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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Postaviti pravila  
in vztrajati
Turizem je pomembna gospodar-
ska dejavnost, poudarja državna 
sekretarka Eva Štravs Podlogar, ko 
pogovor nanese na pritožbe zara-
di gneče na cestah ali v turističnih 
središčih, kjer na vrhuncu sezone 
skorajda ni videti domačinov.

3

REKREACIJA

Okrog tisoč petsto  
tekačev na Triglav teku
Na Triglav teku na Brdu se je zbra-
lo okrog 1500 tekačev, ki se jim je 
na progi ali ob njej pridružilo 21 
vrhunskih športnikov, ambasador-
jev Triglav teka. Najhitrejši so bili 
Neja Kršinar, Dino Grbić, Nataša 
Robnik in Dejan Zorman.

11

KRONIKA

Z avtomobilom  
zapeljal med mize
V soboto malo pred polnočjo se je 
v središču Kranjske Gore zgodila 
nenavadna prometna nesreča. Vo-
znik je namreč z osebnim vozilom 
zapeljal na teraso gostinskega lo-
kala Vopa Pub. V nesreči se je po-
škodoval »samo« povzročitelj.

12

RAZVEDRILO

Gorenjski rekorderji
Največ trojnih dvojčkov najstnika 
v NBA, najdaljši povratni prelet z 
jadralnim padalom, prvi zakonski 
par na Everestu, največ ročnih ko-
scev, največ ekip na svetovnem 
pokalu v quidditchu – to so slo-
venski (gorenjski) rekordi iz nove 
Guinnessove knjige rekordov.

13

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo sprva več nizke 
oblačnosti, ki se bo popol-
dne umikala. V četrtek bo 
deloma sončno in topleje.

7/22 °C
jutri: delno oblačno

ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ 

Priloga:  Loške novice

Suzana P. Kovačič

Bohinjska Bistrica – Članom 
Društva za raziskovanje jam 
Ljubljana (DZRJL) je že leto-
šnjo pomlad pozornost pri-
tegnilo območje pod Rodi-
co, siva lisa na slovenskem 
jamarskem zemljevidu. 
Prvi terenski ogled so opra-
vili na pobudo predsedni-
ka društva in na pol Bohinj-
ca Matica Di Batiste, za gaz 
v snegu pa so bili več kot na-
grajeni, saj so teren kmalu 
razglasili za jamski raj: na-
šli so kar deset vhodov. Pr-
vemu terenu je sledil drugi, 

nato tretji in vsak je obrodil 
več jam. »O najdbah smo se 
pohvalili lokalni ''žlahti'' in 
Anka Medja nas je poveza-
la z Jankom Arhom, gorni-
kom, ki je med drugim tudi 
pastir na planinah Poljana 
in Suha. Bil je navdušen nad 
našimi odkritji, nam dal ko-
pico nasvetov in nas pripo-
ročil Agrarni skupnosti Sa-
vica - Kamnje, ki nam je pri-
jazno dovolila uporabo sta-
nov na Poljani. Prav to nam 
je omogočilo učinkovitej-
še raziskovanje, ki je kmalu 
prineslo izjemne rezultate 
in hkrati spletlo prijateljske 

vezi z izjemnimi ljudmi,« je 
v imenu jamarjev DZRJL po-
vedala Špela Borko. 

Vsa odkritja so dokumen-
tirana. »V pičlih štirih mese-
cih smo izmerili in napisa-
li zapisnike za kar trideset 
jam. Kar nekaj časa smo raz-
mišljali o tem, kako bi jame 
poimenovali. Odločili smo 
se, da se poklonimo kraju 
in prebivalcem ter jame po-
imenujemo z narečnimi bo-
hinjskimi besedami. Na-
šli smo nekaj zapisanih vi-
rov, še več navdiha pa dobi-
mo ob pogovoru z domačini. 

Odkrili jamski raj pod Rodico
Območje pod Rodico se je izkazalo za jamski raj. Člani Društva za 
raziskovanje jam Ljubljana so do zdaj med planinama Poljana in Suha 
izmerili in zapisali trideset jam, za najbolj vznemirljivo odkritje se je pokazala 
jama Grvn. Vse jame so poimenovali z narečnimi bohinjskimi besedami. 

Ogromna dvorana v jami Grvn na globini 330 metrov, ki jo je v daljni preteklosti izdolbla 
voda / Foto: Uroš Kunaver

Mateja Rant

Zatrnik – Ideja o ponovni 
oživitvi turizma na tem ob-
močju in smučišča Zatrnik 
je med domačini zorela dlje 
časa. Osem lastnikov tam-
kajšnjih zemljišč je zdaj sto-
rilo korak naprej z ustano-
vitvijo gospodarske družbe 
Rekreacijsko turistični cen-
ter (RTC) Zatrnik, da pri tem 
mislijo resno, pa so nakaza-
li z ovčarskim balom minulo 
soboto, nekoč tradicionalno 
prireditvijo, ki so jo po dvaj-
setih letih znova obudili. Pri-
kazali so stare običaje, kot je 
striženje ovac in pletenje iz 
ovčje volne.

Začeli oživljati Zatrnik
Po dvajsetih letih so na Zatrniku ponovno pripravili ovčarski bal, v okviru katerega so predstavili tudi 
pobudo za vzpostavitev turistično-rekreacijskega centra Zatrnik, ki med drugim vključuje obnovo 
nekdaj priljubljenega smučišča v tem kraju.

Po dvajsetih letih so na Zatrniku obudili ovčarski bal. / Foto: Gorazd Kavčič 421. stran

422. stran

Zgradili bodo 
kanalizacijo
V zaselku Britof v Podbrezjah bo Občina Naklo 
začela gradnjo sekundarne fekalne kanalizacije. 
Izbrani izvajalec del je Gorenjska gradbena družba. 
Investicija je vredna nekaj čez 600 tisoč evrov. 

46. stran
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Knjigo prejme Stanislav Jalen iz Begunj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Simon Šubic

Kranj – Slovenija se priprav-
lja na novo množično vred-
notenje nepremičnin. Ali 
bodo njihove posplošene 
vrednosti, ki jih bodo prvič 
objavili 1. aprila 2020, odra-
žale tudi dejanske vrednos-
ti na trgu nepremičnin, pa 
je zlasti odvisno od modelov 
vrednotenja. Za njihovo pri-
pravo je zadolžena Geodet-
ska uprava Republike Slove-
nije (GURS), ki je prejšnji te-
den pripravila informativna 
srečanja s predstavniki ob-
čin. Javna razprava o mode-
lih vrednotenja bo namreč 
od 1. do 30. oktobra poteka-
la tudi po občinah, kjer bodo 
lahko lastniki nepremičnin 
pregledali modele in predla-
gali morebitne spremembe. 

»Modeli vrednotenja mo-
rajo že v osnovi čim bolje iz-
ražati stanje na trgu nepre-
mičnin. Novi zakon o mno-
žičnem vrednotenju nepre-
mičnin, ki je stopil v veljavo 
januarja lansko leto, omo-
goča še nekoliko bolj kako-
vostne postopke usklajeva-
nja modelov s strokovno jav-
nostjo, z občinami in lastni-
ki. Zakon pa lastnikom tudi 
omogoča, da bodo lahko po 
tem, ko bodo njihovim ne-
premičninam s 1. aprilom 
2020 že pripisane posploše-
ne vrednosti, te še popravi-
li. Če pripisana posplošena 
vrednost ne bo ustrezna zara-
di neke izredne lastnosti nji-
hove nepremičnine, na pri-
mer da je hiša na aktivnem 
plazu, bodo lahko lastniki 

to posebnost uveljavljali in 
spremenili modelsko vred-
nost. Modeli namreč lahko 
upoštevajo samo lastnosti, ki 
so znane za vse nepremični-
ne v evidenci vrednotenja,« 
je pojasnil Marko Suhadolc z 
Urada za množično vredno-
tenje na GURS-u.

Direktor kranjske izposta-
ve GURS-a Gorazd Zupanc 
je napovedal, da bo javna 
razgrnitev posebnih mate-
matičnih modelov vredno-
tenja naslednji mesec pote-
kala na sedežih vseh gorenj-
skih občin. »Pričakujemo, 
da se bo po razgrnitvi predla-
ganih modelov veliko strank 
obračalo na GURS. Treba pa 
je pojasniti, da strankam ni 

treba takoj spreminjati vseh 
podatkov o nepremičninah, 
ki ne odražajo stanja v nara-
vi. To bodo lahko urejali tudi 
po 1. aprilu 2020,« je pouda-
ril. Ob tem je opozoril, da 
po novem podatkov v ura-
dnih evidencah ne bo mož-
no popravljati tako prepros-
to, kot se je to dalo leta 2011, 
ko so bile prvič objavljene 
posplošene vrednosti nepre-
mičnin. »Nepravilne podat-
ke bo treba popravljati preko 
uradnih postopkov in geo-
detskih podjetij, izvajalcev.«

Suhadolc je še opozoril, da 
lastniki tokrat ne bodo preje-
li pisnih obvestil o poskusno 
izračunani posplošeni vred-
nosti njihovih nepremičnin. 

»Na portalu Množično vred-
notenje nepremičnin pa bo 
na voljo posebna spletna 
aplikacija, prek katere bodo 
lahko lastniki za kateroko-
li nepremičnino videli, ka-
teri podatki so bili upora-
bljeni za poskusni izračun 
in kakšne so vrednosti. Na 
osnovi tega bodo lahko vi-
deli, če imajo podatke ure-
jene, kakšen je učinek mo-
delov. Treba je tudi opo-
zoriti, da bodo pri posku-
snem izračunu uporablje-
ni podatki na dan 27. junij 
2019 in se v času razgrnitve 
ne bodo spreminjali, tudi če 
bodo lastniki podatke v regi-
stru nepremičnin medtem 
popravljali,« je še razložil. 

Svoje lahko povedo tudi lastniki
Oktobra bodo po občinah razgrnili predlog modelov za množično vrednotenje nepremičnin. Aprila 
2020 bodo namreč okoli 6,5 milijona nepremičninam v Sloveniji pripisali nove posplošene vrednosti.

Lastniki nepremičnin bodo lahko svoje pripombe na predstavljene modele vrednotenja 
podali vse do 15. novembra, pravita Gorazd Zupanc (levo) in Marko Suhadolc iz geodetske 
uprave. / Foto: Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Sindikat pro-
metnih pilotov Slovenije in 
vodstvo Adrie Airways sta v 
petek popoldne uspela dose-
či dogovor o osnutku nove 
kolektivne pogodbe, po tem, 
ko je stara potekla konec av-
gusta. Kot je znano, so Adri-
ini piloti v primeru, da z vod-
stvom ne bi dosegli dogovo-
ra, napovedovali stavko, ki bi 
morala trajati od nedelje do 
danes do polnoči. 

»Upravni odbor sindika-
ta bo v kratkem odločal o po-
trditvi nove kolektivne po-
godbe, ki je trenutno v pro-
cesu usklajevanja in dogo-
varjanja še v zadnjih ne-
kaj členih. Glede na to, da 
se nam je v glavnih členih 

z delodajalcem uspelo do-
govoriti, verjamemo, da bo 
predlog s strani upravne-
ga odbora tudi potrjen,« so 
sporočili s sindikata, in do-
dajajo, da bodo v primeru, 
da bo nova pogodba tudi 

sklenjena, odpovedali še os-
tali dve stavki, ki sta napove-
dani med 18. in 20. septem-
brom ter 30. septembrom in 
2. oktobrom.

V sindikatu računajo, da 
se bodo z novo kolektivno 

pogodbo znatno izboljša-
li delovni pogoji pilotov v 
Adrii, hkrati pa dodajajo, da 
ima sedaj poslovodstvo čas, 
da se še bolj posveti ostalim 
izzivom, ki trenutno pestijo 
letalskega prevoznika.

Piloti Adrie Airways zamrznili stavko
Adriini piloti so v petek popoldne zamrznili stavko, po tem, ko jim je uspelo doseči dogovor o osnutku 
nove kolektivne pogodbe.

Po dogovoru med sindikatom in vodstvom podjetja Adriina letala v teh dneh vendarle niso 
ostala na tleh. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG) 

Kromatika 2019/2020

Simfonični orkester RTV Slovenija bo v četrtek, 12. septembra 
2019, odprl 64. sezono abonmajskega cikla Kromatika, v sklo-
pu katere se bo do junija 2020 zvrstilo devet koncertov, ki nas 
bodo popeljali vse od Beethovnove klasike do glasbe mladih 
slovenskih skladateljev. Nova sezona bo za občinstvo in Sim-
fonični orkester RTV Slovenija prav posebna, saj se bo tokrat 
v vlogi šefa dirigenta predstavil maestro Rossen Milanov, ki 
sicer z orkestrom sodeluje že vse od leta 2006. Orkester pa 
je povabljen tudi na dve mednarodni gostovanji – v Južno 
Ameriko novembra in v Italijo decembra. 

RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega 
glasa zgoščenko Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. 
V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili 
na vprašanje: Katero je glavno mesto Italije? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 16. septembra, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 30. avgusta 2019, prejme 
avokadovo olje Yanumi Emilija Bukovnik iz Radencev.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. septembra 2019, prej-
me dve vstopnici za Prifarske muzikante Simona Vogrinec iz 
Radovljice.
Nagrajenkama čestitamo!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Upokojenci že prib-
ližno dva meseca podpisu-
jejo peticijo Civilne inicia-
tive Za upokojence gre, s 
katero zahtevajo izredno 
uskladitev pokojnin naj-
kasneje do 30. junija pri-
hodnje leto za šest odstot-
kov, spremembo pokoj-
ninske zakonodaje, po ka-
teri bi pri usklajevanju po-
kojnin z rastjo plač upošte-
vali povprečne neto plače, 
in ne povprečne bruto pla-
če, kot velja zdaj, ter dosle-
dno spoštovanje zakona o 
pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, ki dolo-
ča, da se letni dodatek dolo-
ča v dveh višinah. Medtem 
ko država s spremembo 

pokojninske zakonodaje 
predlaga zvišanje odmer-
nega odstotka za nove upo-
kojence s 57,25 na 63 od-
stotkov, civilna iniciativa 
opozarja, da bo storila novo 
krivico, če odmernega od-
stotka ne bo popravila tudi 
»starim« upokojencem. 

V civilni iniciativi ugota-
vljajo, da so se pokojnine v 
obdobju 2010–2018 zara-
di neustreznih uskladitev z 
rastjo življenjskih stroškov 
in plač realno znižale za tri 
odstotke. V tem obdobju so 
se po njenih izračunih ku-
mulativno uskladile za 8,2 
odstotka, po zakonu pa bi 
se morale za 14,1 odstotka. 
Neto plače so se zvišale za 
17,4 odstotka, življenjski 
stroški pa za 11,2 odstotka. 

Upokojenci zahtevajo 
spoštovanje zakonodaje
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Aprila leta 2017, deset 
let po tem, ko je bila 
sprejeta uredba o dr-

žavnem lokacijskem načrtu 
za glavno cesto na odseku 
Žeje–Vodice, so občani Vodic 
v času jutranje prometne ko-
nice s prehajanjem preko pre-
hoda za pešce prvič protestno 
zaprli Kamniško cesto. Pro-
teste so nato nadaljevali vsak 
mesec do poletja, dokler niso 
s strani ministrstva za infra-
strukturo le dobili zagotovila, 
da bodo do konca leta 2018 
zaprosili za gradbeno dovolje-
nje in gradnjo obvoznice za-
čeli leta 2019 ter jo dokončali 
leta 2020.

Danes, ko nas od leta 2020 
ločijo še manj kot štirje mese-
ci, o začetku gradnje še ni ne 
duha ne sluha. V tem času 
Družbi za avtoceste RS še ni 
uspelo pridobiti niti gradbe-
nega dovoljenja, kaj šele, da bi 
na terenu že potekala gradbe-
na dela. Zataknilo se je – kje 
drugje kot – pri dolgotrajnih 
birokratskih postopkih, ki se 
vlečejo brez konca in kraja. 
Za gradnjo 2,2 kilometra 
dolgega cestnega odseka naj 
bi bilo treba izdelati poroči-
lo o presoji vplivov na okolje, 
kar je pogoj za pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja, ki 
je bilo, mimogrede, že prido-
bljeno pred sedmimi leti, a je v 
vmesnem času poteklo. 

Namesto izpolnjenja oblju-
be o dokončanju obvoznice 
leta 2020 se zdi vse verjetnejši 
scenarij, da ceste, ki bi Vodi-

čanom omogočila normalno 
življenje, še nekaj let ne bo. 
Vmes pa se polni industrijska 
cona v Komendi, zaradi kate-
re občani že danes plačujejo 
visok davek. Razmere se bodo 
v nekaj letih še poslabšale, in 
to ne le na Kamniški cesti. 
Deset tisoč osebnih vozil in 
1700 tovornjakov vsak dan 
prečka Vodice. Povedano 
drugače: mimo vsake hiše ob 
Kamniški cesti se vsako minu-
to v dnevu s hitrostjo najmanj 
štirideset kilometrov na uro 
(toliko znaša omejitev) pelje 
sedem avtomobilov in vsaj en 
tovornjak. 

