko, 5 strokov česna, 
1 večji file lososa, 5 žlic oliv-
nega olja.

Špagete skuhamo v osolje-
ni vodi ter jih odcedimo. Če-
sen nasekljamo, bučko na-
režemo na tanke trakove. 
Lososa operemo pod toplo 
vodo, ga osušimo in ga na ra-
hlo posolimo. Ponev segreje-
mo ter na žlici olivnega olja 
z obeh strani popečemo lo-
sosov file. Pečen file odloži-
mo na krožnik ter ga pokrije-
mo. V ponev prilijemo 4 žli-
ce olja. Dodamo česen, in ko 
ta zadiši, dodamo še nareza-
no bučko. Vse skupaj na hit-
ro popečemo. Nato primeša-
mo skuhane špagete in pra-
žimo še minuto, da se vse se-
stavine povežejo. Tako prip-
ravljene testenine serviramo 
na krožnike ter jih obložimo 
z rezinami pečenega lososa. 

Za pripravo lososa na aj-
dovi kaši potrebujmo: 4 file-
je lososa, 300 g ajdove kaše, 
1 bučko, 1 rumeno papriko, 
sol, 2 žlici olivnega olja.

V osoljeni vodi skuhamo 
ajdovo kašo. Zelenjavo ope-
remo ter jo narežemo na tra-
kove. Ponev segrejemo ter na 

njej na hitro popečemo zele-
njavo. Dodamo še skuhano 
ajdovo kašo in skupaj praži-
mo še minuto. Fileje lososa 
operemo, osušimo ter posoli-
mo z obeh strani. Ponev dob-
ro segrejemo, prilijemo žli-
co olja in nanj položimo file-
je lososa s kožo navzdol (koža 

se dotika ponve). Pečemo dve 
minuti, nato obrnemo in pe-
čemo še dve do tri minute na 
drugi strani. Pečene fileje po-
ložimo na krožnik, pokrijemo 
in pustimo stati pet minut. Na 
krožnike nato serviramo ajdo-
vo kašo in nanjo položimo pe-
čene fileje lososa.
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Koncert

30. avgust ob 20h
Škofjeloški grad

www.pisanaloka.si

ŽI
G

A 
P

IŠ
LA

R
, S

.P
.,

 P
O

D
LU

B
N

IK
 1

5
2

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Jasna Paladin

Ljubljana – Slovenska pla-
ninska pot (SPP) je najbolj 
priljubljena vezna pot v Slo-
veniji ter ena najstarejših v 
Evropi in na svetu. Dolga je 
617 kilometrov z višinsko 
razliko več kot 37 tisoč me-
trov, za kar predvidoma pot-
rebujemo 37 dni, vse to pa 
zahteva kar nekaj priprav in 
načrtovanja. O priljubljeno-
sti SPP priča podatek, da je 
bilo prodanih že več kot 100 
tisoč Dnevnikov s SPP, vse 
bolj pa ta sicer zelo zahtevna 
obhodnica navdušuje tujce. 
»Mnogo turistov, ki pride-
jo v Slovenijo, zanimajo po-
leg turističnih znamenitosti 
tudi naše gore, zato se števil-
ni odločijo za obisk gora, si 
tudi izposodijo opremo in 
včasih najamejo vodnika. 
Če se v naše gore poglobijo 
še bolj, spoznajo, da čez sko-
raj vso Slovenijo vodi vezna 
pot, in ni jih malo, ki Slove-
nijo obiščejo še večkrat rav-
no zato, da to pot prehodi-
jo. Nekateri tudi načrtno ho-
dijo po veznih poteh tako v 
Evropi kot po svetu, med 
njimi najdejo tudi SPP, jo že 
doma raziščejo in nato med 
enim ali več obiski naše de-
žele prehodijo. Prednost 

Slovenske planinske poti je 
predvsem raznolikost, saj 
vodi tako po gozdovih, gor-
skih pašnikih in dolinah kot 
tudi po skalnih vrhovih s ču-
dovitimi razgledi, obenem 
obišče najvišji vrh Sloveni-
je in slovensko obalo. Nje-
na prednost je tudi, da je re-
lativno kratka, da nudi mno-
go možnosti za prenočeva-
nje in da je Slovenija dokaj 
varna država. Posebnost pa 
je, da je SPP zelo zahtevna, 
težja od večine znanih ve-
znih poti. Zanjo potrebuje-
mo tako primerno opremo 
kot izkušnje na takšnih pla-
ninskih poteh,« pravi Jože 
Drab, urednik vodnika po 
SPP – tako slovenskega (ta je 
v treh delih izpod peresa Go-
razda Goriška, Mojce Stritar 
Kučuk in Andraža Poljanca 
izšel lansko jesen) kot an-
gleškega (v prevodu Goraz-
da Pipenbaherja je pod nas-
lovom Slovenian Mountain 
Trail v eni knjigi izšel te dni).

V Planinski založbi PZS 
so letos izdali še nekaj pu-
blikacij. »Planinska založ-
ba izdaja vodnike, tako pla-
ninske, gorniške kot alpi-
nistične, strokovno litera-
turo, leposlovje in mladin-
sko literaturo. Februarja sta 
izšla leposlovno delo Rada 

Kočevarja in Mojce Volkar 
Trobevšek ter izbirni vodnik 
Gorazda Goriška V zasne-
žene gore, aprila mladinska 
knjižica Stanke Klakočer, ju-
lija izbirni vodnik Dolomiti 
Andreja Mašere ter v začet-
ku avgusta leposlovje Joža 
Miheliča in prevod vodnika 
po Slovenski planinski poti. 
Knjige SPP, Tista lepa leta in 
Pravljičarija pod Triglavom 
so že bile ponatisnjene,« je 
na novinarski konferenci 

povedal urednik Planinske 
založbe Planinske zveze 
Slovenije Vladimir Habjan 
in za jesen napovedal še izid 
četrtega, zadnjega dela enci-
klopedičnega vodnika po Ju-
lijskih Alpah avtorja Roma-
na Tratarja. V intenzivnem 
delu in pripravah je sloven-
sko-angleški plezalni vodnik 
Slovenija vertikal ter dopol-
njen in posodobljen natis 
dvojezične knjige Sloven-
sko planinstvo.

V gorah vedno več tujcev
Slovensko planinsko pot je do sedaj v celoti prehodilo 10.353 ljudi, med njimi 866 tujcev, zato  
so se v Planinski založbi PZS odločili, da izdajo tudi vodnik v angleščini.

Urednik Planinske založbe Planinske zveze Slovenije 
Vladimir Habjan / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Regionalna ra-
zvojna agencija Gorenjske 
in Društvo za zaščito lesa 
Slovenije sta v Radovljiški 
graščini pripravila razstavo, 
na kateri so na ogled inova-
tivni leseni izdelki sloven-
skih proizvajalcev, ki prese-
nečajo s toplino oblikovanja 
in materiala. 

Čar lesa je tradicionalni in 
najpomembnejši promocij-
ski dogodek v Sloveniji na 
temo slovenski lesnih izdel-
kov, ki ga v letos že enajsto 
leto zapored organizira Dru-
štvo za zaščito lesa Slovenije 
na pobudo velikega promo-
torja slovenskih lesenih iz-
delkov dr. Franca Pohlevna. 
Sestavni del tega dogodka je 
vsako leto osrednja razstava 
v Cankarjevem domu v Lju-
bljani, ki ga dopolnjujejo re-
gionalne izvedbe razstave – 
na Gorenjskem letos v Rado-
vljici,« je pojasnil Uroš Bran-
kovič z gorenjske regionalne 
razvojne agencije, ki je orga-
nizirala radovljiško razstavo. 

»Namen dogodka je po-
kazati neverjetno pestrost 
možnosti uporabe lesa kot 
okolju in človeku prijazne-
ga materiala in kot glavno 
naravno surovino Slovenije, 
na kateri temeljita večstole-
tna tradicija in bogastvo zna-
nja v predelavi lesa. Namen 
razstave pa je pokazati tudi 

dosežke slovenskih lesno-
predelovalnih podjetij ozi-
roma njihovih oblikovalcev, 
katerih rezultat so čudoviti, 
ustvarjalni in inovativni iz-
delki, od velikega pohištva 
preko lesenih koles in očal 
do drobnega nakita.«

Kot je še pojasnil Bran-
kovič, so z razstavo želeli 

pokazati tudi na prihranke 
pri izpustih toplogrednih 
plinov, ki jih ustvarjajo lese-
ni izdelki, zato so vsi razsta-
vljeni predmeti opremljeni 
tudi z izračunom prihran-
kov ogljikovega dioksida. 
Razstava je na ogled še do 
15. avgusta, vstop je brezpla-
čen.

Na ogled razstava Čar lesa
Do četrtka je v Radovljiški graščini na ogled razstava izdelkov, narejenih iz domačega, slovenskega lesa. 
Predstavljena je pestrost možnosti uporabe lesa kot človeku prijaznega materiala.

Razstava Čar lesa je v Radovljiški graščini na ogled še do 15. avgusta, vstop je brezplačen. 
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Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Najnovejša in 
zelo privlačna pridobitev 
Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani je vir-
tualni zipline, ki uporabni-
ka popelje z vrha naše naj-
večje gore vse do pristanka 
na travniku zraven planin-
skega muzeja. Kot je pove-
dal Matjaž Podlipnik, ko-
ordinator za turizem v Ob-
čini Kranjska Gora, vse več 
obiskovalcev prihaja v nji-
hov muzej z željo, da bi radi 
obiskali tudi Triglav, a za to 
niso primerno opremljeni 
– brez izkušenj in v natika-

čih se na goro ne gre; oziro-
ma so kakšne druge okoliš-
čine, da se nanj ne morejo 
povzpeti. »Zato smo se od-
ločili, da zanje naredimo vir-
tualni zipline, da bodo Tri-
glav doživeli v našem muze-
ju na varen način,« je pojas-
nil Podlipnik. Zipline je ide-
ja tudi za tiste, ki so že bili 
na Triglavu, pa turo lahko še 

enkrat virtualno podoživijo. 
Za uresničitev ideje je poskr-
bela ekipa VR team, ki je iz-
delala 3D-animacijo Trigla-
vskega pogorja, ki ga upo-
rabnik med nihanjem v ple-
zalnem pasu, pritrjenem na 
posebno piramidno stojalo, 
in opremljen s čelado opazu-
je skozi posebna očala. Doži-
vetje je zelo realistično, vidi-
te vse (označene) vrhove, se 
ozirate nazaj proti Severni 
triglavski steni, se razgleda-
te na Triglavsko Bistrico, sre-
čate kozoroga, opazite orla 
in kanje v daljavi ... Virtual-
ni zipline je namenjen od-
raslim in otrokom, prvič ga 

je pred nedavnim preizku-
sil tudi enajstletni Maks Ku-
har iz Radovne, ki sicer zelo 
rad hodi v hribe, z atijem in 
Planinskim društvom Dovje 
- Mojstrana pa je na pravem 
Triglavu že bil. Povedal je, 
da je bila tudi virtualna izku-
šnja odlična in da je kar malo 
pozabil, da ga pravzaprav do-
življa iz muzeja v dolini.

Po jekleni vrvi s Triglava

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l



21Gorenjski glas
torek, 13. avgusta 2019 ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved

Torek
13. 8.

19/29 °C

Nedelja 
18. 8.

14/27 °C

Sreda 
14. 8.

Četrtek
15. 8. 

Petek
16. 8. 

Sobota
17. 8.

17/24 °C 14/26 °C 13/26 °C 12/25 °C

Ponedeljek 
19. 8.

Torek
20. 8.

Sreda
21. 8.

Četrtek
22. 8.