Predvsem težka tovorna vo-
zila, ki se na ozki cesti komaj 
srečujejo, vozijo po pločniku, 
uničujejo infrastrukturo in 
predvsem ogrožajo varnost 
šolarjev in drugih pešcev. »Je 
to kvaliteta življenja, ki jo že-
limo v Vodicah?« se je nedav-
no spraševal Branko Bogovič, 
predsednik civilne iniciative, 
ki je pred dvema letoma orga-
nizirala proteste.

Odgovor je jasen, prav tako 
rešitev problema, ki pesti lo-
kalno prebivalstvo. Vprašanje 
je le, kdaj bo katera od vlad 
prenehala z (lažnimi) oblju-
bami in prešla k dejanjem. 
Do takrat pa bo vodiška obvo-
znica živela le na papirju, kot 
že zadnjih dobrih dvajset let. 
Državne institucije, za katere 
se zdi, da so si večkrat v napo-
to, kot pa da tvorno sodelujejo 
v dobro državljanov, pa bodo 
še naprej mlele.

Prelomljena obljuba

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Marjana Ahačič

Eva Štravs Podlogar je zad-
nja tri leta državna sekretar-
ka na Ministrstvu za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, 
njeno delovno področje pa 
je poleg skladnega regional-
nega razvoja in ureditve trga 
predvsem turizem. Pred 
tem je na istem ministrstvu 
opravljala funkcijo general-
ne direktorice direktorata za 
turizem in internacionaliza-
cijo. Gorenjci pa jo še vedno 
najbolj poznamo kot dolgo-
letno direktorico Turizma 
Bled; v okviru te funkcije je 
štiri leta vodila tudi Regio-
nalno destinacijsko organi-
zacijo Gorenjska. 

Kakšni so prvi vtisi o letoš-
nji poletni turistični sezoni? 

Dejstvo je, da smo tudi le-
tos še beležili rasti; najviš-
ja je bila prav v gorskih ob-
činah oziroma v alpski re-
giji. Rast je povezana tudi s 
povečanjem števila name-
stitvenih kapacitet in z dej-
stvom, da je prav alpska Slo-
venija na glavnih turistič-
nih poteh. Ampak če govo-
riva o vedno višjih številkah, 
bi vendarle želela takoj pou-
dariti, da gredo vsa naša pri-
zadevanja predvsem v smeri 
povečanja kakovosti ponud-
be, s tem povezano pa tudi 
povečanja število gostov, ki 
jih ponudba z več dodane 
vrednosti zanima in jo lahko 
plačajo. Izpostavljamo traj-
nostni turizem, ki ga sestav-
ljajo tri komponente: ekolo-
gija, družbeni moment ozi-
roma zadovoljstvo lokalnega 
prebivalstva in seveda eko-
nomski vidik. Turizem je 
namreč gospodarska dejav-
nost, in ne neka popoldan-
ska aktivnost, s katero se je 
mogoče ukvarjati mimogre-
de, za zraven. Ne mislim, da 
je kaj narobe s samostojnim 
podjetništvom, v okviru ka-
terega lahko tudi fizične ose-
be sobe s skupaj do 15 ležišči 
oddajajo do 150 dni na leto. 
Vse je prav, dokler je človek 
temu tudi osebno predan.

Vse več ljudi meni, da naval 
turistov domačinom niža 
kvaliteto življenja.

Seveda in prav je, da se 
problem prepozna, a priz-
nati moramo, da so števil-
ni najbolj obremenjeni go-
renjski kraji – če omenim 
le Bled, Bohinj in Kranjsko 
Goro – že storili marsikaj, 
da se stanje izboljša. Sploh 
Bohinj je izjemno aktiven 
v smislu umirjanja prome-
ta, komunikacije z domači-
ni, oživlja se javni promet za 

turiste. Tudi Zgornjesavska 
dolina se premika na bolje 
s projekti, kakršen je na pri-
mer projekt umirjanja pro-
meta v dolino Vrata. Za reši-
tev predvsem prometnih za-
gat so to prepotrebni koraki, 
jih bo pa treba narediti še kar 
nekaj, sploh če pomislim na 
moj domači Bled.

So prometne zagate tisto, 
kar najbolj muči domačine?

»Absolutno. Vsi vemo, da 
se na primer zastoji na poti 
na Bled v najbolj obreme-
njenih dneh začnejo že na 
avtocesti. Drugi težavi, ki jo 
zaznavamo v zadnjih letih, 
pa enostavno rečemo pre-
več ljudi v enem trenutku 
na enem mestu. Kako jo re-
šiti? Leto ima 365 dni in mi 
živimo v državi, ki ima šti-
ri čudovite letne čase. Seve-
da ima večina ljudi počitnice 
poleti, ampak še to ne vsi, si-
cer so pa vedno bolj v trendu 
krajši aktivni oddihi. Digita-
lizacija nam ob tem omogo-
ča skoraj neomejeno komu-
nikacijo z gostom, ki ga lah-
ko usmerjamo v času in pro-
storu. In tudi 15. avgusta, ki 
velja za datum, ko so turistič-
ne destinacije daleč najbolj 
oblegane, lahko, če hočemo, 
znamo in nas zanima, gostu 
poiščemo kraj, kjer bo lahko 
dan preživel v miru. Pozna-
vanje in komunikacija sta 
pri tem ključna elementa.

Na Bledu so se poleti jezili 
na mladino, ki smeti in po-
piva v jezeru in ob njem, v 
Kranjski Gori na obiskoval-
ce, ki so vsak grm imeli za 
stranišče in avtomobile puš-
čali vsepovsod ... 

Nočem zmanjševati moči 
odločitev za to, da se stva-
ri obrnejo na bolje oziroma 
da se stvari delajo drugače. 
Absolutno je treba postaviti 

pravila in vztrajati pri njih, 
to je edina možnost. Poglej-
te, še pred dvajsetimi leti si 
nihče ni predstavljal, da bi se 
v gostinskem lokalu ne kadi-
lo. Ali pa, da se do Radovlji-
ške graščine ne bi pripeljal z 
avtom. Zdaj nič od tega ni-
komur več ne pade na pa-
met. In kdor pride od dru-
god, pač sprejme pravila, ki 
jih postavijo tisti, ki tu živijo. 
Gre za procese, ki jih je seve-
da treba speljati z občutkom, 
a niso neizvedljivi. Če je to-
rej v določenem delu dne-
va ali meseca na eni lokaci-
ji ljudi preveč, je treba raz-
misliti, s kakšnim ukrepom 
bomo stanje spremenili. In 
če se ljudje ne obnašajo tako, 
kot se spodobi, lahko lokalna 
skupnost sprejme predpise, 
ki jih bodo pri tem omejeva-
li. Potem pa najprej opozar-
jamo, in šele nato pišemo 
kazni. Zakaj pa ne? Enako 
je na področju prometa. Če 
imamo postavljena pravila 
pa seveda zagotovljena par-
kirišča in organiziran javni 
prevoz oziroma možnost al-
ternativne mobilnosti, reda 
ni tako zelo težko zagotoviti. 

Omenili ste, da je večje šte-
vilo turistov povezano tudi 
z vedno večjim številom na-
mestitev, ki so na voljo. Koli-
ko jih še prenese naše okolje 
in kakšne?

Na našem območju je bilo 
sobodajalstvo od nekdaj del 
turistične realnosti. To je vča-
sih pomenilo, da si imel v svo-
ji hiši še nekaj sob za turiste, 
za katere si sam poskrbel, jim 
morda pripravil zajtrk, jih 
kam usmeril ... Žal se je v zad-
njih letih marsikje zgodilo, da 
je turizem oziroma oddajanje 
namestitev postalo nekakšen 
nepremičninski posel, ne po-
sel storitvene dejavnosti z vi-
soko dodano vrednostjo. V 

eni od starejših strategij je 
tako zapisano, da je celo na 
Bledu še prostor za dodatne 
kapacitete, vendar le v smis-
lu družinskih penzionov ali 
manjših butičnih hotelov, ve-
like hotele smo že takrat ime-
li. Vsekakor pa ni bilo mišlje-
no in si nismo predstavljali, 
da bi vsak, ki ima v stanova-
nju ali hiši prosto sobo, to od-
dajal turistom.

 
Držijo govorice, da se ne-
kateri Blejci med poletnimi 
počitnicami celo izselijo iz 
lastnih stanovanj, da jih lah-
ko za dobro ceno oddajajo 
tujim turistom?

Jaz ne poznam nobenega, 
ki bi naredil kaj takšnega. 
Žal pa res že poznam koga, 
ki se je z Bleda odselil v kak-
šen drug, manj obremenjen 
kraj, kjer je kakovost življe-
nja boljša. Žal mi je, ker ver-
jamem, da gre za problem, 
ki je rešljiv, če se ga seveda 
lotimo strokovno usklajeno 
in z jasno vizijo. 

Povejte, kako ste se letos po-
leti z domačega Bleda vozili 
v službo v Ljubljano? 

Priznam, da se v službo 
odpravim že pred sedmo 
zjutraj in se nazaj na Bled 
vračam relativno pozno. Ko 
pridem domov, takoj pre-
sedlam na kolo. Če je nujno 
uporabiti avto, pa vem, kje 
lahko parkiram in se mi to, 
da plačam parkirnino, ne zdi 
nekaj groznega. Taka so pač 
pravila igre. Seveda pa priz-
nam, da se je na primer 4. av-
gusta zaradi hude gneče tudi 
s kolesom težko prebiti sko-
zi središče Bleda.

Kaj pa državna sekretarka, 
pristojna za turizem, išče, 
ko je sama turistka?

Samo mir, naravo in aktiv-
no sprostitev.

Postaviti pravila in vztrajati
Turizem je vendarle pomembna gospodarska dejavnost, poudarja državna sekretarka Eva Štravs 
Podlogar, ko pogovor nanese na pritožbe zaradi gneče na cestah ali v turističnih središčih, kjer na 
vrhuncu turistične sezone skorajda ni videti domačinov. Z nekaj dobre volje, z znanjem in dobro 
organiziranostjo so tudi ti problemi rešljivi, je prepričana.

Eva Štravs Podlogar / Foto: Gorazd Kavčič
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Na celjskem sejmišču od 10. do 15. septembra po-
teka sejem vseh sejmov MOS, ki pod eno blagov-
no znamko vključuje pet vsebinskih področij: MOS 
Dom - gradnja in obnova doma, MOS Turizem – 
kamping in karavaning, destinacije in prehrana, 
MOS Tehnika-oprema in orodja za podjetja in do-
mače mojstre, MOS B2B - poslovne storitve in po-
slovne priložnosti v tujini, MOS Plus - izdelki široke 
potrošnje. Nove poslovne priložnosti bo letos kot 
država partnerica nudila Črna gora, ponovno pa se 
v Celje vrača tudi Kitajska.

Država partnerica
Ideja partnerskega povezovanja med državama je 
v izboljšanju gospodarskih odnosov med država-
ma ter je zgodba, ki rezultira v konkretnih rešitvah 
in pozitivnih izkupičkih. Letošnja država partneri-
ca je Črna gora, ki je na sejmu MOS pripravila obi-
lo pestrega dogajanja. Sredo, 11. septembra, bodo 
posvetili turizmu Črne gore, četrtek bo namenjen 
poslovnim srečanjem in prezentaciji »Črna gora – 
vaš partner«, petek bo namenjen investicijskim 
projektom, sobota pa bo kmetijsko in podjetniško 
obarvana. 

MOS-ove brezplačne svetovalnice
Sejemsko dogajanje zaznamujejo sejemski popus-
ti in ugodnosti razstavljavcev, obiskovalci pa lahko 
izkoristijo tudi številne brezplačne nasvete neodvi-
snih strokovnjakov iz Eko sklada v sklopu MOS-ovih 
svetovalnic. Udeležite se lahko svetovanj o ogreva-
nju s toplotnimi črpalkami, novogradnji energijsko 

učinkovitih lesenih hiš, fasadnih sistemih za energet-
sko sanacijo, kakšni so primeri napak pri gradnjah in 
primeri dobre prakse ter še mnogo drugega.

Znanstvena in gospodarska sfera z roko v roki
V okviru projekta »Stičišče znanosti in gospodar-
stva« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
se bodo na MOS-u predstavile glavne raziskovalne 
inštitucije v Sloveniji. Potencial in proces ustvarja-
nja inovacij prevečkrat ostajata za štirimi stenami, 
zato bodo inštitucije svoje delo predstavile širši jav-
nosti. Spoznali boste lahko delovanje in vrhunske 
tehnologije s področij mehatronike, avtomatike, 
robotike, energetike, bionike, nanotehnologije, ve-
soljske tehnologije in še mnogih drugih.

Prvi slovenski satelit
Letošnje dogajanje bo še posebej popestrila 
predstavitev prvega slovenskega satelita Trisat, ki 
so ga razvili člani laboratorija za informacijske siste-
me Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in in-
formatiko, Univerze v Mariboru in raziskovalci pod-
jetja SkyLabs d.o.o. Satelit bo predvidoma 9. sep-
tembra ponesla raketa iz Francoske Gvajane. 

Ne zamudite sejma vseh sejmov
Sejemska vrata bodo odprta med 9. in 19. uro, v ne-
deljo do 18. ure. V bližini sejmišča bodo na voljo ura-
dna sejemska parkirišča, kjer bodo obiskovalci za 
celodnevno parkiranje odšteli samo 4 EUR, vsak dan 
po 16. uri pa je parkiranje brezplačno. Zagotovite si 
svojo vstopnico že v predprodaji po ugodnejši ceni.

Po novo znanje in priložnosti v Celje
Največji poslovno-sejemski dogodek MOS, ki letos poteka že 52.,  

v torek, 10. septembra, odpira svoja vrata.
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Simon Šubic

Celje – Danes odpira svoje 
duri že 52. MOS, ki bo v Ce-
lju potekal vse do nedelje. 
Organizatorji so napoveda-
li, da bo letošnji MOS gostil 
okoli 1500 razstavljavcev, 
pričakujejo pa več kot sto ti-
soč obiskovalcev. Sejem bo 
odprl gospodarski minister 
Zdravko Počivalšek. Sejem 
bo sicer odprt vsak dan od 
9. do 19. ure, zadnji dan pa 
do 18. ure.

MOS sicer še naprej os-
taja stičišče znanosti, raz-
ličnih obrti, tehnologije, 
gospodarstva, inovacij in 
na drugi strani vsakdanjih 
praktičnih izdelkov. Naj-
večji sejem v regiji bo tudi 
letos potekal v okviru petih 
ključnih področij – gradnja 
in obnova doma, kamping 
in karavaning, turizem in 
prehrana, oprema in ma-
teriali za obrt in industrijo, 
poslovne storitve in prilož-
nosti v tujini ter izdelki ši-
roke potrošnje, so pojasnili 
v družbi Celjski sejem. Vlo-
go partnerice sejma bo letos 
prevzela Črna gora, od ko-
der bo prišlo tudi več kot šti-
rideset razstavljavcev.

V okviru MOS-a bo znova 
potekalo mednarodno po-
slovno srečanje, ki ponuja 
priložnost mikro, malim in 
srednje velikim podjetjem 
za promocijo podjetja, po-
vezovanje, mreženje, prido-
bitev novih poslov, možnost 
novih poslovnih priložnosti, 
izmenjavo izkušenj ter in-

formiranje o poslovnih pri-
ložnostih v regiji Alpe Adria. 
Podjetja bodo imela mož-
nost izmenjave izkušenj in 
razvijanja novih poslovnih 
idej ali projektov.

Že tradicionalno se bo 
predstavila tudi Obrtno-pod-
jetniška zbornica Sloveni-
je (OZS), ki praznuje 50-le-
tnico obstoja. Med osre-
dnjimi dogodki bo okrogla 
miza o polstoletni zgodovini 

stanovskega povezovanja, 
ulica obrti s predstavitvijo 
dvanajstih obrtnih poklicev 
ter poslovno srečanje Us-
pešno v Sloveniji, ki bo letos 
privabilo več kot dvesto pod-
jetnikov iz osmih držav.

Svojo stojnico pa bo imelo 
tudi ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo. Na 

njej bodo predstavniki mini-
strstva iz prve roke podjetjem 
svetovali o konkretnih po-
slovnih izzivih ter jih sezna-
nili s trendi na trgu in s prilo-
žnostmi, ki jih doma in tujini 
ustvarjajo za podjetja. Stojni-
ca bo med drugim namenje-
na tudi formalnemu in nefor-
malnemu mreženju, v njeni 
bližini pa bo na ogled tudi raz-
stava direktorata za lesarstvo 
z naslovom Čar lesa.

Danes odpira vrata 
največji sejem v Sloveniji 
Mednarodni obrtni sejem (MOS) v Celju bo ta teden (10.–16. septembra) na 
enem mestu združil več kot tisoč petsto razstavljavcev in sto tisoč obiskovalcev.

Poslovno-sejemska prireditev MOS je lani gostila 
1417 razstavljavcev iz 32 držav, v šestih dneh pa si ga je 
ogledalo več kot sto tisoč obiskovalcev. Kot je pokazala 
anketa, je sejem pri večini izpolnil pričakovanja. Kar 
96 odstotkov razstavljavcev je namreč svoj nastop 
ocenilo kot uspešen ali zelo uspešen, 90 odstotkov 
pa jih je bilo zadovoljnih z odzivom obiskovalcev. 
Sejem je izpolnil pričakovanja tudi 89 odstotkom 
obiskovalcev.

Možjanca - Zvesti pohodniki so znova povabljeni na že tra-
dicionalni pohod po stari tovorni poti z Možjance v Kokro. 
Tatjana in Franci Štirn ga organizirata v soboto, 14. septembra, 
z začetkom ob 8. uri, ko naj se pohodniki zberejo pri okrepče-
valnici Rožmarin. Tokrat se bodo odpravili proti Davovcu in 
Kopam in se spustili nazaj v Kokro. Od tam se bodo z avto-
busom vrnili na Možjanco, kjer jih bodo pogostili s klobaso 
in krompirjevo solato. 

V soboto po tovorni poti

Simon Šubic

Kranj – Ena od prvih nalog, 
ki bodo zaposlovale novega 
direktorja Komunale Kranj 
Matjaža Berčona, ki bo vo-
denje prevzel 21. oktobra, 
bo izvedba reorganizacije 
javnega podjetja. Skupščina 
Komunale Kranj je namreč 
prejšnji teden, ko je Berčona 
tudi imenovala za novega di-
rektorja, na predlog njene-
ga predsednika Zorana Ste-
vanovića upravi naložila, da 
čim prej pripravi predlog re-
organizacije podjetja in uki-
ne nepotrebna delovna mes-
ta, to maso denarja pa name-
nijo najslabše plačanim de-
lavcem. 

»Vsa velika komunalna 
podjetja in javni zavodi ima-
jo večen problem, da služi-
jo kot odlagališče politične-
ga kadra oziroma zaposlu-
jejo ljudi na podlagi zvez. 
Tako po pisarnah sedi kar 
nekaj ljudi z bajno plačo, ki 
niso v interesu podjetja. Po 

drugi strani imamo kup te-
renskih delavcev, ki ne do-
sežejo niti minimalne plače, 
ki je predvidena z zakonom. 
Zato sem predlagal sklep, da 
se sprejme smiselna reorga-
nizacija podjetja oziroma 
da naj uprava pripravi pred-
log, katera obstoječa delovna 
mesta niso potrebna in naj 
se zato ukinejo. Prepričan 
sem, da to že 'iz glave' vedo 
povedati. Masa plač za uki-
njena delovna mesta pa naj 
se prerazporedi v maso plač 
zaposlenih, ki prejemajo 

minimalne plače. Tako bodo 
ljudje za garaško delo preje-
mali dostojne plače, ne da bi 
se dvigovale položnice ob-
čanom,« je razloge za tak-
šen sklep razložil Stevano-
vić, ki je konec julija predse-
dovanje skupščini Komuna-
le Kranj prevzel od svojega 
predhodnika Igorja Velova. 
Kot je znano, je slednji mo-
ral oditi zaradi razvpite afere 
s predrto pnevmatiko.  

Glede imenovanja Matja-
ža Berčona, zdajšnjega direk-
torja občinske uprave na Ble-
du, za novega direktorja Ko-
munale Kranj, je Stevanović 
pojasnil, da je na skupščini 
zastopal stališče Mestne ob-
čine Kranj, ki ima s skoraj 65 
odstotki ustanoviteljskega 

deleža daleč največjo težo v 
javnem podjetju, katerega 
soustanoviteljice so še obči-
ne Šenčur, Cerklje, Medvo-
de, Naklo, Preddvor in Je-
zersko. Berčona je namreč 
po njegovih besedah podpr-
lo tudi več kot devetdeset od-
stotkov svetniških skupin v 
kranjskem mestnem svetu. 
»Pa tudi volja večine drugih 
županov oziroma občin so-
ustanoviteljic je bila taka, da 

so prav tako predlagali Ber-
čona za direktorja. Temu to-
rej nisem nasprotoval, pou-
darjam pa, da bomo izvajali 
neposreden nadzor nad nje-
govim delom in da bomo v 
primeru napak tudi ustre-
zno ukrepali,« je še dejal 
Stevanović.

Nič več politično odlagališče
Skupščina Komunale Kranj je vodstvu podjetja naložila, da pripravi seznam za ukinitev nepotrebnih 
delovnih mest, ki služijo le za odlagališče političnih kadrov. 

Matjaž Berčon / Foto: arhiv GG

Zoran Stevanović: » Vsa velika komunalna podjetja 
in javni zavodi imajo večen problem, da služijo kot 
odlagališče političnega kadra oziroma zaposlujejo 
ljudi na podlagi zvez. Tako po pisarnah sedi kar nekaj 
ljudi z bajno plačo, ki niso v interesu podjetja.«
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Na spletni dražbi bodo naprodaj po-
slovni prostori v Kranju, v katerih je 
poslovala kranjska poslovna enota 
Pošte Slovenije. Štirietažna dvonad-
stropna stavba je prazna, razen v pri-
tličju stavbe, kjer posluje poštna po-
slovalnica, del prostorov pa je oddan 
v najem. Gre za spomeniško zaščiteno 
stavbo iz leta 1941, katere notranjost 
je bila večkrat obnovljena, nazadnje 
leta 1997, ko sta bili obnovljeni streha 
in fasada ter zamenjana okna. 

Naprodaj je 1.711,80 m2 poslovnih 
prostorov. V kleti se poleg tehničnih 
nahajajo še skladiščni in pomožni 
prostori, v pritličju posluje na 291 m2 
poštna poslovalnica, 141 m2 pa zase-
dajo pisarniški prostori, ki so delno 

oddani v najem. V zgornjih dveh 
nadstropjih v skupni izmeri 924,2 m2 
so pisarne in konferenčna dvorana v 
izmeri 73,3 m2. 

V stavbi je urejeno centralno ogre-
vanje na zemeljski plin. V notranjem 
delu stavbe je dvorišče z nadstrešni-
co in šestimi parkirnimi prostori. Do-
voz do stavbe je urejen z občinskimi 
dovolilnicami. 

Izklicna cena je 1,550.000 evrov (905 
evrov na kvadratni meter površine). 
Nepremičnine se prodaja po nače-
lu »videno – kupljeno«. Kupec bo 

moral poravnati še davek na promet 
nepremičnin. 

Kako do nakupa  
nepremičnin
Spletna dražba nepremičnine Pošte 
Slovenije bo potekala 18. septembra 
2019, od 12. do 17. ure, na spletnem 
portalu dražbene hiše Unija dražbe. 
Vse podatke o nepremičnini najde-
te na spletnih straneh www.posta.si, 
pred samo dražbo pa na drazbe.uni-
ja.com. Na dražbi bodo lahko sode-
lovali dražitelji, ki bodo najkasneje 
24 ur pred začetkom dražbe vplača-
li varščino v višini 5 odstotkov izklic-
ne cene. Zadnji rok za vplačilo varšči-
ne je 17. september do 12. ure.  

Poslovni prostori bodo  
naprodaj za 1,550.000 evrov.

Pošta Slovenije bo na spletni dražbi dražbene hiše  
Unija dražbe 18. septembra 2019 iskala novega lastnika  
za poslovno stavbo v centru Kranja. 

Ogled nepremičnin in dodatne informacije
Za ogled nepremičnine pišite na mitja.kobal@posta.si.

Prodaja poslovnih prostorov  
Pošte Slovenije v Kranju 
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Kot je po-
vedal Klemen Langus, direk-
tor Turizma Bohinj, ga naj-
bolj veseli, da so v juniju za-
beležili skoraj trideset od-
stotkov več nočitev kot lani, 
tudi za september pa so obe-
ti dobri. S samo sezono so za-
dovoljni, saj so do konca juli-
ja beležili osemodstotno rast 
števila nočitev. »Zdi se mi, da 
je čas, da odmislimo prizade-
vanja za nočitve, dobo bivanja 
in podobno ter se posvetimo 
upravljanju, prisluhnemo lo-
kalnemu prebivalstvu,« pra-
vi Langus in dodaja, da so se 
izvedeni ukrepi za razbreme-
nitev okolja pokazali za izje-
mne, celo do mere, da imajo 

morda celo nasproten učinek 
od želenega. Pojavili so se na-
mreč namigi, da se obisk Bo-
hinjskega jezera zaradi alter-
nativnih oblik prevozov celo 
povečuje, ne pa zmanjšuje, 
saj številni, ki so se nekoč iz-
ogibali obisku jezera na vrhu 
poletne sezone, sedaj izkori-
stijo cenovno ugodne alter-
native. Langus ocenjuje, da 
je s pametnimi ukrepi v Bo-
hinju še prostor za obiskoval-
ce. »Očitno pa bomo morali 
potegniti še bolj radikalne 
ukrepe in začeti ukinjati par-
kirišča ob jezeru. Tu spremi-
njamo navade. Ne moremo 
mimo tega, da se ljudje ne 
odločajo za prihod v Bohinj 
ali v Kranjsko Goro z javnim 
prevozom.«

Za Bohinjem še ena 
odlična sezona
V Bohinju so z dosedanjimi rezultati letošnje 
poletne turistične sezone lahko zadovoljni, saj 
so celo boljši od nacionalnega povprečja in 
pričakovanj.

Mateja Rant

Bled – Evangelijski kristja-
ni so se na Bledu začeli zbi-
rati najprej na domu Neže 
Poljanšek na Selu pri Ble-
du, pred tem so se udele-
ževali bogoslužij v Ljublja-
ni in Novem mestu. Leta 
1994 so kupili lastne pro-
store na Bledu, v katerih 
imajo cerkveno pisarno in 
molilnico, je razložil pastor 
Ace Arsov. Ker je v molilni-
ci prostora le za petnajst lju-
di, z Bleda in okoliških kra-
jev pa k nedeljskemu bogo-
služju prihaja okrog šestde-
set vernikov, za ta namen že 
deset let uporabljajo dvora-
no Gozdnega gospodarstva 
Bled, v kateri so pripravi-
li tudi slovesnost ob 35-le-
tnici evangelijske cerkve na 
Bledu.

Gorenjska je bila v prete-
klosti zelo naklonjena re-
formaciji, je v svojem nago-
voru spomnil pastor evan-
gelijske cerkve v Novem 

mestu Danijel Brkič. Kot je 
razvidno iz zgodovinskih 
virov, so bili protestantje na 
Bledu in v okoliških krajih 
že pred letom 1550. »V kra-
ški jami Pokljuške soteske 

se je nekaj časa skrival tudi 
Primož Trubar in širil evan-
gelij,« je pojasnil Brkič. V 
času protireformacije so 
se morali izseliti ali vrniti 
v katolištvo. »Evangelijsko 

cerkev se je na Bledu začela 
obnavljati pred 45 leti, pred 
35 leti tudi uradno,« je de-
jal Brkič. V začetku se je v 
hiši na Selu pri Bledu po be-
sedah Aceta Arsova zbiralo 

pet oseb, danes jih pod okri-
lje njihove cerkve sodi ok-
rog šestdeset. Poleg pasto-
ralnega in evangelizacij-
skega dela se ukvarjajo tudi 
s humanitarno in kultur-
no dejavnostjo. Pred 16 leti 
so ustanovili društvo Dou-
los za pomoč odvisnikom. 
»Doslej smo pomagali šti-
risto osebam, ki smo jih 
poslali na zdravljenje v tuji-
no, to je približno 25 na leto. 
Mnogi med njimi danes ži-
vijo povsem drugačno živ-
ljenje,« je pojasnil Ace Ar-
sov. Z nakupom novih ob-
lačil večkrat pomagajo tudi 

otrokom v stiski. »Otroci jo-
kajo od veselja, ko vidijo eti-
keto iz trgovine, tako se raz-
veselijo novih oblačil, da ne 
dobivajo zgolj rabljenih.« 

Jubilej so zaznamova-
li tudi z novim imenom, 
in sicer so v ime dodali be-
sedo Logos. »Spominsko 
obeležje namreč ni prišlo 
v poštev, ker na Bledu ni-
mamo sakralnega objekta, 
zato smo obletnico pospre-
mili z novim imenom,« je 

pojasnil Arsov. Ob tem jih 
je nagovoril tudi direktor 
urada za verske skupnosti 
na ministrstvu za kulturo  
Gregor Lesjak je poudaril, 
da je 35-letnica med najbolj 
pomembnimi obletnicami 
vsake skupnosti. »Tride-
set let namreč velja za eno 
generacijo. To pomeni, da 
vaša skupnost menja gene-
racijo in uspešno raste,« je 
dejal in dodal, da tudi nji-
hova skupnost sodi med po-
membne gradnike blejske-
ga in gorenjskega javnega 
življenja. Blejski župan Ja-
nez Fajfar je poudaril, da de-

lujejo v strpnosti in sožitju 
ter tako prispevajo k take-
mu vzdušju tudi na Bledu. 
Nekaj spodbudnih besed ob 
jubileju sta jim namenila še 
predstavnik blejskega ob-
činskega sveta Toni Mežan 
in blejski župnik Janez Fer-
kolj. Z glasbo in petjem so 
jim obletnico polepšali go-
sti iz Novega mesta, pevski 
zbor iz cerkve Dobrega pas-
torja in glasbena skupina iz 
Celovca Pfingstkirche.

Delujejo v strpnosti in sožitju
V kinodvorani Gozdnega gospodarstva Bled so v nedeljo pripravili slavnostno akademijo ob 35-letnici 
evangelijske cerkve na Bledu, ki se je ob jubileju preimenovala v Evangelijsko cerkev Logos Bled.

Na Bledu so v nedeljo zaznamovali 35-letnico tamkajšnje evangelijske cerkve. / Foto: Gorazd Kavčič

35-letnico evangelijske cerkve na Bledu so zaznamovali 
tudi z novim imenom, saj so se ob jubileju 
preimenovali v Evangelijsko cerkev Logos Bled.

Škofja Loka – Dne 11. septembra 1979 se je prvikrat oglasil 
Radio Žiri in začela se je pisati zgodovina današnjega Radia 
Sora. Sprva je oddajal le nekaj ur na dan, danes pa lokalni 
radio lahko poslušate 24 ur na dan vse dni v tednu, glavnina 
dnevnega programa poteka v živo. Radio, ki je ob letošnjem 
prazniku občine Škofja Loka prejel srebrni grb, bo štirideseti 
rojstni dan praznoval jutri, 11. septembra, ob 19. uri v Sokol-
skem domu v Škofji Loki.

Jutri praznuje Radio Sora
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“L JUDJE ME IMAJO RADI”
Dober občutek je, ko vidiš, da ti ljudje zaupajo. 
Poskrbim, da se lahko zanesejo name,
zato me imajo radi.

Mojca, zavarovalna zastopnica

www.grawe.si/kariera

POSTANI ZAVAROVALNI
ZASTOPNIK (M/Ž).
PRIJAVI SE!
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Aleš Senožetnik

Cerklje – V Občini Cerklje že 
vse od pomladi poteka grad-
nja in obnova komunalne 
infrastrukture v osrednjem 
delu Cerkelj. Gradbišče tako 
poteka od križišča Krvavške 
ceste z Ulico Franca Barleta 
preko Trga Davorina Jenka 
do križišča Slovenske ceste s 
Cesto v Polico, kjer skupaj z 
državo občina v polovici so-
financira izgradnjo novega 
krožišča v skupni vrednos-
ti 700 tisoč evrov.

Na tem območju Gorenj-
ska gradbena družba sku-
paj s partnerji gradi oz. ob-
navlja fekalno in meteorno 
kanalizacijo ter sekundarni 
vodovod s priključki, hkra-
ti pa bodo posodobili tudi 
pločnike, javno razsvetlja-
vo in na koncu cesto prep-
lastili. Celotna investicija v 
komunalno infrastrukturo, 
brez investicije v krožišče, 
v Cerkljah znaša 2,2 milijo-
na evrov.

Kot poudarja cerkljanski 
župan Franc Čebulj, bi bila 
dela do sedaj zelo verjetno že 
zaključena, če ne bi naleteli 
na ostanke staroslovanskih 
grobišč ob cerkvi Marijine-
ga vnebovzetja v samem sre-
dišču Cerkelj, zaradi česar so 
bili prisiljeni gradnjo ustaviti. 

Arheologi so v tem času že 
zaključili dela, gradnja se 
tako nadaljuje in bo po župa-
novih besedah najverjetne-
je dokončana do konca leta. 
Zaradi gradnje v Cerkljah 
še potekajo zapore cest, ven-
dar je preko označenih obvo-
zov in prometne signalizaci-

je dostop omogočen do vseh 
objektov v naselju.

Dela na več gradbiščih po-
tekajo tudi v Zalogu, kjer so 
gradnjo kanalizacije in osta-
le komunalne infrastruktu-
re začeli že konec lanskega 
leta. Kanalizacijsko omrež-
je bo omogočalo priklop 
105 obstoječim in desetim 

predvidenim hišam. Poleg 
gradnje in obnove fekalne 
in meteorne kanalizacije ter 
sekundarnega vodovoda s 
priključki pa bodo v vasi ure-
dili tudi javno razsvetljavo ter 
obnovili in zgradili pločnike. 
Po Čebuljevih besedah prav v 
zvezi s tem potekajo še neka-

teri odkupi zemljišč. »Upam, 
da nam bo uspelo pridobi-
ti še vsa manjkajoča zemljiš-
ča. Pogajamo se z lastniki, a 
najbolj komplicirajo ravni tis-
ti, ki bi pločnik najbolj potre-
bovali,« pravi cerkljanski žu-
pan. Gradnja v Zalogu, ki bo 
stala 2,4 milijona evrov, bo 
dokončana prihodnjo jesen.