13/25 °C 12/24 °C 11/24 °C 12/25 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_64
NALOGA

5 1 6 9
7 3 8 5 4

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

7 5 1 3
2 3 9

3 6 1 4 8
9 4 5 7

sudoku_LAZJI_19_64

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_64
NALOGA

3 1 6 5 7
8 7 1
2 1 4

6 4 9
7 3

9 3 8
3 6 4

4 1 5
2 6 4 9

sudoku_TEZJI_19_64

REŠITEV

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

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 14. 8.
15.20 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
19.20, 21.45 HITRI IN DRZNI:  
HOBBS IN SHAW
17.10 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 14. 8.
19.00 ANGRY BIRDS FILM 2
16.30, 18.30 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
15.30, 17.30 ANGRY BIRDS FILM 2, 3D, 
sinhro.
16.10, 19.30 RAZISKOVALKA DORA

18.15, 20.30, 21.30 HITRI IN DRZNI: 
HOBBS IN SHAW
20.20 LEVJI KRALJ
16.40, 18.00 LEVJI KRALJ, sinhro.
15.40 LEVJI KRALJ, 3D, sinhro.
20.50 SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA
21.00 PREVARANTKI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 16. 8.
21.00 Letni kino: YAO

Sobota, 17. 8., in nedelja, 18. 8.
18.00 LEVJI KRALJ, sinhro. (v nedeljo 3D)
20.30 BILO JE NEKOČ V HOLLYWOODU

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

13. 8.  tor. Lilijana 5.58 20.15

14. 8. sre. Demetrij 5.59 20.13 

15. 8. čet. Marija, Marijino vnebovzetje 6.01 20.11           

16. 8. pet. Rok 6.02 20.10

17. 8. sob. Pavel 6.03 20.08

18. 8. ned. Helena 6.04 20.06

19. 8. pon.  Ljudevit 6.06 20.05

Maša Likosar

Jezersko – Nekateri tja za-
idejo po naključju, drugi 
Bal obiskujejo že desetletja. 
Zdravko in Ana Dovžan iz 
Doline Ovčarski bal zadnjih 
petdeset let obiščeta vsako 
leto. »Tu živijo sorodniki, ki 
so nekoč gojili ovce, danes 
pa ne več, ker se ne splača,« 
je povedal Zdravko in dodal: 
»Prireditev se je precej spre-
menila, a ohranja bistvo obi-
čajev, povezanimi z življe-
njem na planini, ki zame 
niso več tako zanimivi, ker 
jih dodobra poznam.« Žena 
Ana pa je povedala, da jo ved-
no najbolj pritegne prikaz 
ročne predelave ovčje volne, 
od striženja, predenja, cvir-
nanja in pletenja nogavic, 
saj tudi sama zelo rada plete 
in najraje uporablja prav vol-
no jezersko-solčavske ovce, 
ker je zelo kvalitetna. Lju-
bljančanka Reina Dimec je 
bila na Ovčarskem balu tok-
rat prvič. »V mestu žal nima-
mo priložnosti od blizu vide-
ti ovc in uživati v neokrnjeni 
naravi, obdani z gorami. Ot-
roke je navdušilo predvsem 
to, da so lahko pobožali ovce 
in videli ter slišali razgovor 
med gospodarjem kmetije 
in pastirji.« Srečali smo tudi 
turiste iz Francije, Nemčije, 
Italije, Avstrije in Anglije. 

Družina Mackenzie iz Lon-
dona v Sloveniji preživlja 
dopust, Jezersko pa so mi-
nulo nedeljo obiskali čisto 
po naključju. »Samo okolje 
in vzdušje spominjata na av-
strijsko podeželje. Zelo lepo 
je videti, da Slovenci tako ce-
nite dediščino svojih predni-
kov in jo ohranjate na tovr-
sten način. Pohvale vredna 
je tudi gurmanska ponud-
ba, poskusili smo flancate. 
Presenetili so me rokodelci, 
saj so njihovi izdelki zelo lič-
no in natančno izdelani,« je 

dejal Graeme Mackenzie. 
Prigon ovc s planine je 

tradicionalno vodil rejec Ja-
nez Smrtnik, predsednik 
Društva rejcev ovc jezersko-
solčavske pasme, ki je pojas-
nil, da se v primerjavi s pre-
teklostjo, ko je bila na Jezer-
skem ovčereja osrednja de-
javnost – vsak kmet je imel 
od dvesto do tristo ovc in svo-
jo planino – danes na jezer-
skih pašnikih pase še ok-
rog štiristo ovc. »Naše ovce 
jezersko-solčavske pasme 
oživljajo kraj in povezujejo 

domačine. Imamo srečo, da 
so ovce v naših koncih še ved-
no varne in imamo mir pred 
volkovi, ki trenutno predsta-
vljajo velik družbeni problem 
in se bomo morali v priho-
dnosti naučiti sobivati z nji-
mi,« je dejal Smrtnik. Za-
bavni program 61. Ovčarske-
ga bala, ki ga tradicionalno 
pripravi Gostišče ob Planšar-
skem jezeru v sodelovanju z 
lokalnimi društvi, so letos ob-
likovali ansambel Veseli sva-
tje, folkloristi z Bleda in an-
sambel Jutro. 

Enainšestdeseti planšarski 
pečat jezerske doline
Kljub dolgoletni tradiciji Ovčarskega bala, ki so ga letos pripravili že enainšestdesetič in velja za eno 
najstarejših etnografskih prireditev v Sloveniji, se drugo nedeljo v avgustu na Jezersko ob Planšarsko 
jezero še vedno zgrne množica obiskovalcev.

Letos so pod vodstvom Janeza Smrtnika s planine prignali štirideset ovc. / Foto: Tina Dokl 

Obiskovalci so lahko okušali planšarske jedi: masovnek, 
ajdove žgance, kislo mleko, klobaso s kislim zeljem ... 