Nadaljujejo z investicijami
Gradnja več kot dva milijona evrov vredne investicije v komunalno 
infrastrukturo v Cerkljah bo predvidoma dokončana v začetku oktobra.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič in direktor 
Gorenjske gradbene druž-
be (GGD) Stanislav Remic 
sta v petek podpisala pogod-
bo o gradnji sekundarne fe-
kalne kanalizacije v zaselku 
Britof v Podbrezjah. »GGD 
je bila med devetimi ponu-
dniki najugodnejši izvajalec 
del. Gre za prvo fazo gradnje 
v Podbrezjah – od odseka od 
podružnične šole do cerkve 
in zahodne strani do križi-
šča Grmač. Sočasno z grad-
njo sekundarne fekalne ka-
nalizacije bomo obnovili vo-
dovod, uredili odvodnjavanje 
meteorne vode ter javno ka-
nalizacijo in ostale komunal-
ne vode, kot so elektrika, tele-
komunikacije ... Investicija je 
vredna 603 tisoč evrov (brez 
DDV), iz letošnjega občin-
skega proračuna bomo zanjo 
namenili dobrih 300 tisoč 
evrov, v naslednjem letu še 
ostalo. Del trase (proti Grma-
ču) poteka po državni cesti, v 

dogovorih z državo smo, da bi 
bila gradnja sočasna, tudi pri 
obnovi zgornjega ustroja ces-
tišča na delu državne ceste, v 
katerega občina ne bo poseg-
la. V sklopu gradnje bomo 
poskušali urediti še manj-
kajoči pločnik na šolski poti 
na zemljišču, ki je v zasebni 
lasti in ima občina zanj po-
godbo o najemu,« je povedal 

župan Meglič. Zaključek 
gradnje je predviden v aprilu 
2020, po zaključku ima izva-
jalec del še tri mesece časa, 
da pridobi uporabno dovo-
ljenje. Kako bodo dela pote-
kala, je odvisno tudi od tega, 
kakšna bo zima. Kot je pojas-
nil Stanislav Remic, bodo za-
čeli v kratkem oziroma takoj 
po pridobitvi dokumentacije 

in uvedbe v dela. V času grad-
nje prebivalce prosi za potr-
pežljivost, saj bo občasno 
prihajalo do delne ali popol-
ne zapore cest, bodo pa v naj-
večji možni meri poskrbeli 
za obvoze.  

Župan Meglič je še dejal, 
da naj bi konec poletja v pri-
hodnjem letu imeli že nov 
razpis za gradnjo sekun-
darne kanalizacije za sever-
ni del Podbrezij, in če bo šlo 
vse po načrtih, leto kasneje 
še v zaselku Dolenja vas. Ob 
tem je opozoril: »Še posebej 
manjše občine si prizade-
vamo, da bi država omogo-
čila sofinanciranje teh pro-
jektov iz evropskih kohezij-
skih skladov tudi za obmo-
čja, manjša od 2000 popula-
cijskih enot (PE). Območja v 
občini, v katerih smo do zdaj 
uredili kanalizacijo, so imela 
več kot 2000 PE. Zdaj so na 
vrsti manjši kraji, Podbrezje 
ima na primer 1200 PE; taki 
projekti so finančno zahtev-
nejši, večjih dolžin, sofinan-
ciranja pa ni.«

Zgradili bodo kanalizacijo
V zaselku Britof v Podbrezjah bo Občina Naklo začela gradnjo sekundarne fekalne kanalizacije. Izbrani 
izvajalec del je Gorenjska gradbena družba. Investicija je vredna nekaj čez 600 tisoč evrov.

Župan Občine Naklo Ivan Meglič in direktor Gorenjske 
gradbene družbe Stanislav Remic ob podpisu pogodbe 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Krajevna orga-
nizacija Zveze združenj bor-
cev za vrednote narodnoo-
svobodilnega boja Radovlji-
ca je tudi letos pripravila slo-
vesnost, posvečeno spomi-
nu na partizane, ki so z na-
rodnim herojem Jožetom 

Gregorčičem 9. septembra 
1942 padli na Lipniški pla-
nini ter ob različnem času 
drugod po Jelovici. Slav-
nostni govornik na priredi-
tvi, ki je bila v petek v Graj-
skem parku v Radovljici, je 
bil dr. Miran Hladnik, pro-
fesor za slovensko književ-
nost na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani, ki je 
v svojem nagovoru opozo-
ril na radikalne spremem-
be življenja v zadnjih dvaj-
setih letih. »Spremenil se 
je cel set vrednot, po katerih 
živi naša družba. Prek medi-
jev slišimo politike, ki govo-
rijo, kako pomemben je in-
teres, nič pa o pravičnosti, 

poslušamo o varnosti, nič 
več o svobodi ... Vidimo lah-
ko tudi, kako se radikalne 
spremembe izražajo v jezi-
ku: besedam fašizem, rasi-
zem, šovinizem raste fre-
kvenca. Nekaterim drugim, 
kot recimo mir, pa pada. O 
teh rečeh ne govorimo več in 
to je skrb vzbujajoče.«

V spomin na padle borce

Slavnostni govornik je bil profesor Miran Hladnik.

Dela že več mesecev potekajo v središču Cerkelj.
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www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE 
CELOVEC

od 11. do 15.  
septembra
2019

JESENSKI
SEJEM

od 6. do 15.
septembra 2019

Z A B A V I Š Č N I  P A R K  O B

JESENSKEM SEJMU

Največji potrošniški 
sejem na jugu Avstrije z 

več kot 450 razstavljavci

GRADNJA
BIVANJE
SVET MODE
GO GREEN

SEJEM 
KULINARIKE

ZNIŽANA VSTOPNINA
Na JESENSKI SEJEM za samo 3,- evre 
(namesto za 7,- ). Ta kupon oddajte na eni 
od sejemskih blagajn. Zanj boste prejeli 
vstopnico za 3 evre (namesto za 7) na osebo. 
(Velja za največ 2 osebi.)

3€
Velja od 11. do 15. septembra 2019.

Jesenski sejem v 
Celovcu
Letošnji Jesenski sejem v Celovcu bo potekal od 11. do 15. septembra. Gre 
za največjo tovrstno prireditev na avstrijskem Koroškem. Svoje izdelke 
in storitve predstavlja več kot 450 razstavljavcev. Poleg mode bo velika 
pozornost namenjena tudi kulinariki, gradnji in stanovanjski opremi.

Tudi letos pričakuje obiskovalce obilica zanimivosti. Tematsko je se-
jem izjemno pester. Med najbolj priljubljene dogodke spada vsako 
leto predstavitev najnovejše jesenske in zimske mode. Tako si bo na 
modnih revijah in tudi neposredno pri številnih ponudnikih tudi tokrat 
mogoče ogledati številne novosti. Poleg novosti na področju mode je 
zelo pomembna tudi kulinarika. V središču pozornosti so specialitete iz 
regije Alpe–Jadran. Veliko zanimanja je tudi za ekološki eksperiment z 
naslovom Živeti sto ur brez potrošništva. Za dobro vzdušje bodo poskr-
bele tudi različne glasbene skupine z nastopi v živo. In končno še zaba-
va – zabaviščni park Gaudepark tokrat svoja vrata odpira že v petek, 6. 
septembra 2019. Posebne akcije, zanimivosti in podrobnejši program 
prireditev najdete tudi na spletni strani www.kaerntnermessen.at.

 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Varuh človekovih 
pravic Peter Svetina je s so-
delavci v sredo obiskal obči-
no Kamnik, kjer je obiskal 
nekatere organizacije, ki 
delujejo v Kamniku. Spre-

jeli so ga tudi zaposleni in 
uporabniki Dnevnega cen-
tra Štacjon, ki ga je Svetina 
označil za izstopajoč primer 
dobre prakse skrbi za ran-
ljive skupine prebivalcev v 
skupnosti. 

»Štacjon je dokaz, da je 
deinstitucionalizacija lahko 
uspešna, ter jasen primer, 
kako lahko lokalna skupnost 
poskrbi za osebe, ki bi bile si-
cer nastanjene v institucije,« 
je povedal Svetina, ki je ob 
srečanju s kamniškim žu-
panom Matejem Slaparjem 
izrazil tudi zadovoljstvo, da 
občina precej sredstev na-
menja za t. i. mehke ukrepe. 

Med obiskom je obiskal 
tudi Center za izobraževa-
nje, rehabilitacijo in uspo-
sabljanje Kamnik (Cirus 
Kamnik), kjer se je sezna-
nil z nekaterimi težavami, 

ki otežujejo skrb za otroke 
in mlade z gibalnimi ovira-
nostmi in drugimi posebni-
mi potrebami. 

V kamniškem centru za 
socialno delo pa so zaposleni 
varuha seznanili z razmera-
mi po reorganizaciji, ob če-

mer varuh ugotavlja, da še ni 
zaznati koristi reorganizaci-
je in je ta mnogim zgolj ote-
žila razumevanje delovanja 
sistema. »Opozarjamo tudi, 
da se institucije odmikajo od 
ljudi, kar ni sprejemljivo,« je 
opozoril Svetina.

S sodelavci je varuh na po-
govore sprejel 16 ljudi, ki so 
se nanj obrnili z različnimi 
težavami. Kot sta povedala 
namestnika varuha Ivan Še-
lih in Miha Horvat, so neka-
terim pomagali z usmeritva-
mi, pobude drugih pa je tre-
ba podrobneje preučiti.

Poslovanje varuha zunaj 
sedeža institucije je le ena od 
oblik dela na terenu, s čimer 
se želi približati lokalnemu 
prebivalstvu. Prihodnjič bo 
varuh na območju Gorenj-
ske spet oktobra, in sicer v 
Preddvoru.

Varuh v Kamniku
Na obisku v Kamniku je varuh človekovih pravic 
Peter Svetina obiskal Dnevni center Štacjon, Cirius 
Kamnik in kamniški center za socialno delo.

Kamniški župan Matej Slapar in varuh človekovih pravic 
Peter Svetina

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Senžermenska 
pogodba, dogodki pred njo 
in po njej so zaznamovali 
usodo Jezerskega. Mirovna 
pogodba je Jezersko izvzela 
z območja, kjer je bil pozne-
je izveden koroški plebiscit, 
in ga prisodila takrat novo-
nastali državi Slovencev, Hr-
vatov in Srbov, poznejši Ju-
goslaviji in današnji Slove-
niji. »Meja za mir, stota oble-
tnica senžermenske mirov-
ne pogodbe« so poimenovali 
občinski praznik, ki ga na ta 
datum slavijo drugo leto za-
pored. »Z mirovno pogodbo 
je bilo doseženo, da je lah-
ko Jezersko ostalo del matič-
nega naroda, ki si je pozne-
je izboril samostojno drža-
vo,« je v uvodnem nagovo-
ru na praznični prireditvi 
dejal župan občine Jezersko 
Andrej Karničar. »Z današ-
njim dogodkom in brošuro, 
ki smo jo izdali ob tej prilož-
nosti, želimo občankam in 
občanom čim bolj približati 
pomen mirovne pogodbe za 
Jezersko.«

Knjižica Meja za mir je nas-
tala na podlagi referata, ki ga 
je pred sprejetjem odločitve 
o sedanjem občinskem pra-
zniku pripravila domačin-
ka Anja Karničar, v knjigi pa 
poleg nje kot avtor sodeluje 

tudi Klemen Markelj, spre-
mno besedo je napisal zgo-
dovinar dr. Marko Štepec. 
Brošura je izšla v petstotih 
izvodih in jo bo dobilo vsako 
jezersko gospodinjstvo. Žu-
pan Karničar je v svojem go-
voru poudaril, da nas meja 
na Jezerskem vrhu ne loču-
je več kot nekoč, ob tem pa 
opomnil na druge meje, tako 
meje občin kot tudi parcel, 
da bi nas ne smele razdvajati 

in ovirati, temveč bi se mo-
rali dogovarjati in sodelova-
ti v korist vseh. Jezerjani so 
bili vselej nekaj posebnega, 
od leta 1998 imajo svojo ob-
čino, odtlej pa nenehno iš-
čejo ravnovesje med ohra-
njanjem naravnih in kul-
turnozgodovinskih vrednot 
in razvojem. Pri tem sledijo 
ključnim dokumentom ob-
čine, prostorskim in razvoj-
ni strategiji, v kateri ima zelo 

pomembno mesto turizem. 
Omenil je živahen turistič-
ni utrip, letošnjo rekordno 
turistično sezono, novi eli-
tni hotel Vila Planinka in ob-
novo več drugih turističnih 
objektov, pa tudi težave pri 
vzpostavljanju zimskega tu-
rizma in urejanju zimskega 
turističnega parka, ki je ne-
sramno drag in organizacij-
sko zahteven. V svojem go-
voru se je dotaknil tudi skrbi 
za zdravje (za naslednji dan 
je bila na Jezerskem napove-
dalna prireditev, povezana s 
promocijo zdravja), od oblju-
be Osnovnega zdravstva Go-
renjske, da bodo na Jezer-
skem že jeseni dobili ambu-
lanto dvakrat na teden, do ka-
kovostne pitne vode, ki naj bi 
jo omogočila vrtina v Raven-
ski Kočni. Izrazil je tudi za-
dovoljstvo, da je letos v jezer-
sko podružnično šolo vstopi-
lo osem prvošolcev (vseh ot-
rok od prvega do petega ra-
zreda je 33), veliko je tudi ot-
rok v dveh oddelkih vrtca, s 
povečanjem denarne pomo-
či ob rojstvu otroka pa bodo 
skušali to veselje do življenja 
na Jezerskem še bolj spod-
bujati.

Program prireditve je 
pripravilo domače kulturno 
društvo, še posebej je med 
nastopajočimi izstopal mla-
di glasbenih Tobija Smrtnik.

V duhu mirovne pogodbe
Na Jezerskem so proslavili občinski praznik v spomin na 10. september 1919, ko je bila po prvi svetovni 
vojni v pariškem predmestju Saint-Germain-en-Laye podpisana mirovna pogodba, po kateri je Jezersko 
pripadlo takratni kraljevini SHS. Izdali so tudi brošuro Meja za mir o takratnih dogodkih. 

Župan Andrej Karničar z brošuro Meja za mir / Foto: Primož Pičulin

Žiri – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Škofja Loka 
vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo 16. in 17. septembra v Žireh. 
Potekala bo v poslovni stavbi Ika od 7. do 13. ure. 

Krvodajalska akcija v Žireh

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – S podporo ITF 
Ustanove za krepitev člove-
kove varnosti se bo 10. in 
11. septembra pet žrtev min 
in strokovnjak s področja 
minske problematike iz Bo-
sne in Hercegovine (BiH) 
povzpelo na Triglav. Pobu-
dnik vzpona je Željko Vo-
laš, nekdanji deminer, ki 
se je pri svojem delu poško-
doval in ostal brez noge. Po 

prvotni oskrbi v BiH je s po-
močjo ITF leta 2018 dobil 
novo, sodobnejšo in ustre-
znejšo protezo ter rehabili-
tacijsko oskrbo na URI Soča. 
Pri vzponu bodo pet udele-
žencev, vsi imajo posledice 
zaradi min, spremljali pred-
stavniki Planinske zveze 
Slovenije in Planinske zve-
ze Bosne in Hercegovine ter 
ITF. Cilj vzpona je opozoriti 
na še vedno prisotno proble-
matiko žrtev min po svetu.

Pet žrtev min se bo 
povzpelo na Triglav
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Alenka Brun

Ljubljana – Organizator 2. 
ART Expa Ljubljana je Za-
vod Atelje Art Murn Inter-
national (AAMI), ki je del 
skupine AAMI Corporati-
on, ki se ukvarja s promoci-
jo umetnikov, širjenjem za-
vesti o pomenu umetnosti in 
kulture ter aktivnim povezo-
vanjem umetnosti s poslov-
nim svetom. Pred dvema le-
toma so v ljubljanskem BTC-
-ju izpeljali že 1. ART Expo, 
na katerem se je predstavi-
lo 143 umetnikov iz petnaj-
stih držav, letos pa v Lju-
bljano prihaja več kot tristo 
ustvarjalcev oziroma razsta-
vljavcev iz več kot tridesetih 
držav. Na njem se bo zvrsti-
lo več kot sedemdeset različ-
nih dogodkov, pet dni pa ga 
bo gostilo Gospodarsko raz-
stavišče s spremljevalno lo-
kacijo BTC City.  

Njegov namen je združi-
ti veliko število umetnikov 
različnih zvrsti, tako doma-
čih kot tujih. Eden pomemb-
nejših ciljev Expa je tudi po-
magati tistim umetnikom, 
ki do sedaj še niso imeli pri-
ložnosti razstavljati, obe-
nem pa dodatno promovirati 

že znane in uveljavljene kre-
ativce. Poslanstvo ART Expa 
Ljubljana je pokazati krea-
tivno moč in potencial Slo-
venije ter okrepiti podobo 
in stas trenutne umetniške 
scene na Slovenskem. 

»Od 12. in 16. septembra 
bomo organizirali v bistvu 
največji kulturni dogodek 
v Sloveniji,« pravi Miha 
Murn, predsednik AAMI 
Corporation. Na tiskovni 
konferenci razloži še, da 
zanj lahko kupite kar nekaj 
vrst vstopnic: od dnevne do 

festivalske, petdnevne. Lah-
ko si privoščite tudi vip ali 
super vip vstopnico. Nada-
ljuje, da bo odprtje 2. ART 
Expa Ljubljana v četrtek, 
12. septembra, ob 19. uri v 
Stekleni dvorani Gospodar-
skega razstavišča. »Ob od-
prtju bo nastopil svetovno 
znani pianist Joe Meixner, 
tako da bo dogodek zagoto-
vo poslastica za vse ljubite-
lje glasbe,« še doda.

Po Murnovih besedah bo 
letošnji Expo razdeljen na 
cone, kjer si bodo obiskovalci 

lahko ogledali samostojne 
razstave, modne revije, pris-
luhnili predavanjem. Tako 
si bodo recimo cono ena de-
lile slikarstvo, risba in ilu-
stracija, v drugi bo kipar-
stvo, tretja bo namenjena in-
dustrijskemu in grafičnemu 
oblikovanju, v četrti bodo fo-
tografija, kaligrafija in digi-
talna umetnost; pa vizualna 
umetnost – vse do mode in 
modnih dodatkov; interak-
tivne cone, kjer bodo v samo 
dogajanje vključeni tudi obi-
skovalci Expa, da tudi oni 
pustijo svoj pečat.

Spremlja pa letošnji Expo 
tudi katalog, o katerem nam 
je nekaj besed povedala 
Nuša Smolič, ki je tudi pred-
sednica ART Expo komisi-
je Ljubljana ter je sodelova-
la pri začetni idejni zasnovi 
Expa. Izšel bo na skoraj 350 
straneh. »Katalog je namreč 
po tako velikem dogodku 
največja vrednost, saj ga di-
stribuiramo povsod po sve-
tu, kjer delujemo s svojimi 
projekti. V njem so predsta-
vljeni vsi umetniki, ki bodo 
sodelovali pri projektu, par-
tnerji, galerije, likovne insti-
tucije; zato nosi še toliko več-
jo vrednost.«

Največja galerija za javnost
Od 12. do 16. septembra bo slovenska prestolnica gostila 2. ART Expo Ljubljana, na katerem bo 
sodelovalo več kot tristo tujih in domačih ustvarjalcev, med njimi tudi nekaj Gorenjcev. Lahko bi rekli, 
da bo Expo največja galerija, ki je bila kdajkoli pri nas odprta za javnost.

Miha Murn in Nuša Smolič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na skupinski razsta-
vi likovnih del likovne sekci-
je Kulturnega društva (KD) 
Dobrava Naklo so sodelova-
li: slikarji Zdravko Purgar, 
Franci Markovec, Barba-
ra Pogačnik, Dana Šemrov, 
častna članica društva Lu-
cija Šubic, Angelca Križaj, 
Metka in Matjaž Mauser. Li-
kovna dela so najprej domi-
selno razstavili ob zname-
nju na Cegelnici, zatem pa 

razstavo preselili v Pavlino-
vo galerijo v Domu Janeza 
Filipiča v Naklem, kjer je gli-
nene izdelke na ogled posta-
vila tudi Tilka Purgar. Slikar-
jem je bilo prepuščeno, po 
kakšnem navdihu bodo raz-
stavili katero izmed svojih 
del. Razstavo so v minulih 
dneh sklenili, likovna sekci-
ja KD Dobrava Naklo pa že 
vabi na odprtje samostojne 
razstave Francija Markovca 
v petek, 13. septembra, ob 18. 
uri v Pavlinovi galeriji.

Razstavljajo likovniki Dobrava Naklo
Člani likovne sekcije KD Dobrava Naklo so ravno sklenili skupinsko razstavo, pa že vabijo na novo.  
V Pavlinovi galeriji v Naklem bodo v petek ob 18. uri odprli razstavo likovnih del Francija Markovca. 

Likovna dela so bila na ogled tudi na Cegelnici.

Kranj – V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bo v četrtek, 
12. septembra, ob 19. uri odprtje razstave akademskega slikar-
ja, nagrajenca Prešernovega sklada Silvestra Komela, rojenega 
leta 1931 v Rožni Dolini pri Gorici. Na odprtju se bo z avtorsko 
glasbo na temo umetnikovih razstavljenih slik predstavil mul-
timedijski umetnik Lado Jakša. Umetnika Silvestra Komela, ki 
je za svoje delo prejel dve pomembni nagradi, in sicer Bevkovo 
nagrado leta 1975 in nagrado Prešernovega sklada leta 1981, 
bo predstavila dr. Nelida Nemec, razstavo pa bo odprl župan 
Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Razstava avtorja, likov-
nega pedagoga, ki je ustvaril ogromen in pomemben opus, 
bo na ogled do 20. novembra.

Razstava Silvestra Komela

Kranj – Tri obletnice so priložnost za predstavitev izjemne 
rodbine Vurnik, ki se s svojim opusom pomembno umešča 
v kulturno-umetniško dediščino Gorenjske. Svoj pečat podo-
barstvu, arhitekturi in oblikovanju na Slovenskem so dale kar 
tri generacije rodbine Vurnik: Janez Vurnik starejši, Janez Vur-
nik mlajši in Ivan Vurnik ter njegova žena ter sodelavka Helena 
Vurnik. Razstava se osredotoča na njihov kranjski opus. Avto-
rica idejne zasnove in besedila razstave je Petra Puhar Kejžar, 
oblikovala pa jo je Lucija Podbrežnik, obe iz Mestne knjižnice 
Kranj, kjer bo tudi odprtje razstave – v sredo, 11. septembra, ob 
18. uri. Odprtju razstave bo sledilo še predavanje dr. Andreja 
Smrekarja, muzejskega svetnika Narodne galerije v Ljubljani.

Rodbina Vurnik v Mestni knjižnici Kranj
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Rateče – Norvežan Jarl Ma-
gnus Riiber je dobil zadnji 
dve tekmi poletne velike na-
grade v nordijski kombina-
ciji, ki ju je gostila Planica. 
Točke sta osvojila dva Slo-
venca, oba predstavnika ve-
lenjskega kluba. Vid Vrhov-
nik je bil v soboto 24., Rok Je-
len pa na prvi tekmi 26., na 
drugi v nedeljo pa 30.

Glavni trener slovenske 
reprezentance v nordijski 
kombinaciji je Goran Ja-
nus, ki je podal oceno pole-
tne velike nagrade z vidika 

slovenskih nastopov: »Pote-
kala je v dveh tednih. Videli 
smo nekaj dobrih skokov in 
dobrega teka. V Planici sem 
računal na boljše uvrstitve, 
a nič ne de. Smo zelo mla-
da ekipa, čaka nas ogromno 
dela tako na skakalnem kot 
na tekaškem delu.«

Zmagovalec poletne veli-
ke nagrade je postal Avstri-
jec Franz-Josef Rehrl, naj-
boljši Slovenec je Vrhov-
nik na 33. mestu. Nordij-
ski kombinatorci bodo tek-
me svetovnega pokala zače-
li konec novembra v Ruki 
na Finskem.

Obakrat na vrhu Norvežan
Nordijski kombinatorci za konec v Planici

Nordijski kombinatorci so tekme poletne velike nagrade 
končali v Planici. /Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Od srede do sobote 
je v Kranju potekal hokej-
ski Pokal Slovenije. Zaklju-
ček je bil v soboto zvečer s 
finalom, v katerem sta pa-
lice prekrižali ekipi HK SŽ 
Olimpija in HDD SIJ Acro-
ni Jesenice.

Ljubljančani so na poti 
do finala najprej premaga-
li HD Hidrio Jesenice s 6:0 
(2:0, 2:0, 2:0), nato pa v pol-
finalu še gostitelje HK Tri-
glav s 4:2 (1:0, 0:0, 3:2). Za 
Kranjčane, ki so bili na pod-
lagi žreba neposredno uvr-
ščeni v polfinale, sta zade-
la Miha Ahačič in Žan Zu-
pan. Na drugi strani so bili 
Jeseničani v četrtfinalu kar 
z 20:0 (6:0, 8:0, 6:0) bolj-
ši od HD Maribor, v polfi-
nalu pa od HK Slavija Juni-
or s 6:1 (3:0, 3:0, 0:1). Final-
ni večni hokejski derbi je 
napolnil ledno dvorano na 
Zlatem polju. Ljubljančani 

so bili znova boljši od Jese-
ničanov. Zmagali so z 8:4 
(3:3, 3:1, 2:0). Za Gorenjce 
so zadeli Jaka Šturm, Jaka 
Ankerst, Blaž Tomaževič 
in Andrej Hebar. Pokal je 
kapetanu HK SŽ Olimpija 
Žigi Svetetu podelil pred-
sednik HZS Matjaž Rako-
vec. Olimpija je v novi tek-
movalni sezoni Jeseničane 

premagala že drugič, po 
tem, ko so bili boljši že na 
Poletni ligi na Bledu. 

Danes bodo hokejisti SIJ 
Acroni Jesenice doma z 
Gherdeino odigrali še zad-
njo pripravljalno tekmo 
pred sobotnim začetkom 
Alpske hokejske lige. Za 
uvod bodo odšli v goste k eki-
pi Steel Wings Linz.

Olimpiji pokalni naslov
V finalu hokejskega Pokala Slovenije sta se po pričakovanju pomerili 
Olimpija in Jesenice, boljši pa so bili znova Ljubljančani in tako osvojili prvo 
lovoriko v sezoni.

Hokejisti Olimpije so bili v finalu Pokala Slovenije 
uspešnejši od Jeseničanov. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – V drugi slovenski nogometni ligi so odigrali tekme 7. 
kroga. Nogometaši Kalcer Radomlje so v gosteh s 3:1 prema-
gali domači Jadran Dekani in so še naprej vodilni na lestvici. 
Jutri jih čaka tekma 2. kroga Pokala Slovenije. Doma se bodo 
pomerili z Gorico (ob 15.30). V 3. slovenski ligi zahod so bile 
konec tedna tekme 4. kroga. Rezultati gorenjskih ekip: Bled 
Hirter – Primorje 4:0, Žiri – Adria 3:3, Arne Tabor 69 – Tinex 
Šenčur 2:3, TKK Tolmin – Sava Kranj 2:2. Vodi Brinje Grosu-
plje, enako število točk imata tudi Tinex Šenčur na drugem in 
Bled Hirter na četrtem mestu. Rezultati 2. kroga v Gorenjski 
nogometni ligi: Škofa Loka – Bohinj 5:2, Niko Železniki – Britof 
1:3, Bitnje dobrozasenci.si – Šobec Lesce 0:4, Velesovo – Vi-
soko 2:2 in Kranjska Gora – SIJ Acroni Jesenice 1:6. 

V drugi ligi še naprej vodi Kalcer Radomlje

Kranj – Slovenski športni ple-
zalci so z uspehi nadaljevali 
tudi na evropskem prvenstvu 
v balvanskem plezanju, ki je 
potekalo v Zakopanih na Polj-
skem. Gorenjka Vita Lukan 
(ŠPO PD Radovljica) je osvo-
jila drugo mesto, zaostala pa 
je le za reprezentančno kole-
gico Urško Repušič. To je 
bila tako nova dvojna zmaga 
slovenskih plezalk.

Lukanova evropska 
podprvakinja

Kranj – Judoistka Urška Torkar, članica Judo kluba Triglav 
Kranj, je na tekmovanju za evropski pokal v Bratislavi zmagala 
v kategoriji nad 78 kg. V finalu je bila po podaljšku boljša še 
od poljske predstavnice.

Urška Torkar zmagovalka evropskega pokala

Kranj – Telovadec Sašo Ber-
toncelj odlično nastopa na 
tekmah svetovnega pokala. 
Po zmagi v Turčiji je minuli 
konec tedna znova stopil na 
stopničke. Na tekmi v Som-
botelu na Madžarskem je 
bil na konju z ročaji tretji. V 
nadaljevanju ga čaka še na-
stop na svetovnem pokalu v 
Parizu v Franciji, medtem ko 
bo tekmo na Portugalskem 
izpustil in se posvetil zaključ-
nim pripravam za svetovno 
prvenstvo v športni gimna-
stiki. Prvenstvo v Nemčiji bo 
glavno kvalifikacijsko sito za 
olimpijske igre v Tokiu pri-
hodnje leto. 

Bertoncelj na konju do 
tretjega mesta

Maša Likosar

Kranj – V treh dneh se je v 
Športni dvorani Planina po-
merilo šest ekip – štiri tuje 
(San Martino Di Lupari iz 
Italije, Žabiny Brno iz Če-
ške, Enisey Krasnoyarski iz 
Rusije ter Beac iz Madžar-
ske) ter dve slovenski (ŽKK 
Cinkarna Celje in domačin-
ke ŽKK Triglav Kranj). Kot 
je dejala predsednica ŽKK 
Triglav Urša Ude, se je tok-
rat v Kranju odvil pravi pra-
znik ženske košarske, saj 
tako priznanih ekip, ki velja-
jo za najboljše v svojih drža-
vah, še niso gostili. »Želimo 
se približati najmočnejšim 
evropskim turnirjem, špor-
tnicam pa zagotoviti primer-
no konkurenco in razvoj,« je 
dejala Udetova in še dodala, 
da želijo letošnjo prvo izved-
bo memorialnega turnirja 
nadaljevati ter ga napraviti 
tradicionalnega.

Kranjčanke so se v pe-
tek pomerile z Italijanka-
mi, v četrtek pa z Madžar-
kami, obakrat so bile pora-
žene. V nedeljo so v boju za 
peto mesto s končnim re-
zultatom 107 : 68 izgubile 
proti Celjankam in zasedle 
zadnje, šesto mesto. Rezul-
tat pripisujejo neuigranosti 

ekipe, saj se je ta letos po-
mladila in na novo formira-
la. »Gre za zelo močan tur-
nir, na katerem so sodelo-
vale ekipe iz najmočnejših 
evropskih lig, ki redno na-
stopajo tudi v evropskih tek-
movanjih,« je dejal trener 
ŽKK Triglav Ernest Novak 
in dodal: »Tekme proti tako 
kakovostnim nasprotnicam 
so lepa izkušnja za naše 
igralke, obenem so nam 
dale vpogled, na katerem ni-
voju se trenutno nahajamo. 

Kljub temu da je ekipa mla-
da in neizkušena, je v dolo-
čenih trenutkih držala stik 
z nasprotnicami in prepre-
čila nadigro.« Igralka Ka-
tarina Brown je bila kljub 
končni zadnji uvrstitvi z 
igro zelo zadovoljna. »Upa-
le smo vsaj na eno zmago, a 
nam žal ni uspelo. Pokaza-
le smo željo po igri in se bo-
rile vse do konca,« je dejala 
Brownova. V finalnem ob-
računu so se pomerile Itali-
janke in Rusinje. Rusinje so 

pokazala premoč in povedle 
za kar 22 košev, končni re-
zultat je bil 80 : 58. Na tret-
je mesto se je uvrstila eki-
pa Beac iz Madžarske. Po-
kale in priznanja so pode-
lile žena pokojnega Jerne-
ja Gortnarja Mojca Gortnar 
ter hčerki Nika in Tjaša. Sin 
pokojnika Jure Gortnar pa 
je podelil nagrado za naj-
bolj koristno igralko. Pre-
jela jo je Dasha Kolovskaia 
iz ruske ekipe Enisey Kras-
noyarski. 

Praznik ženske košarke
Kranj je prvič gostil Mednarodni ženski košarkarski turnir Kranj 2019 – memorial Jerneja Gortnarja, 
ki so ga organizirali v spomin na ustanovitelja in dolgoletnega predsednika ter podpornika ženskega 
košarkarskega kluba (ŽKK) Triglav, letos preminulega Jerneja Gortnarja. 

V finalnem boju sta se pomerili ekipi iz Rusije in Italije. / Foto: Primož Pičulin 

Kranj – Petkova 13. etapa na dirki po Španiji bo zapisana v 
slovenski zgodovini. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož 
Roglič (Jumbo - Visma) sta dosegla dvojno zmago. Roglič se 
je tako še utrdil v skupnem vodstvu, Pogačar, kolesar s Klanca 
pri Komendi, ki je dobil že drugo etapo na letošnji Vuelti, pa 
se je povzpel na tretje mesto. Slabe novice pa so iz Španije 
prišle po sobotni 14. etapi, ki jo je zaznamoval množični padec 
kolesarjev v zadnjem kilometru pred ciljem. Luko Mezgeca so 
morali odpeljati v bolnišnico. Kranjčan, kolesar ekipe Mitchel-
ton-Scott, je sporočil, da je sezone zanj žal že konec.

Izjemni Pogačar, poškodba Mezgeca

Škofja Loka – Rokometaši so začeli novo sezono v Ligi NLB. 
Škofjeločani, ekipa Urbanscape Loka, je doma gostila Gorenje 
Velenje in zmagala s 27:25 (14:13).