Še vedno največ zanimanja pritegne prikaz predelave ovčje 
volne, od striženja, predenja, cvirnanja do pletenja nogavic. 
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Cveto Zaplotnik

Prihodi – Ob planinskih, 
sprehajalnih in kolesar-
skih poteh pa tudi ob cestah 
so skoraj vedno tudi klo-
pi, kjer planinec, sprehaja-
lec, kolesar ali voznik lahko 
malo oddahne, se odžeja, kaj 
prigrizne ... »Počivališče« na 

kolesarski poti, ki v jeseniški 
občini povezuje vasici Priho-
di in Javorniški Rovt, je ne-
kaj posebnega. Na »počiva-
lišču« sta le dva kosa bukove-
ga debla, na katerih je kljub 
trdoti lesa prijetno posedeti. 
Krajinarji bi verjetno dodali, 
da tudi zelo lepo sodita v na-
ravno, gozdnato okolje.

Gozdno počivališče:  
dva bukova »štoka«
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

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

11
EUR

Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna 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.

                        + poštnina

12  50
EUR                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
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 želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

PRIREDITVE

Poletni večer pod vaško lipo
Žiganja vas – V petek, 16. avgusta, ob 20. uri se bo pred 
cerkvijo svetega Urha v Žiganji vasi začel Poletni večer pod 
vaško lipo, ki ga bodo oblikovali Gorenjski oktet in Kulturno 
društvo Kruh Križe.

Srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev
Gozd – Planinsko društvo Križe v nedeljo, 18. avgusta, or-
ganizira Srečanje harmonikarjev, pevcev in godcev, ki se bo 
začelo ob 10. uri v zavetišču v Gozdu.

Vaški semenj
Senično – Krajevna skupnost Senično v nedeljo, 18. avgusta, 
vabi na Vaški semenj, in sicer od 9. ure dalje. Na stojnicah 
bo ponudba domače in umetnostne obrti. Ogledali si boste 
lahko prikaz pridobivanja eteričnega olja sivke, se udeležili 
ustvarjalne delavnice izdelave mila iz sivke in pokušali pivo 
iz lesenega soda.

Praznovanje žegnanjske nedelje
Sv. Jošt nad Kranjem – Župnija Kranj Šmartin vabi na pra-
znovanje žegnanjske nedelje 18. avgusta na Sv. Jošt nad Kra-
njem s sv. mašo ob 10. uri. 

Prepevanje Marijinih pesmi
Kamna Gorica – Na dan Marijinega vnebovzetja se ob mra-
ku vaščani Kamne Gorice že več kot tristo let zbirajo pri zida-
nem »Markovem znamenčku« in prepevajo Marijine pesmi. 
Vabijo, da se jim pridružite pri ohranjanju tega običaja in 
zapojete z njimi ali uživate v poslušanju v četrtek, 15. av-
gusta, ob 19.30 pri Markovi kapelici v spodnjem delu vasi 
Kamna Gorica.

Ples brez meja
Ljubelj – V soboto, 17. avgusta, občini Tržič in Borovlje vabita 
na 17. Ples brez meja, ki bo tako kot vsako leto potekal na 
prelazu Ljubelj. Začetek bo ob 10. uri z nagovori županov 
iz Tržiča in Borovelj, nato bo sledilo dvojezično bogoslužje 
in blagoslov novega vozila Gorske reševalne službe Borovlje 
ter nastop plesne skupine Country ritem. Po končanem ura-
dnem delu sledi zabava z Dolinskimi muzikanti. Za hrano 

Ljudje ne uvidijo težav človeka, 
ki je svojo srečo poklonil služe-
nju bližnjemu. V času študija 
je pričakoval, da bodo težave 
odpadle ali jih sploh ne bo, ko 
bo postal duhovnik. Za ljudi v 
službi cerkve bi bil boljši izraz 
cerkvenik. Tako jih otroci ne bi 
imeli za brezgrešne duhove in 
ne bi bili v dvomih in razoča-
rani. 
Preden so Branka posvetili v 
mašnika, je podpisal pogodbo, 
da se ne bo ženil, in se tako 
odpovedal otrokom. Po nekaj 
letih mnogi to obžalujejo in si 
močno zaželijo otroke. Popol-
noma naravna želja. V Slove-
niji je že pred desetimi leti po 
besedah enega od župnikov 
vsak peti imel otroka, na Hrva-
škem menda vsak tretji. Takšne 
razmere so velik minus za mo-
ralo Katoliške cerkve. Ti ljudje 
so tako rekoč priležniki. Ali ne 
bi bilo bolje, da bi se obvezni 
celibat spremenil v prostovolj-
nega in bi se cerkvenik poročil, 
ko ne bi več mogel živeti brez 
ženske. Seveda bi moral vsak 
dobro premislili, kakšne so nje-
gove vzgojiteljske in očetovske 
sposobnosti, da mu otroci ne bi 
bili v poklicno breme. 
Moj oče je zidal pri kmetu v 
Palovčah, ki je imel deset ot-
rok, in župnik ga je prosil, naj 
mu zaupa najmlajšega, ki je 
bil bister in priden, vendar tega 
ni mogel storiti. Ta fantič je 
postal škof. Mnogi se ob otro-
cih raznežijo, se še spomnite, 
kako je papež Janez Pavel II. 
v Postojni zaklical: Papež ima 
vas rad!
Žal se nekateri ne obvladajo in 
zaidejo v telesnost. Leta 1963 
sem delal na zadružnem pose-
stvu na Notranjskem, sodelav-
ci so o župniku grdo govorili. 
Pri velikonočni spovedi mi je 
tudi on grdo govoril o ljudeh. 
Naslednji dan sem se peljal 

Javno pismo o 
župniku Branku 
v Preddvoru

Zgodilo se je, da je bil za 
okoljskega ministra postav-
ljen mož, ki je imel zelo rad 
divjo naravo. Divje živali so 
mu bile blizu, volkovi so se 
mu zdeli naravnost fascinan-
tni, lepi so, pametni, slož-
no skrbijo za trop. Skratka, 
krdelo volkov se mu je zdelo 
prekrasen primerek živalske 
vrste. Narave, kakršno se gre-
do kmetje, ni maral. Tudi ni 
maral ovac in telet, ni maral 
krav in konjev, zdelo se mu 
je vse skupaj brez veze, ra-
zen na krožniku. Naj pustijo 
naravo tako, kot je.