Loški rokometaši sezono začeli z zmago

Rateče – Najboljši smučarski tekači in tekačice so se pomerili 
na državnem prvenstvu na rolkah na razdalji, in sicer dekleta 
na deset, fantje pa na 15 kilometrov. Najboljša sta bila Anama-
rija Lampič (TSK Triglav Kranj) in Benjamin Črv (ND Rateče 
- Planica). Črv je zmagal pred biatloncem Jakovom Fakom (ŠD 
Pokljuka) in Miho Šimencem (TSK Logatec), Lampičeva pa 
pred klubskima kolegicama Vesno Fabjan in Anjo Mandeljc.

Državna prvaka Lampičeva in Črv
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Bojan Čare – kolesar s ciljem
Ko sva se pogovarjala, je 

slavil polovico svojega življe-
nja. »Ravno polovico življe-
nja je namreč preteklo, od-
kar sem se ponovno rodil,« 
mi je pravil. »Ko sem bil star 
32 let in pol, me je prizade-
la huda bolezen in še danes 
sem hvaležen svoji ženi in 
zdravnikom, da so tako hit-
ro in prisebno reagirali in mi 
s tem rešili življenje. Od tak-
rat gledam na življenje dru-
gače in vsak dan je zame da-
rilo,« mi je razlagal ob kavi, 
ki sva jo spila na Gradu Str-
mol, kjer sva se ustavila.

Kot darilo jemlje tudi ko-
lesarjenje, saj mu gibanje v 
naravi na svežem zraku in 
skupaj s prijatelji poleg žene 
in otrok največ pomeni. Bo-
jan pravi, da kolesari vedno 
z razlogom, in če se le da, v 
družbi, kar ga tudi sprosti. 
Sicer je Bojan s svojo pojavo 
in dobro voljo kot nekakšen 

zaščitni znak našega kluba. 
Vedno najde pozitivno bese-
do za člane kluba, kjer je tudi 
blagajnik. Člani se ga spo-
mladi, ko pobira članarino, 
sicer malo izogibajo, ker je 
pri pobiranju res dosleden, 
med letom, ko na kakšnem 
od ciljev plača 'rundo', pa so 
zopet prijatelji. Če je na pri-
mer v skupini šest kolesarjev 

in eden nenehno govori, je 
to Bojan. 

Sicer ima najraje kole-
sarske ture s ciljem. In cilj 
je tam, kjer je sladica. Če 
ga vprašaš, kje si kolesaril, 
pove v dveh besedah traso in 
cilj, potem pa do podrobno-
sti opiše sladico, ki so jo tam 
pripravili. Ker je september 
mesec, ko je kolesarjenje 

najlepše, nam je Bojan zau-
pal nekaj idej za kolesarske 
izlete z 'dobrimi in okusni-
mi cilji':
– v Lescah na letališču je že 
vrsto let dobra restavracija, 
kjer imajo grmade, 
– s kolesom iz Kranja na 
Bled na 'kremšnite' je kla-
sika, tja grem vsaj enkrat na 
leto,
– na srečo so lepo uredili 
tudi na Posavcu, tam, kjer je 
imel včasih Boban svoj ho-
tel, tam lahko v Savi tudi za-
plavaš, če je vroče, 
– v Žireh je lokal Ambasada, 
imajo poceni kavo in tortice,
– na Ermanovcu nad Trebi-
jo imajo dobre štruklje, a do 
tja je daleč, zato se moraš na 
poti do tja ustaviti na Tavčar-
jevem dvorcu na Visokem v 
Poljanski dolini,  
– v Selški dolini ni nič pame-
tnega, v Železnikih so imeli 
dober lokal, a je sedaj zaprt, 

– dobre krofe imajo v Men-
geški koči, vendar samo je-
seni, poleti pa krofe dobimo 
tudi na Trojanah,
– všeč so mi tudi sladice na 
Gradu Strmol in sadna kupa 
z jagodami v Trbojah, pa še 
daleč nista, 
– če želim presenetiti ženo, pa 
v Tržiču na Deteljici kupim 
zmrznjene štruklje, med ko-
lesarjenjem do Kranja se od-
tajajo, potem jih dam v vrelo 
vodo in kosilo je pripravljeno. 

To je le nekaj ciljev, kjer 
je pravi razlog za postanek. 
Glede na to, da so nekateri 
cilji precej oddaljeni, so mu 
prijatelji predlagali, da naj 
počasi razmišlja o nakupu 
električnega kolesa. Mislim, 
da to za zdaj ni pametno, saj 
bi v klanec regljal kot kakšna 
branjevka, medtem ko bi 
se drugi nemo spopadali s 
klancem. Bojan, veseli smo, 
da kolesariš z nami.

Bojan s ponosom nosi dres z napisom Gorenjski glas.

Jelena Justin

Iskanje novih, neoznače-
nih in predvsem neobljude-
nih poti je velik užitek. Pot-
rebujemo sicer občutek za 
orientacijo in videti je treba 
pot oz. ključna mesta poti. 
Eno takih lepih, neoznače-
nih stez bomo prehodili da-
nes. Iz Repovega kota bomo 
čez greben Macesnovca pod 
Planjavo pogledali na Kam-
niško sedlo in sestopili sko-
raj direktno do Pastircev. 

Zapeljemo se v Kamniško 
Bistrico in nadaljujemo do 
Jermance. Pot je dokaj nor-
malno prevozna oz. je bila že 

bistveno slabša. Z Jermance 
nadaljujemo po makadam-
ski cesti do konca, nato pa 
po stezi, dokler se ne prik-
ljučimo markirani poti, ki 
pripelje iz Kamniške Bistri-
ce. Markirani poti sledimo 
do razcepa V Klinu, kjer gre 
leva pot proti Kamniškemu 
sedlu, mi pa zavijemo des-
no in se začnemo vzpenjati 
po neoznačeni, a dobro sle-
dljivi stezi, ki pelje v Repov 
kot. Pot se začne strmo vzpe-
njati v okljukih. Po približno 
uri hoje (približno 400 vi-
šinskih metrov), tik preden 
se gozd konča, bomo na levi 
strani opazili edini viden 

odcep in skromno stezico. 
Ob mojem obisku je bil na 
tem desnem ovinku na ome-
njeno stezo položen kol, kot 
da bi bila pot zaprta. Zavije-
mo levo in nadaljujemo po 
neoznačeni stezi, ki jo sem 
in tja označujejo možici. V 
začetnem delu se pot zložno 
vzpenja in preči gozdno po-
bočje, ki je ponekod precej 
strmo in izpostavljeno. Tre-
nutno (junij 2018), a pred-
videvam, da večino leta, je 
pot prekrita z listjem, ki je 
v mokrem nevarno za zdrs. 
Ko se pot bliža koncu gozda, 
se tudi začne strmeje vzpe-
njati. Dosežemo strm trav-
nik in pot zavijuga navzgor. 
Teren je travnato skalnat in 
v tem delu dosežemo prvo 
jeklenico. Za nami se odpre 
lep razgled na dolino Kam-
niške Bistrice in na Kamni-
škega Dedca. Pot se res str-
mo dviguje, dosežemo že 
drugo jeklenico, zato pa za-
vijemo ostro levo med smre-
kovimi vejami in dosežemo 
izpostavljen del, kjer je za-
bit star klin. Kmalu zagleda-
mo še kratko leseno lestev s 
tremi klini. Nad lestvijo sle-
di še malce strmega vzpona 
in smo na navideznem sed-
lu, ki se začne spuščati proti 
Pastircem. Najprej hodimo 
skoraj vodoravno, nato pa se 
začnemo spuščati skozi go-
sto ruševje in hitro doseže-
mo nemarkirano stezo, ki jo 

uporabljajo tisti, ki s Kamni-
škega sedla sestopajo po hi-
trem melišču na levi strani. 
Ko dosežemo stezo, zavije-
mo levo, dosežemo izravna-
vo in se v nekaj korakih spus-
timo do Pastircev. 

Od Pastircev dalje sesto-
pamo po markirani poti, ki 
pelje na Kamniško sedlo. 

Verjetno ena najbolj oblju-
denih poti v slovenskih go-
rah. Ko dosežemo razpotje 
V Klinu, nadaljujemo še po 
markirani poti, ko pa smero-
kaz Kamniška Bistrica opo-
zori, da za dolino zavijemo 
levo navzdol, mi nadalju-
jemo desno oz. naravnost 
po stezi, ki nas pripelje do 

Jermance. Za nami je lepa, 
neobljudena tura in prepri-
čana sem, da zanjo ve le ma-
lokdo. Pa srečno pri iskanju!

Nadmorska višina:  
1500 m n. m. 
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 3 ure 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Macesnovec pod Planjavo (1500 m n. m.)

Stara lovska pot
Nemarkiranih izhodišč za dostop v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp je precej: 
Gamsov skret, Žmavčarji, Repov kot, Šraj pesek itd. Po stari lovski stezi iz 
Repovega kota na Kamniško sedlo.

Zeleni greben je Macesnovec. Tam čez, nekje, gre pot. / Foto: Jelena Justin

Desno je pot, po kateri pridemo, stopimo čez kol in 
nadaljujemo po nemarkirani stezi. / Foto: Jelena Justin

Ozka, izpostavljena stezica, na kateri dosežemo znano lestev / Foto: Jelena Justin
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Srečni 
petek 

pri AJM

SAMO V PETEK, 13. 9. 2019, 
v prodajnem salonu AJM Ljubljana, 

Šmartinska cesta 105 in
v prodajnem salonu AJM Kranj, 

Cesta Staneta Žagarja 53.

-25 % popust* na opravljen nakup oken in vrat.

NE ZAMUDITE IZJEMNE PRILOŽNOSTI ZA UGODEN NAKUP!

Predstavitev 
izdelkov

Strokovno
svetovanje

Brezplačna  
primerjava ponudb

Pogostitev za  
vse obiskovalce

* popusti se ne seštevajo. Več na www.ajm.si

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Juriš na Vršič 
je v soboto potekal v 41-ti iz-
vedbi. Kljub slabi vremenski 
napovedi se je iz Kranjske 
Gore na Vršič podalo 366 ko-
lesark in kolesarjev. 

Med moškimi je bil naj-
hitrejši Matej Lovše (GTG 
Plin), na cilju s časom 33:02 
slabo minuto pred najbliž-
jim zasledovalcem. Lovše je 
tudi rekorder Vršiča, mejnik 
pa je 31 minut in 55 sekund 

iz leta 2013. Boj za drugo 
mesto je dobil že trikratni 
zmagovalec Matej Kimo-
vec (Vaška Runda iSystem, 
33:50), tretji je bil Dean Bra-
tuš (TUŠ Team, 33:52). Tudi 
v ženski konkurenci je bila 
na vrhu že zmagovalka Vrši-
ča. Špela Škrajnar (Gane-
sha Team) je s časom 41:01 
zmagala četrtič, postavila je 
osebni rekord, na Vršič pa je 
sicer jurišala že osmič zapo-
red. V cilj je prišla minuto 
in pol pred drugouvrščeno 

Katarino Novak (BikeRepu-
blic) s časom 42:30 in sla-
bi dve minuti pred tretje-
uvrščeno Kajo Logar (Rose 
Team) s časom 42:46. Naj-
hitrejši zmagovalni čas v 
ženski konkurenci še nap-
rej pripada Teji Gulič, ki je 
leta 2013 za 11 km dolgo tra-
so potrebovala 39 minut in 
28 sekund.

Organizatorji iz TD Kranj-
ska Gora so pod streho spra-
vili še eno izvedbo kolesar-
skega Vršiča.

S kolesi jurišali na Vršič
Na 41. Jurišu na Vršič je bilo 366 kolesarjev.

Matej Lovše je suvereno dobil 41. Juriš na Vršič, v ozadju pa je potekal boj za drugo mesto. 
Lovše je tudi rekorder Vršiča. Najhitrejši čas je postavil leta 2013. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Predoslje – Na 8. Triglav teku 
na Brdu pri Kranju se je letos 
zbralo okrog 1500 tekačev, ki 
se jim je na ali ob progi prid-
ružilo 21 slovenskih vrhun-
skih športnikov, ambasador-
jev Triglav teka. Nekateri so 
v cilju tekačem delili tudi me-
dalje, ki so jih za spomin na 
tek, s katerim Zavarovalni-
ca Triglav spodbuja k zdra-
vemu in aktivnemu življenj-
skemu slogu, prejeli prav vsi. 

Na različno dolge trase se je 
podalo 234 otrok, 61 družin, 
44 poslovnih trojk ter 727 te-
kačev na deset kilometrov in 
185 polmaratoncev. Z udelež-
bo so podprli tudi dobrodelni 
namen dogodka, na katerem 
je projekt Slojenčki prejel do-
nacijo v višini skoraj 19 tisoč 
evrov za slovenske porodni-
šnice za pomoč novorojenč-
kom v dihalnih stiskah. 

Najbolj množičen je bil start 
tekov na deset in enaindvajset 
kilometrov. Prvi je bil v cilju 

Kranjčan Dino Grbić (Bazen 
Kranj), ki je deset kilome-
trov pretekel v času 34 minut 
in 50 sekund. Dve sekundi je 
za njim zaostal Uroš Berton-
celj (Koloka), na tretjo stopnič-
ko pa je na podelitvi stopil Jan 
Tretjak (ŠD Sij, 36:44). Med 
ženskami je bila najhitrejša 
v cilju atletinja Neja Kršinar 
(Happy Gym, 36:47), druga 
je bila Špelca Zorjan (40:26) 
in tretja Nika Mazi (41:02). 
Ambasadorji Triglav teka so 
nastopili izven konkurence. 

Smučarska tekačica Katja Viš-
nar je bila sicer druga ženska v 
cilju, trener Ola Vigen Hatte-
stad pa tretji. »Imela sem od-
lično skupino fantov, s kateri-
mi sem tekla. Današnja tekma 
je bila dober trening,« je pove-
dala Neja Kršinar, na vpraša-
nje, kako je bilo teči v družbi 
nordijskih reprezentantk, pa 
je odgovorila: »Nekaj časa smo 
tekle še skupaj. Je pa primer-
java nehvaležna. Trasa na Tri-
glav teku je zagotovo bolj pisa-
na na kožo nam, atletom.«

Na polmaratonski razdalji 
je pri moških potekal boj med 

Dejanom Zormanom in Pri-
možem Porento (AD Olim-
pik). Dobil ga je Zorman s ča-
som 1;15:13, Porenta je za njim 
zaostal 34 sekund, tretji je bil 
Peter Kastelic (GiBit, 1;17:19). 
»Konkurenca je bila letos kar 
močna. Porenta je zelo hitro 
začel, v vzponu na okrog 15. ki-
lometru sem pospešil, in to je 
bilo odločilno. Zmaga mi kar 
veliko pomeni, je kazalnik, tre-
ning test, da sem na pravi poti 
do cilja, ki je Ljubljanski mara-
ton. Tam bom tekel na 42 ki-
lometrov. Sicer pa je na Tri-
glav teku lepo teči v družbi 

nordijcev, vrhunskih športni-
kov. Če jih prehitiš, je pa še to-
liko lepše,« je dejal Dejan Zor-
man, odličen rekreativec z Bel-
ce pri Mojstrani. Med ženska-
mi je 21 kilometrov najhitreje 
pretekla ultramaratonka Nata-
ša Robnik (1;31:06) pred Ber-
ny Čeplak Poznič (Slovenska 
vojska, 1;33:32) in Mašo Ja-
mnik (1;34:50). 

Na družinskem teku sta 
zmagala Marjan in Manca 
Kavčič (ŠD Dražgoše), na po-
slovnem teku med moškimi 
štafetami Woodano – masiv-
no pohištvo (Jan Trček, Jure 
Trček, Roel Stiens), med žen-
skimi štafetami TraveLo-
ver (Lea Rikato Ružič, Alen-
ka Žakelj, Barbara Černič), 
med mešanimi štafetami pa 
Craft Buff (Mateja Habjanič, 
Jure Cuderman, Ivan No-
vak). Najhitrejša v tej konku-
renci je bila sicer Trojka teka-
či na smučeh v postavi Miha 
Šimenc, Anamarija Lampič 
in Janez Lampič. Brat in se-
stra Lampič sta bila nato tudi 
starterja teka na deset in ena-
indvajset kilometrov, startni 
strel pa je pripadel Anamariji.

Okrog tisoč petsto tekačev na Triglav teku
Neja Kršinar, Dino Grbić, Nataša Robnik in Dejan Zorman so bili najhitrejši na osmem Triglav teku.

Gorenjska rekreativca Primož Porenta (levo) in Dejan 
Zorman sta se borila za zmago na 21 kilometrov. Hitrejši je 
bil Zorman. / Foto: Maja Bertoncelj

Množica tekačev se je podala na deset ali enaindvajset kilometrov dolgo progo. 
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Simon Šubic

Kranj – Včeraj je Družba za 
avtoceste v Republiki Slove-
niji zaprla tako izvoz kot uvoz 
na avtocestnem priključku 
Kranj zahod v smeri Jesenic. 
Iz smeri Police se tako ne bo 
dalo vključiti za smer Jeseni-
ce, preostali prometni režim 
pa ostaja nespremenjen, so 
razložili na Policijski upra-
vi Kranj, kjer do konca sep-
tembra, kolikor bo trajala za-
pora priključka, pričakuje-
jo dodatne zastoje v prome-
tnih konicah. Ob včerajšnji 
vzpostavitvi zapore je bil 
tako v smeri Jesenic močno 
povečan promet skozi Nak-
lo. »Največja zgostitev je bila 
med 6.40 in 7.30 uro, rep ko-
lone pa od gostilne Marinšek 
do Police in naprej proti Zla-
temu Polju v Kranju. V pod-
vozu pot avtocesto pri Strahi-
nju (izvoz Naklo) naj vozniki 
tovornih vozil pazijo pri sre-
čanju zaradi širine vozil,« je 
pojasnil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. Tudi včeraj 
so sicer v popoldanski pro-
metni konici odprli krak na 

rondoju Primskovo za smer 
Škofja Loka.