Volk in kmet 
(sodobna basen)

Zgodilo se je, da je moral po 
službeni dolžnosti na Tol-
minsko, kjer so se kmetje čez 
vse mere pritoževali, da jim 
volkovi koljejo ovce, konje in 
teleta, tudi krave, in to ponoči 
ali sredi belega dne. Dogajalo 
se je, da je volk uplenil konja 
ali kravo ali čredo ovac čisto 
tiho, da družina in psi niso nič 
slišali. Volčji trop se je nasitil, 
se v potoku napil vode in se 
odpravil počivat v gozd. Nihče 
ni nič slišal. Vse je bilo mirno, 
dokler kmetje niso začeli vpiti, 
da so jim volkovi požrli konja 
ali kravo in da je treba volkove 
pobiti, ker ogrožajo domače ži-
vali in njih same. O žalostnih 
dogodkih so sporočili medijem, 
pošiljali so pisma vladi, jokali 
in stokali. Kmetje so bili čisto 
preplašeni, zahtevali so, naj 
pride minister, naj pogleda 
in da lovcem dovoljenje, da 
postrelijo volkove.
Po enem mesecu se je pripeljal 
minister. Izstopil je ves nejevo-
ljen. Kaj si vendar ti kmetavza-
rji mislijo, saj jim je vendar že 
dovolil odstrel enega volka, kaj 
bi še radi? Kmetje so mu raz-
ložili stanje. Pokazali so mu 
obžrte ostanke ovac, konjev, 
telet, krav, nekaj so morali že 
zakopati, ker je smrdelo. Benti-
li so, da je treba dovoliti lovcem 
odstreliti veliko več volkov, če 
ne jih bodo oni sami potolkli. 
Minister pa nič. Sploh ni ra-
zumel, kaj hočejo in zakaj se 
tako razburjajo, buče kmečke 
zarukane. 

mimo križa na polju in potož-
il Jezusu, da župnik ne govori 
častno in spodobno. Jezus mi 
veli: »Frančišek, napiši mu pis-
mo, iz Svetega pisma prepiši 
odlomek o opominjanju, če ne 
bo ubogal, piši škofu.« Cerkve-
nik mi je bil hvaležen za brat-
sko pomoč in poboljšal se je. 
Iz župnije pri Kranju so očetje 
pisali škofu in zatožili župni-
ka, s katerim so skupaj lumpali 
na slovenski obali, njihovi si-
novi ministranti pa so spali v 
ankaranskem župnišču. Lah-
ko bi ga ustavili, starši imajo 
pravico opozoriti veroučitelja 
na napake.
Družba je dolžna uvesti spol-
no vzgojo v družine, ki so 
osnovne celice človeške druž-
be. Pravočasno poučeni otroci 
znajo pravilno ravnati in se 
umaknejo ljudem, ki jih sku-
šajo izkoristiti. Tovrstno na-
silje sem izkusil, vendar sem 
se uspešno umaknil. Utrpel 
pa sem škodo, saj se nisem 
mogel izučiti obrti. Otroke 
je treba dovolj zgodaj naučiti 
spoštljivega in spodobnega po-
govora o spolnosti. Pošteno in 
spodobno življenje je osnova 
človekovih pravic, svobode in 
plemenitosti.

Frančišek Vrankar, Kranj

Potem jim je pa razložil, trik-
rat jim je razložil, da bodo ja 
razumeli: Stvar je taka: volk je 
zaščiten, kdor ga ustreli, gre v 
zapor, to naj si zapomnijo. V 
»čorko« bo šel, kdor bo nad-
legoval volkove! Volk je tukaj 
avtohtona žival, tu je živel 
že pred mnogimi leti, preden 
so prišli kmetje in začeli se-
kati gozdove, takrat so volka 
grdo pregnali, zdaj se je vrnil 
in ima vso pravico bivati tu. 
Jesti mora, in če ima volkulja 
mladiče, jih mora nahraniti. 
Še kako so lačni. Kaj pa je eno 
tele za trop volkov? In v suši 
jim morajo preskrbeti vodo. Tu-
kajšnji trop volkov nujno pot-
rebuje za preživetje tedensko 
vsaj deset ovac ali eno kravo ali 
konja, nekaj srn bodo že sami 
polovili, dokler jih bo še kaj. 
Ste razumeli, ali naj še večkrat 
ponovim, jih je pokroviteljsko 
vprašal.
Kaj pa mi, a mi pa nismo nič 
zaščiteni, pa naše ovce in ko-
nji in teleta in naši otroci, ki 
si ne upajo v gozd, ali oni niso 
nič zaščiteni? Naučite se bi-
vati v sožitju z volkovi in jim 
dajte, kar potrebujejo. Vaše 
pašnike, hiše in vrtičke pa 
ogradite z ograjami, morda 
je še kaj žice ostalo na meji s 
Hrvaško. In ne pritožujte se 
več. Otroke pa imejte doma 
zaprte! Samo to sem vam 
hotel povedati, je rekel in se je 
odpeljal.  

Marija Krajnik, Reteče

Lesce – Na letališču v Lescah bo Aeroklub ALC Lesce v četr-
tek, 15. avgusta, organiziral mitinga malega letalstva, letošnji 
bo že 31. po vrsti. Zelo obiskan dogodek, na katerem lahko 
gledalci doživijo pravi letalski šov, ki ga ponudijo modelarji 
iz Slovenije, Avstrije, Italije in drugih držav, vsako leto vzbu-
di veliko zanimanja med obiskovalci in udeleženci. »Poleg 
letenja radijsko vodenih maket bodo obiskovalci lahko pole-
teli na panoramske lete in si ogledali predstavitev delovanja 
Aerokluba ALC Lesce. Na voljo bodo tudi stojnice trgovin z 
modelarsko opremo, seveda smo poskrbeli tudi za lakoto in 
žejo,« so sporočili organizatorji. Prireditev se bo na letališču 
v Lescah začela ob 10. uri dopoldan.