Prometni pas skozi delov-
no zaporo na avtocesti kljub 
zaprtju priključka Kranj za-
hod ostaja odprt, vozniki pa 
lahko v enakem režimu kot 
do sedaj peljejo proti Nak-
lemu, Podtaboru in naprej 
proti Jesenicam. Za vožnjo 
proti Avstriji ostajata odprta 
dva prometna pasova:  levi, 
ki poteka po nasprotnem 
smernem vozišču avtoceste, 

in desni, ki poteka skozi de-
lovno zaporo. Promet bo 
predvidoma do konca sep-
tembra potekal preko osta-
lih priključkov od nekdanje 
cestninske postaje Torovo 
naprej proti Jesenicam – pri-
ključek Brnik, Šenčur, Nak-
lo, Podtabor. Tovorni pro-
met za smer Kranj pa zdaj 
poteka skozi Naklo. Iz Kra-
nja proti Ljubljani ostaja od-
prta cesta v smeri Labore–
Jeprca–Ljubljana.

Na trasi avtoceste, kjer po-
teka delovna zapora, se sicer 
prometne nesreče kar vrsti-
jo. Samo zadnji konec tedna 
so jih policisti obravnava-
li pet. V soboto je tako priš-
lo do naletnega trčenja več 
vozil zaradi neustrezne var-
nostne razdalje, policisti pa 
so obravnavali še dve trčenji 
v prometno signalizacijo pri 
vožnji skozi delovno zaporo 
pri Naklem. V nedeljo je vo-
zilo trčilo v table pokončne 
zapore, ki razmejujejo voz-
išče in delovišče, dve vozili 
pa sta trčili zaradi neustre-
zne varnostne razdalje. Poli-
cisti ugotavljajo, da do trčenj 
v plastične table pokončnih 
zapor prihaja, ker vozniki ne 
vozijo po sredini prometne-
ga pasu in ker se bolj kot na 
cesto ozirajo na delovišče ob 
avtocesti. Oziranje na delo-
višče tudi zmanjšuje samo 
pretočnost prometa in niža 
hitrost vožnje vozil, še opo-
zarjajo policisti, ki te dni 
skupaj s kranjskimi mestni-
mi redarji na terenu skrbijo 
tudi za večjo pretočnost pro-
meta.

Včeraj zaprli priključek Kranj zahod
Delovna zapora avtocestnega priključka v smeri Jesenic bo trajala do konca meseca. Nesreče na 
gorenjski avtocesti se kar vrstijo.

Promet po gorenjski avtocesti poteka po že ustaljenem 
režimu, zaprta pa sta uvoz in izvoz Kranj zahod.
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Simon Šubic

Preddvor – V zelenem am-
bientu jezera Črnava v 
Preddvoru je v nedeljo pote-
kalo 2. srečanje prvih posre-
dovalcev, prostovoljcev brez 
(praviloma) zdravstvene iz-
obrazbe, a usposobljenih za 
postopke oživljanja ter ukre-
panje pri možganski in srč-
ni kapi, hudih krvavitvah, 
odstranitvi tujkov iz dihal ... 
Praviloma so to prostovoljni 
gasilci, njihova vloga pa je še 
posebej pomembna v odroč-
nih krajih, kjer navadno na 
kraj nesreče prispejo pred 
nujno pomočjo in do priho-
da reševalnega vozila poma-
gajo oskrbeti rane ali oživlja-
ti človeka. 

Tovrstno srečanje so na 
pobudo zdravstvenega re-
ševalca Dejana Roglja prvič 
organizirali lani, ko so se na 
dvorišču Gasilsko reševalne 
službe Kranj zbrali prvi pos-
redovalci z območja Zdra-
vstvenega doma Kranj. Le-
tos se je organizator, novem-
bra lani ustanovljeno Dru-
štvo prvih posredovalcev, 
odločil dogodek razširiti in 
tako so se v Preddvoru zbra-
li prvi posredovalci iz vse 

Slovenije. »Zdelo se nam je 
fino, da se na enem mestu 
zberejo prvi posredovalci iz 
vse Slovenije, da se med se-
boj spoznajo in družijo ter 
seveda tudi izmenjajo izku-
šnje in znanja,« je razloži-
la zdravnica Zala Dragonja, 
tudi članica Društva prvih 
posredovalcev.  

Srečanje so začeli s pri-
kazno vajo reševanja po-
nesrečenih padalk s pomoč-
jo helikopterja Slovenske 

vojske. Šestnajst ekip se je 
pomerilo tudi v znanju in 
usposobljenosti. Posredo-
vati so morali v sedmih na-
mišljenih situacijah, v ka-
terih običajno posreduje-
jo prvi posredovalci – od 
oživljanja z uporabo AED 
za odrasle in otroke do re-
ševanja utopljenca in po-
moči drvarju, ki se je poško-
doval z motorno žago. Naj-
več znanja so prikazale eki-
pe prostovoljnih gasilskih 

društev Cerknica, Ivanje 
selo in Mislinja.  »Žal nam je 
zagodlo vreme, tako da je bila 
udeležba manjša od pričako-
vane. Vsekakor je naš namen 
še naprej promovirati pomen 
prvih posredovalcev v verigi 
nujne pomoči, tako da bomo 
organizacijo srečanj nadalje-
vali, po vsej verjetnosti pa bo 
Preddvor postal stalna lokaci-
ja,« je povedal Dejan Rogelj, 
predsednik Društva prvih 
posredovalcev. 

Marsikje so prvi pri pacientu
V Preddvoru so se v nedeljo na drugem srečanju zbrali prvi posredovalci iz vse Slovenije, ki so si ob 
druženju izmenjali tudi svoje izkušnje. Manjkalo pa ni niti tekmovalnosti. 

Gasilci so v vlogi prvih posredovalcev v oddaljenih krajih praviloma na kraju nesreče pred 
prihodom reševalnega vozila. / Foto: arhiv organizatorja

Simon Šubic

Kranjska Gora – V soboto 
malo pred polnočjo se je v 
središču Kranjske Gore zgo-
dila nenavadna prometna 
nesreča. Voznik je namreč 
z osebnim vozilom zapeljal 
na teraso gostinskega loka-
la Vopa Pub. K sreči terasa 
sicer zelo obiskanega loka-
la tedaj ni bila povsem pol-
na, saj se je večina obisko-
valcev zaradi slabega vreme-
na zadrževala v notranjosti, 
tako da se je v nesreči poš-
kodoval »samo« povzroči-
telj, nastala pa je tudi večja 
gmotna škoda.  

»Ob 23.43 so v Kranjski 
Gori posredovali gasilci PGD 
Kranjska Gora in GARS Je-
senice, kjer je osebno vozilo 

zapeljalo v gostinski lokal. V 
nesreči je bila poškodovana 
ena oseba iz vozila, ki je tudi 
ostala v vozilu ujeta. Gasilci 
so kraj dogodka zavarovali, s 
tehničnim posegom nezave-
stno osebo rešili iz vozila in 
jo oskrbeli do prihoda reše-
valcev NMP Jesenice. Nato 
so na vozilu odklopili aku-
mulator in vozilo izvlekli s 
pomočjo dvigala,« je obveš-
čala uprava za zaščito in re-
ševanje. 

Na Policijski upravi Kranj 
pa so pojasnili, da je voznik 
trčil v del terase gostinske-
ga obrata in pri tem zadel 
še parkirano vozilo: »Po do 
zdaj zbranih podatkih je bil 
poškodovan samo povzroči-
telj nesreče. Dobil je hude te-
lesne poškodbe.« 

Z avtomobilom med mize

Voznik je z avtomobilom končal med mizami na terasi 
gostinskega lokala v Kranjski Gori. / Foto: Facebook/PGD Kranjska Gora

Simon Šubic

Senično – Gorenjski prome-
tni policisti so prejšnji teden 
na šolski poti v Seničnem, 
kjer je omejitev hitrosti 50 
km/h, dvakrat merili hitro-
sti na istem mestu. V sredo 
so hitrost izmerili okoli tris-
totim vozilom, prekoračilo 
jo je 22 voznikov. Najvišja 
izmerjena hitrost je bila 78 
km/h, povprečna prekora-
čitev pa je znašala 64 km/h. 
V petek je stacionarni radar 
v mobilnem ohišju izmeril 

hitrost 264 vozil in najviš-
jo hitrost 71 km/h. Hitrost je 
prekoračilo sedemnajst vo-
zil, povprečna prekoračitev 
pa je znašala 64 km/h. Pov-
prečna hitrost vseh merje-
nih osebnih vozil je bila 46 
km/h, kar je nekoliko pod 
omejitvijo. »Voznike pozi-
vamo k upoštevanju ome-
jitev hitrosti in previdnos-
ti na šolskih poteh. Z meri-
tvami na šolskih poteh bodo 
policisti še nadaljevali,« so 
sporočili s Policijske upra-
ve Kranj. 

Radar na šolski poti

Kranj – Pred dnevi se je zaradi suma storitve kaznivega de-
janja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami v priporu znašel Kranjčan. Gorenjski kriminalisti so 
namreč v njegovem zasebnem objektu odkrili prirejen pros-
tor za gojenje konoplje. V hišni preiskavi na območju Kranja 
so osumljencu zasegli več kot petsto sadik konoplje ter pri-
pomočke za njeno proizvodnjo. »Iz teh sadik bi osumljenec 
lahko pridobil več kot enajst kilogramov konoplje, ki bi bila 
lahko vredna več kot 44 tisoč evrov,« je razložil Bojan Kos, 
tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Zasegli so tudi 
približno štiri kilograme konoplje, ki je bila že pripravljene za 
nadaljnjo prodajo. 

Odkrili laboratorij za gojenje konoplje

Škofja Loka – V nedeljo popoldne so Gorenjsko zajele nevih-
te. Največ preglavic so tokrat povzročale strele. Ob 17. uri je 
v Groharjevem naselju v Škofji Loki strela udarila v dimnik 
stanovanjske hiše, deset minut kasneje pa tudi v dimnik sta-
novanjske hiše v Križah. Približno tedaj je strela udarila še 
v objekt na Cesti 1. maja v Kranju in pri tem poškodovala 
električno napeljavo. 

Strele udarile v hiše



Alenka Brun

G
uinness World 
Records 2020 
oziroma Guin-
nessova knji-
ga rekordov 

2020 je izšla pri gorenjski 
založbi Učila International 
in v njej zasledimo 23 slo-
venskih rekordov. Prenov-
ljena in posodobljena pa pri-
naša več tisoč novih rekor-
dov. Predstavlja najnovej-
še dosežke v postavljanju 
rekordov in zajema izjem-
no velik razpon tem: od kla-
sičnih – neverjetne živali, 
osupljiva geografija in spe-
ktakularni športni dosež-
ki – do najnovejših, kot so 
število pretočnih prenosov, 
viralni športi, roboti in ume-
tna inteligenca. V enajstih 

poglavjih predstavlja osup-
ljive, izjemne in navdihujo-
če podvige in v bistvu ponu-
ja priložnost, da se kakšne-
ga rekorda lotite tudi sami. 
Rekorderji vedno znova pre-
mikajo meje mogočega in 
tako je letos upravna ekipa 
Guinnesove knjige rekor-
dov vsak dan pregledala več 
kot sto prijav. Kot vedno je 
ob strogih postopkih prever-
janja – in zahtevi, da vsaka 
prijava izpolnjuje niz ključ-
nih kriterijev, preden se lah-
ko poteguje za uradni naziv 
Guinnessovega svetovne-
ga rekorda – skozi sito pri-
šlo samo od pet do petnajst 
odstotkov vseh prošenj. 
Uspešnih prijav je bilo v zad-
njih 12 mesecih 5103. Poleg 
več tisoč prijavljenih rekor-
dov zbirajo tudi presežke, 
ki jim jih sporočajo številni 

svetovalci in sodelavci. Letos 
so več pozornosti namenili 
prihodnosti, novim tehnolo-
gijam, pa tudi robotiki.

V knjigi tako lahko spoz-
nate pustolovce, ki so pre-
magali strah ter tekli, plava-
li, smučali, plezali ali leteli 
na vse štiri strani neba; sli-
karje, kiparje, glasbenike 
in filmske ustvarjalce, ki so 
ustvarjanje ponesli na nove 
ravni; superzvezdnike dru-
žbenih medijev, ki so zbra-
li na milijone ogledov na 
youtubu, instagramu, face-
booku ali twitterju; šport-
ne legende, ki vedno znova 
zvišujejo lestvico v različnih 
športih.

Kaj se je zgodilo na moj 
rojstni dan?

V rubriki Od blizu so na pri-
mer digitalnim umetnikom 

dali poseben izziv: London 
je mesto, kjer so Guinnesso-
vi rekordi doma; kako bi bilo 
videti, če bi nekaj ikoničnih 
rekorderjev – na primer naj-
višji kip, največjo vesoljsko 
postajo ali bogastvo najpre-
možnejšega človeka – posta-
vili ob najslavnejše zname-
nitosti mesta? 

Posebna zanimivost je 
rubrika Kaj se je zgodi-
lo na moj rojstni dan?, ki 
za vsak dan v letu predstav-
lja en rekord, ki se je zgodil 
točno na ta dan. Ker je leto 
2020 prestopno leto, velja 
tudi za 29. februar. V knji-
gi najdete tudi rekorde, kot 
so to največji lopar za namiz-
ni tenis, ki meri v višino 3,53 
metra, v širino pa 2,02 met-
ra ter je tako približno dvaj-
setkrat večji od standardne-
ga loparja, pa najstnika ozi-
roma najstnico z najdaljšimi 
lasmi in druge.

Slovenski rekordi

Guinnessova knjiga 
rekordov 2020 prinaša, kot 
smo že omenili, 23 sloven-
skih rekordov. Pet rekordov 
je predstavljenih povsem na 
novo, drugi so bili doseženi 
in objavljeni že v prejšnjih 
izdajah. 

Luka Dončić je tako last-
nik dveh novih, in sicer: naj-
več trojnih dvojčkov najst-
nika v NBA (na štirih tek-
mah) in najmlajši igralec v 
NBA, ki je s trojnim dvojč-
kom osvojil 30 točk (19 let, 
333 dni). Bojan Gaberšek, 
Jošt Napret, Primož Suša in 
Dušan Orož so lastniki naj-
daljšega povratnega preleta 
z jadralnim padalom – 302,1 

kilometra. Poseben rekord 
je doseglo Društvo podežel-
ske mladine Škofja Loka v 
Cerknem s številko koscev 
564 in tako postalo lastnik 
rekorda največ ročnih kos-
cev. Največ ekip na svetov-
nem pokalu v quidditchu, 
kar 29, med katerimi je bila 
tudi Slovenija z ekipo Aemo-
na Argonauts, pa je tudi 
poseben rekord. O samem 
quidditchu nam je na tisko-
vni konferenci ob predstavit-
vi knjige nekaj malega pove-
dal Tomas Pleško iz Šport-
nega kluba Quidditch Lju-
bljana. Quidditch je druga-
če čarovniški šport iz serije 
romanov o Harryju Potter-
ju. V njem dve ekipi s po sed-
mimi igralci na letečih met-
lah skušata doseči čim večje 
število točk. V realnem sve-
tu igralci sicer ne letijo, kot 
se je pošalil Pleško, je bil pa 

na začetku, ko se je še spo-
znaval s tem športom, pre-
senečen, kako kompleksen 
zna biti. Posebej poudarjen 
v rubriki Kaj se je zgodilo 
na ta dan pa je rekord Mari-
je in Andreja Štremflja. Dne 
7. oktobra naslednje leto bo 
namreč 30. obletnica dosega 
rekorda za prvi zakonski par, 
ki je osvojil Everest. Zakon-
ca Štremfelj sta tako z ročni-
mi kosci gorenjska predsta-
vnika rekorderjev. Na tisko-
vni konferenci sta o svojem 
podvigu tudi spregovorila; 
udeležili pa so se je še jadral-
ni padalec Bojan Gaberšek, 
predsednik Društva pode-
želske mladine Škofja Loka 
Klemen Mezeg ter Mirjam 
in Milena Poterbin, ki pa sta 
bili kot mami in babica Luke 
Dončića – poleg Štremflje-
vih – s strani medijev delež-
ni največje pozornosti.

GORENJSKI REKORDERJI
Največ trojnih dvojčkov najstnika v NBA, najdaljši povratni prelet z jadralnim padalom, prvi zakonski 
par, ki je osvojil Everest, največ ročnih koscev, največ ekip na svetovnem pokalu v quidditchu – to so 
slovenski rekordi, ki smo jih z njihovimi nosilci podrobneje spoznali ob predstavitvi slovenske izdaje 
knjige Guinness World Records 2020 v knjigarni Felix v Ljubljani. Med njimi so letos tudi Gorenjci.