Miting malega letalstva na praznični četrtek
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Monter, m/ž (Kranj, Ljubljana) 
Naloge: montiranje in sestavljanje pohištva, branje načrtov ... Lesnina Les-MMS 
trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
31. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Bled) 
Vaše naloge bodo: pomoč kupcem pri izbiri blaga, delo pri blagajni ... Spar Slo-
venija, d. o. o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbi-
ramo do 8. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v trgovini, m/ž (Kranj) 
Na delovnem mestu boste zadolženi za: svetovanje in prodajo kakovostnih iz-
delkov za dom, prevzem in priprava blaga za prodajo ... AD Vita, d. o. o., Tovarni-
ška cesta 7b, 3210 Slovenske Konjice. Prijave zbiramo do 23. 8. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Kontrolor, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne naloge: izvajanje vhodne, medfazne in končne kontrole kosov, izvaja-
nje meritev prvih kosov za sprostitev serij na strojih ... Weber, d. o. o., Stara Loka 
36, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 9. 2019. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Varilec TIG/obdelovalec kovin, m/ž (Škofja Loka) 
K sodelovanju vabimo obdelovalca kovin/varilca. Iščemo pozitivno, delovno 
osebo, ki se veseli raznolikega dela in novih izzivov. Zaposlitev s polnim de-
lovnim časom, 8-urni delovnik, redno plačilo, konci tedna in prazniki so prosti. 
Inox Kokalj, d. o. o., Kidričeva cesta 102, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 
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 proda-
je, 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.

Prodajni zastopniki, m/ž (Gorenjska) 
Pričakujemo: sposobnosti in veščine prodajne komunikacije, VI., V. stop-
njo izobrazbe ekonomske ali druge primerljive smeri, zaželeni 2 leti delov-
nih izkušenj v prodaji, niso pa pogoj, prednost bodo imeli kandidati s po-
znavanjem postopkov in pravilnikov izvoza blaga. Fructal, d. o. o., Tovarniška  
cesta 7, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 28. 8. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju dostopa, m/ž (Kranj) 
Zahtevane so vsaj 2-letne delovne izkušnje s področja razvoja in VI. raven iz-
obrazbe. Zaželeno je poznavanje networkinga, Linux-a ter osnovno znanje 
s področja virtualizacije. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj.  
Prijave zbiramo do 16. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izkušnje s programiranjem, vozniško dovoljenje B-kategorije, sa-
moiniciativnost in samostojno reševanje izzivov, odgovornost, vestnost ... Opal 
informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 8. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Bi želeli postati del naše ekipe? Prijavite se lahko na spletu (https://www.tedi.
com/si/kariera/spletna-prijava/) ali nam svojo prijavo pošljete po pošti na  
naslov TEDi Betriebs, d. o. o., Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. TEDi Betriebs, Ptu-
jska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 22. 8. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Električar-vzdrževalec, m/ž (Sovodenj) 
Opis delovnega mesta: popravilo strojev in naprav in električnih instalacij ob 
okvarah, priključitev novih strojev in naprav, montaža elektroinštalacij ... Ter-
mopol, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovodenj. Prijave zbiramo do 7. 9. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog centralnega razvoja procesov in proizvodnje/Central R&D Pro-
duct & Process Development Technologist, m/ž (Bodovlje, Škofja Loka) 
Glavne naloge delovnega mesta so nadzorovanje procesov, projektov in eki-
pe sodelavcev na pilotni liniji, oblikovanje in izvajanje prilagoditev na opremi, 
orodjih ter procesih skladno s cilji, priprava tehničnih poroči l in analiz proce-
sov. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 23. 
8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, 
fleksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitiv-
no naravnanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 21. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Branko Ramuš
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

 

Elektro Gorenjska, d. d.

PODARIM

KOTNO sedežno garnituro, mere 270 
x 220, zelo ohranjeno, tel.: 040/835-
578 19002135

TURIZEM
ODDAM

V BARBARIGI pri Puli oddam apartma 
za letovanje, tel.: 041/680-201, Sonja 
 19002129

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 19002132

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKO prikolico in tandem, 
podvozje za prevoz bagra ali bal, tel.: 
031/316-548 19002126

PRIDELKI
PRODAM

PLODOVE aronije, ugodna cena, tel.: 
040/730-958 19002130

UGODNO – kvalitetno vino rdeči bizel-
can, z oceno 16.50, vino ima analizo, 
možen preizkus, tel.: 041/409-704  
 19002141

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001991

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 19002092

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA in Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici 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

NEPREMIČNINE
GARAŽE
PRODAM

GARAŽO na Zlatem polju, tel.: 
041/623-872 19002139

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Megan 1.5 DCI, letnik 
2005, karavan, tel.: 041/227-338 
 19002138

SEAT Cordoba, letnik 2006, 1.4 
motor, 97.000 km, ugodno, tel.: 
041/406-966 19002075

TOYOTA Yaris, letnik 2004, 212.000 
km, cena 1.650 EUR, tel.: 041/214-
500 19002134

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 19001995

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE deske – 25 mm, in plohe 
– 50 mm, borovec – 50 mm, brest – 
50 mm, tel.: 04/53-31-079 19002133

KURIVO
PRODAM

BOROVA drva, tel.: 041/855-753  
 19002127

SUHA hrastova in gabrova drva, razža-
gana, možna dostava, tel.: 031/330-
425 19002097

SUHE bukove rajžlje za kurjavo ali og-
lje, cena po dogovoru, tel.: 030/601-
414 19002137

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POGRAD z vzmetnicama, ugodno, tel.: 
04/23-11-833, 064/126-338 19002128

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.

Rezultati 64. kroga – 11. avgusta 2019
7, 10, 13, 19, 24, 28, 35 in 34

Loto PLUS: 6, 10, 12, 14, 27, 36, 37 in 16
Lotko: 8 9 0 4 9 1

Sklad 65. kroga za Sedmico: 3.890.000 EUR
Sklad 65. kroga za PLUS: 1.190.000 EUR
Sklad 65. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

IŠČEM

IŠČEM žensko za pomoč pri gospo-
dinjskih opravilih, lokacija Škofja Loka–
Kranj, tel.: 069/917-768  
 19002140

IŠČEM DELO – pomoč na domu, go-
spodinjstvo, nega, okolica Kranja in 
Kranj, tel.: 040/215-044 19002136

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
 19001993

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19001996

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19002115

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
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, suhomonatažo 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 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19002044

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

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.

                        + poštnina

13 99
EUR

Iščemo VOZNIKA TOVORNJAKA m/ž kot okrepitev 
naše ekipe, za delo v Avstriji in Nemčiji. Plača: 1725 
evrov bruto. Dnevnice so prištete k plači in so neob-

davčene. Stik: g. Varga +43 463 54510 24 (hrvaški jezik).
DIAPLAN STAHL + HOLZ INNENAUSBAU GESMBH, BAHNHOFSTRASSE 9, KLAGENFURT / CELOVEC

in pijačo, značilni tako za južno kot severno stran Karavank, 
bodo poskrbeli okoliški gostinci.

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V LUK – medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v sredo, 14. avgu-
sta, bo ob 18. uri Izkustveni ples za ženski razcvet, v pe-
tek, 16. avgusta, bo ob 9. uri petje ljudskih pesmi, ob 16. 
uri pa družabni večer z igranjem taroka. Obvezne prijave na 
brezplačne dogodke sprejemajo na telefon  041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Na Špik
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo Gozd Martuljk ob 
70-letnici vabi v soboto, 17. avgusta, na Špik (2472 m n. m.). 
Zbor bo ob 5. uri pred penzionom Špik, od koder se bos-
te z avtomobili odpeljali do Ruskega križa ob vršiški cesti. 
Za zahtevno označeno pot je potrebna primerna planinska 
oprema in dobra kondicijska pripravljenost. Čas hoje bo od 
deset do enajst ur. Prijave zbirata do petka, 16. avgusta, na 
telefon 051 336 635 Majda in 041 749 051 Tone.
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Anketa

Andrej Kuhar, Bistričica:

Zelo me skrbi. Še nedolgo 
tega smo pod Krvavcem že 
imeli medveda, zdaj pa so 
menda na območju Velike 
Planine tudi že volkovi. Drža-
va ne naredi dovolj za zaščito 
kmetov.

Janez Zobavnik, Briše:

Sem dolgoleten ovčerejec in 
sem prišel v podporo preos-
talim kmetom. Žalosti me, da 
se to dogaja. Slovenija je pre-
majhna za tako število zveri. 
Upamo, da bo shod prinesel 
kaj pozitivnega.

Stane Bergant, Kokra:

Potrjuje se, da sobivanje z 
zvermi ni možno. Marsikje 
v Evropi ni zveri, pa narava 
funkcionira. Napačno se go-
vori o naravovarstvu, v ozad-
ju so predvsem ekonomski 
interesi. 

Jože Markič, Strahinj:

V Zgornjih Danjah sva ime-
la 170 ovac in jagnjet, pa so 
nama jih zveri poklale več kot 
polovico. Tako hudo, kot je 
letos, še ni bilo. Vsako noč 
sem do jutra pri živalih. Če 
ne bo bolje, ne bova vztrajala. 

Aleš Senožetnik

V soboto je v Velikih Laščah 
potekal protestni shod, na 
katerem so kmetje od dr-
žave zahtevali odločnejše 
ukrepanje proti težavam z 
zvermi. Za mnenje o težavah 
smo povprašali tudi nekatere 
kmete z območja Gorenjske, 
ki so se udeležili protesta.

Tako hudo kot 
letos še ni bilo 

Gregor Mlakar, Bistričica:

Vsako jutro me je strah pog-
ledati živali. Ne vem, kam 
bo to peljalo. Kmetje zahte-
vamo le to, da se ustvari neki 
konsenz med zaščito zveri 
in varovanjem podeželja in 
kmetov. 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Urša Peternel

Jesenice – Na gorenjski av-
tocesti pred predorom Kara-
vanke so se že začeli pojav-
ljati običajni avgustovski za-
stoji. Kolona vozil je bila tako 
v soboto dolga kar osem ki-
lometrov in je segala vse do 
počivališča Lipce. Zelo zase-
dena so bila tudi vsa avtoce-
stna postajališča. Podobno 
bo tudi v prihodnjih dneh, 
zlasti naslednji (praznični) 
konec tedna; močno pove-
čan promet naj bi se začel že 
v sredo.

Ob tem pa Prometnoin-
formacijski center in radij-
ske postaje voznikom po-
gosto svetujejo, naj za ob-
voz uporabljajo izvoz Jese-
nice vzhod. Posledično so 
bile minuli konec tedna tudi 
Jesenice polne stoječe ploče-
vine. 

Ob tem je na delu magi-
stralne ceste R2 skozi mesto 
še vedno gradbišče, saj jo ob-
navljajo, ta čas potekajo dela 
na mostu čez reko Jesenica 
na Plavžu. Na Občini Jese-
nice so zato pristojne službe 
v državi pred dnevi ponovno 
zaprosili, naj prometne in-
formacije voznikom ustre-
zno prilagodijo in naj voz-
nikov ne pozivajo k obvozu 

skozi Jesenice. »Kljub temu 
da jim našega predloga ni 
treba upoštevati, pa upamo, 
da bomo teh obvestil po ra-
dijskih postajah slišali čim 

manj,« pravijo na Občini Je-
senice.

Ob tem so pred nekaj 
leti že dosegli, da je pre-
povedan tranzitni promet 

tovornjakov skozi mesto. 
Vozniki tovornjakov, ki ni-
majo končnega cilja na Je-
senicah, so namreč zaradi 
zastojev pred karavanškim 
predorom pogosto uporab-
ljali magistralno cesto sko-
zi Jesenice kot obvozno ces-
to in se na avtocesto ponov-
no vključevali na Hrušici. 
Tako so povzročali dodatne 
kolone in zastoje. Zdaj jim 
vožnjo skozi mesto prepove-
dujejo prometni znaki. 

Jeseničani nočejo obvoza
Kolona vozil pred karavanškim predorom je bila v soboto dolga kar osem kilometrov. Jeseničani 
opozarjajo pristojne, naj voznikov v primeru zastojev ne preusmerjajo na obvoz skozi Jesenice.

Podoba gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke minuli konec tedna / Foto: Gorazd Kavčič

Za nameček naj bi v tem tednu na gorenjski avtocesti 
potekala vzdrževalna dela, in sicer včeraj na odseku 
Kranj zahod–Naklo in na priključku Jesenice zahod; 
danes na odseku Naklo–Podtabor in na priključku 
Jesenice vzhod, v sredo pa na odseku Podtabor–Brezje 
in na priključku Radovljica.

Danes bo dopoldne deloma sončno, popoldne pa spremenljivo 
do pretežno oblačno s posameznimi nevihtami. Zvečer in po-
noči se bodo padavine okrepile, v sredo dopoldne pa ponehale. 
Popoldne se bo zjasnilo. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne 
bo več spremenljive oblačnosti, možne so posamezne plohe.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Cveto Zaplotnik

Bled – Sava Re je v četrtek 
s Cinxro Holdings Ltd. pod-
pisala kupoprodajno pogod-
bo za nakup 80-odstotnega 
deleža kapitala družbe Dia-
gnostični center Bled, kar ji 
zagotavlja sto odstotkov gla-
sovalnih pravic. Hkrati je z 
Zavarovalnico Triglav skle-
nila sporazum, ki Triglavu 
omogoča pridobitev 40-od-
stotnega deleža osnovne-
ga kapitala Diagnostičnega 
centra in s tem pridobitev 
petdesetih odstotkov glaso-
valnih pravic. Zavarovalni-
ci sta se s tem sporazumom 
dogovorili za ključne ko-
rake, katerih končni cilj je 
pridobiti kontrolo nad Dia-
gnostičnim centrom preko 
družbe ZTSR, ki je v skupni 

lasti obeh zavarovalnic. Za 
Zavarovalno skupino Sava 
(njena matična družba 
je zavarovalnica Sava Re) 
predstavlja prevzem druž-
be pomemben korak k ure-
sničevanju strategije na po-
dročju širitve na trg zaseb-
nih zdravstvenih storitev v 
Sloveniji, iz Zavarovalnice 
Triglav pa so sporočili, da 
je naložba v Diagnostični 
center del upravljanja port-
felja finančnih naložb Sku-
pine Triglav. Izvedba tran-
sakcije je pogojena z izpol-
nitvijo nekaterih odložnih 
pogojev.

Diagnostični center Bled 
je skupaj z odvisnimi druž-
bami pomemben ponudnik 
zdravstvenih storitev na slo-
venskem trgu, na katerem 
sicer deluje že več kot 25 let.

Diagnostični center Bled 
v last zavarovalnic

Kranj – Novomeški rekreativni kolesar Matjaž Golob je od 5. 
avgusta na poti s kolesom z namenom ozaveščanja o celiakiji 
in izzivih bolnikov s celiakijo pri vsakdanjem življenju brez 
glutena. Do 18. avgusta ima v načrtu obisk vseh 212 slovenskih 
občin v 14 etapah. Na Gorenjskem je enkrat že bil – v četrtek 
v občinah Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Tržič, Preddvor, 
Jezersko, Cerklje in Kamnik. Prekolesaril je 196 kilometrov in 
naredil ta dan 3549 višinskih metrov. Na širšem Gorenjskem 
bo ponovno v sredo, 14. avgusta, na relaciji Gorje–Bled–Rado-
vljica–Naklo–mestna občina Kranj–Šenčur–Vodice–Komen-
da–Mengeš–Domžale ... V soboto, 17. avgusta, se bo ustavil 
v Medvodah, v nedeljo, 18. avgusta, pa nadaljeval kolesarjenje 
na relaciji Škofja Loka–Gorenja vas–Žiri ... Postanke naredi 
pred občinskimi stavbami, na spletni strani www.celiac.si so 
objavljene tudi okvirne ure, kolesarji pa se mu lahko na delih 
poti tudi pridružite.

Kolesarjenje je namenil ozaveščanju o celiakiji 

Davča – Turistično društvo Davča bo ta konec tedna, v so-
boto in nedeljo, znova pripravilo Dan teric. Prireditev bo na 
kmetiji Pr' Vrhovcu v Davči. Sobotni program se bo začel ob 
17. uri z okroglo mizo, ki bo potekala pod naslovom Vpliv 
velikih zveri na življenje na Podeželju. Znano je, da so se na 
območjih občin Železniki, Cerkno in Gorenja vas - Poljane 
pojavili pogosti napadi volkov na živino, ki jo kmetje pasejo 
po okoliških pašnikih in travnikih. Ob 20. uri bo sledila zabava 
z ansamblom Galop. Nedeljski program se bo začel že ob 14. 
uri, ko bodo na kulturno-etnografski prireditvi predstavili stare 
običaje in navade, povezane s predelavo lanu. Ob 17. uri bo 
sledila zabava z Ansamblom Toneta Rusa.

Dan teric vabi v Davčo