Bojan Gaberšek, Klemen Mezeg, Tomas Pleško, zakonca Marija in Andrej Štremfelj

Mirjam Poterbin

Včasih prepoznaven obraz med televizijskimi vremenar-
kami Danica Lovenjak (na fotografiji) se vrača na male 
ekrane. Na TV3 bo vodila oddajo, ki bo ob koncih tedna 
namesto politične oddaje Faktor - ta ostaja na sporedu 
vsak dan od ponedeljka do četrtka, kjer bo na podoben 
način komentirala dogajanje na estradni sceni. Danica je 
v zadnjem desetletju za različne tiskane medije pokrivala 
dogajanje na pop kulturni sceni, in ker se aktivno udeležu-
je družabnih dogodkov in kulturnih prireditev, ima dober 
vpogled v stanje na sceni. Ob tem pa seveda računajo, 
da bodo zanimivi gostje v vlogi komentatorjev prav tako 
brez dlake na jeziku govorili o tem, kje je kdo »zafrknil« in 
kaj je v resnici velik dosežek v pop kulturi. Prva oddaja, ki 
nosi naslov Nov(a) faktor, bo na sporedu že ta petek, 13. 
septembra, ob 19.15 na TV3; druga pa potem v soboto in 
naslednja v nedeljo, v istem terminu. 

Novi faktor na TV3
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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K
empinski Palace 
Portorož je zadnji 
dan v avgustu in 
1. septembra gos-
til zanimivega gos-

ta, kuharskega šefa Mirosla-
va Zamiška, mladega kuhar-
ja iz Grand Hotela Kempin-
ski High Tatras na Slovaš-
kem. Na krožnikih je v pet-
ih hodih spajal tradicijo z 
modernim stilom in okusi. 

To je bil prvi od šestih tovr-
stnih dogodkov, ki se je zgo-
dil v restavraciji Sophia por-
toroškega Kempinskega. 
Za večera posebnih okusov 
bo 14. in 15. septembra pos-
krbel Thomas Pedevilla iz 
Palais Hansen Kempinski z 
Dunaja; 28. in 29. septem-
bra pa v goste prihaja kuhar-
ski šef Georges Mansour iz 
Kempinski Summerland 
Hotela in Resorta iz Bejruta.

Pred dobrimi desetimi 
dnevi so pa pri sosedih, pred 

novogoriškim hotelom Park, 
že petič organizirali predv-
sem vinski, a tudi kulinarični 
dogodek, ki so ga poimenova-
li Park Wine Party. Je vedno 
dobro obiskan in tudi tokrat 
ni bilo nič drugače.

Parkov zabavni festival 
vin in kulinarike, ki se je 
med zvedavimi obiskovalci 
uveljavil tako v poletni kot 
zimski različici, je le eden 
v mozaiku eno-gastronom-
skih dogodkov, ki jih v Parku 
redno prirejajo za goste in 

predstavlja neke vrste izlo-
žbeno okno lokalnih pride-
lovalcev. Na tokratnem se 
je predstavilo devetnajst pri-
morskih vinskih kleti, hiš in 
vinarjev. Večer so popestri-
le kulinarične kreacije sed-
mih kuharjev iz primorskih 
restavracij in gostiln, za glas-
bo je skrbela skupina Jum-
pin’ Shoes, plesalci Encan-
ta Amazonia pa so priteg-
nili pozornost obiskovalcev 
dogodka s svojim nastopom 
in živopisanimi kostumi.  

Letošnja posebnost Park 
Wine Partyja je tudi zave-
za k zmanjševanju rabe pla-
stike, tako da plastičnega 
gostinskega inventarja za 
enkratno uporabo na prizo-
rišču nismo zasledili. Kljub 

temu da je bil večer posve-
čen vinu, pa ni šlo brez pri-
sotnosti gina in koktajlov ter 
standardnega spremljevalca 
dogodka – pršuta, ki je bil s 
strani obiskovalcev deležen 
precejšnje pozornosti.

VEČER VIN IN KULINARIKE

Članica uprave in predsednik uprave HIT-a Nataša Tišma 
ter Tomaž Repinc v družbi direktorice Turistično gostinske 
zbornice Slovenije Klavdije Perger

Jernej Sirk (Klet Brda) je tokrat obiskovalcem vinske zabave 
predstavljal tudi penino Virgo, stekleničeno v steklenici 
volumna liter in pol. Penina je prijetno presenetila. 

Brazilska plesalka je s kostumom pritegnila pozornost.

Tvoja podoba
se skriva 
v vsakem kotičku
mojega vsakdana.

Vidim te
v pisani mavrici
ali pa se skrivaš
v oblaku.

Občutim te
v toplem objemu
ljudi,
ki so še vedno ob meni.

Če znaš čutiti,
nikoli nisi 
zares sam.
In 
če ne znaš pasti,
se tudi pobrati 
ne znaš.
 
Tvoja podoba
se skriva
v vsakem koraku,
kjerkoli se nahajam.

Špela

Tebi

PESMI MLADIH

»Če znaš čutiti, nikoli nisi zares sam. In če ne znaš pasti, 
se tudi pobrati ne znaš.« Mladi po srcu, kje ste, čakam 
vaše pesmi. Imate zakladnico poezije in škoda je, da je 
ne spoznamo. 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.

Mateja Rant

N
a sotočju otro-
škega veselja, 
v otroški četr-
ti na Punger-
tu, Motovilke 

ustvarjajo domišljijski svet 
igranja, ustvarjanja, učenja 
in druženja za vse genera-
cije. Z rednimi vsakodnev-
nimi dejavnostmi bodo zno-
va začeli oktobra, kar pa ne 
pomeni, da septembra Sto-
lp sameva. Septembrske 
dogodke in program za nap-
rej sta predstavili koordina-
torka programa Urška Košir 
in še ena od ustvarjalk pro-
grama Jadranka Završnik.

Konec septembra bodo 
po njunih besedah zazna-
movali še en praznik, pove-
zan z lučjo, to je praznik žet-
ve. »Skozi leto praznujemo 
pet praznikov, ki so poveza-
ni z lučjo. Do konca leta nas 
poleg praznika žetve čaka-
ta še Martinovanje in praz-
nik sv. Lucije.« Pri teh pra-
znikih črpajo iz družbene-
ga konteksta oziroma sveta, 
v katerem živimo. »Želimo 

oživljati stare običaje in 
otrokom približati naravo.« 
V programu, ki ga snujejo 
za prihodnjo sezono, bodo 
nekaterim že utečenim deja-
vnostim dodali še nekaj 
novosti. Na novo uvajajo teh-
nološko izbo, v okviru katere 

bodo pripravljali delavnice, 
namenjene šolarjem, pove-
zane z robotiko in elektrote-
hniko. Novost bo tudi Kranč-
kova poplesovalnica. »Gre za 
plesne urice, ki jih bo občas-
no obiskal Škrat Kranček, ki 
naj bi kmalu dobil tudi svojo 

pesmico in koreografijo zan-
jo.« Tako kot doslej bodo vsa-
ko popoldne od 17. do 18.30, 
ob sobotah pa od 10. do 12. 
ure, odprli vrata Stolpa in 
ustvarjali vsakič na novo 
temo. Poleg varstva v naravi 
s Kanjončico, ki otroke vsa-
ko sredo od 16.30 do 18.30 
odpelje v gozd in jih spod-
buja k spontani igri, bodo 
odslej ponujali tudi možnost 
varstva na klic.  

Še naprej v Stolpu ohran-
jajo Godalkanje z Bojanom 
Cvetrežnikom iz Terra fol-
ka, najverjetneje ob četrtkih 
popoldne, družinam pa je 
namenjena Krančkova igral-
nica, družini prijazna sveto-
valnica za starše, ki se spopa-
dajo z vzgojnimi dilemami. 
V oktobru se bo odvijal tudi 
šesti Kamišifest, na katerem 
bodo gostili kamišibajkar-
je iz vse Slovenije, dva veče-
ra v oktobru pa bodo na svoj 
račun prišli tudi odrasli – 12. 
oktobra se bodo lahko pome-
rili na pop kvizu, 26. oktobra 
pa pripravljajo večer za sam-
ske »parčkanje«, s katere-
ga mogoče domov ne bodo 
odšli sami.

JESEN V STOLPU
Oktobra bodo v Stolpu Pungert z velikimi koraki stopili v novo sezono, vrsto dogodkov pa pripravljajo 
tudi v septembru in tako že napovedujejo dogajanje v prihodnje, ko obiskovalce čaka tudi nekaj novosti. 

Godalkanje ohranjajo v programu Stolpa tudi v novi sezoni. 
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Kanjončica še naprej vabi k spontani igri v naravi.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TAvstro-Ogrska po prvi svetovni vojni
Skoraj leto dni po koncu 

prve svetovne vojne je avstrij-
ski kancler Karl Renner 10. 
septembra leta 1919 v pariš-
kem predmestju Saint-Ger-
maine-en Lave s predstavni-
ki petih antantskih sil podpi-
sal senžermensko mirovno 
pogodbo. Kasneje jo je potr-
dilo še 12 zavezniških držav. 

Pogodba je imela 14 pogla-
vij, ki so obravnavala člans-
tvo v Društvu narodov in 
meje nove Republike Avs-
trije. Prepovedale so ji drža-
vno združitev z Nemčijo in 
tudi dotedanje ime Repub-
lika Nemška Avstrija. Pogo-
dba je določala tudi politič-
ne in gospodarske odnose s 
sosedami in naslednicami 
habsburške monarhije, avs-
trijsko odgovornost za voj-
no škodo, pravico transpor-
ta čez avstrijsko ozemlje, 

vzpostavitev demokratičnih 
političnih in socialnih pra-
vic in drugo. Avstrijski par-
lament jo je ratificiral okto-
bra 1919

Jugoslovanska in romun-
ska vlada nista bili zadovo-
ljni z vsebino pogodbe, in 
to predvsem v zvezi z zašči-
to manjšin, zato sta iz pro-
testa odstopili od podpisa. 
Šele po dodatnih pojasnilih 
sta k pogodbi pristopili tudi 
Kraljevina SHS in Romu-
nija. Pred tem so spodlete-
li poskusi kanclerja Renner-
ja, da bi jugoslovansko-avs-
trijsko mejo določili z dvo-
stranskim sporazumom. 
Ker v začasnem narodnem 
predstavništvu SHS ni bilo 
mogoče doseči ratifikaci-
je pogodbe, je regent Alek-
sander to uredil z začasnim 
zakonom.

Teritorialne določbe so 
določale, da Avstrija obdrži 
Ziljsko dolino in Beljak, Itali-
ja pa dobi poleg Tirolske tudi 
Kanalsko dolino in občino 
Bela Peč ter obsežna ozem-
lja s pretežno slovenskim in 
hrvaškim prebivalstvom (od 
Goriško-Gradiščanske do 
Dalmacije), o čemer je mora-
la skleniti posebno pogodbo 
s Kraljevino SHS (skleni-
li so jo v Rapallu 12. novem-
bra 1920). Kraljevina SHS 
je dobila od dežele Koroš-
ke Mežiško dolino in občino 
Jezersko, od dežele Štajerske 
pa ves južni del z Mariborom 
in Ptujem. Za Koroške in šta-
jerske Slovence v Avstriji je 
bilo pomembno poglavje 
senžermenske pogodbe tis-
to, ki je obravnavalo zaščito 
jezikovnih, narodnostnih in 
verskih manjšin.

Anekdote slavnih
  O značaju večkratnega predsednika Kraljevine 

srbske vlade in Kraljevine SHS Nikola Pašića in 
značaju njegovih sodelavcev pove svoje naslednja 
anekdota. Na nekem sprejemu je opazil, da je zuna-
nji minister vtaknil v žep srebrni pribor. Čez nekaj 
časa se je ponudil, da bo naredil čarovnijo. Pred 
vsemi je spravil v svoj žep srebrni pribor in dejal, da 
bo začaral, da se bo znašel v žepu zunanjega minis-
tra. Ko so pribor res našli pri zunanjem ministru, 
je Pašić mirno svojega odnesel domov.

  Znano je, da so v starem veku rešile rimski Kapi-
tol gosi, ki so ponoči začele gagati in tako zbudile 
posadko. Ker so na pevski vaji pevke kar naprej kle-
petale, jih je nemški dirigent in pianist Hans von 
Bülow nekaj časa prenašal, nato pa dejal: »Gospo-
dične, moram vas opozoriti, da je Kapitol že rešen.«

Smeh ni greh
  »Poglejte to čudovito krilo! Zadnji krik mode!«
  »Saj bi ga kupila, pa se ob tej ceni bojim krika 

svojega moža!«

Samo Lesjak

P
oletje se z začetkom 
septembra počasi 
poslavlja, obenem 
pa je to tudi vsa-
koletna prelomni-

ca za prihod jesenske sezo-
ne koncertov – tudi v kranj-
skem Trainstation Subartu. 
Objekt pri železniški posta-
ji se je v vseh letih delovanja 
pod okriljem mlade ambici-
ozne skupine dodobra uvel-
javil kot pomembna in pril-
jubljena platforma alterna-
tivne kulture, prostor razno-
vrstnega kulturno-družab-
nega dogajanja z mnogimi 
koncerti, ki dajejo možnost 
uveljavitve mladih glasbe-
nih skupin in ustvarjalcev. 

Že uvodni koncertni 
večer ta konec tedna je bil 
udaren: Train je v sklopu 

projekta Potujoča Železarna 
(MK, KRDM in Rdeča ostri-
ga) gostil švedsko skupino 
Soen, za več kot dobro ogre-
vanje pa sta poskrbeli zased-
bi Wheel in Price. Skupino 
Soen je pred slabim deset-
letjem formiral nekdanji 
bobnar legendarnih zasedb 
Amon Amarth in Opeth 
Martin Lopez, sedaj pa je 

že postala pojem progresiv-
no rokerskega revitalizma, 
ki ji je uspelo definirati sebi 
lasten glasbeni izraz – daleč 
nad komercialno uveljavlje-
nimi standardi. Pod temno 
površino se skriva resnič-
na moč večdimenzionalnih 
harmonij glasbe zasedbe 
Soen, ki poslušalca – tudi na 
tokratnem nastopu v Trainu 

– zapeljivo ter brez odvečnih 
stranpoti popelje skozi brez-
časno noč.

Povsem mednarodno 
obarvan koncertni urnik v 
Trainu je v mesecu septem-
bru domala poln: v petek, 
13. septembra, v Train pri-
dejo Gazorpazorp, predsta-
vniki zadnjega novega vala 
mladih skupin iz Beogra-
da. Dvajsetega septembra 
bo Kranj odet v temo, kajti 
obiskala jo bosta dva odlična 
nemška benda, Downfall of 
Gaia, ki igrajo apokaliptični 
mračni crustovsko obarva-
ni post black metal, ob njih 
pa udarni post black metal-
ci Der Weg einer Freiheit – 
epsko temačen paket, ki bo 
dal misliti. V četrtek, 26. 
septembra, pa bo nastopil 
nemški energičen kvintet La 
Familia, ki se giblje na tan-
ki črti med skacorom in ska-
punkom. Svoj zadnji album 
so izdali pred dvema letoma, 
predstavili ga bodo na tokra-
tnem koncertu.

V prihodnjih mesecih se 
do konca leta v Trainu obeta-
jo še mnoge koncertne pos-
lastice, med drugimi nasto-
pa zasedb Let 3 in Defunkt, 
domača skupina Le Serpen-
tine pa bo predstavila svoj 
povsem svež album. Prav 
tako v Trainu ostajajo stal-
nice že uveljavljeni dogod-
ki, kot so ustvarjalne delav-
nice, predavanja ter Kinofo-
bija (art kino). Vabljiv skok v 
novo sezono.

GLASBA BREZČASNE NOČI
V kranjskem Trainstation Subartu so v novo sezono vstopili s sobotnim nastopom švedske zasedbe 
Soen, bogat koncertni spored pa se obeta skozi vso jesen.

Temačni polet v brezčasno noč: Soen / Foto: Zoran Kozina

Alternativni rok, prepleten z grandžem: Price / Foto: Zoran Kozina

Samo Lesjak

Ž
upan Mestne 
občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
je na petkovem 
koncertu 40 let 

norosti v Letnem gledališču 
Khislstein Andreju Šifrer-
ju podelil Prešernovo plake-
to za neprecenljiv doprinos 

v medkulturnem in medna-
rodnem delovanju na glas-
benem področju. Šifrerje-
ve pesmi so preplet osebnih 
izpovedi ter aktualnega dru-
žbenega dogajanja, mno-
ge so že zdavnaj ponarode-
le ter tako postale narodova 
zapuščina – domala vse svo-
je uspešnice je Andrej izve-
del tudi na tokratnem kon-
certu v prekrasnem ambien-
tu Khisla.

Priljubljeni kantavtor iz 
Stražišča je ponesel ime 
Kranja po Sloveniji in v 
svet. Glasbeno ustvarjanje 

je začel leta 1971 s skupi-
no Tektiti, medijsko pozor-
nost pa je dosegel s sklad-
bo Zoboblues (1976). Šif-
rer je nanizal mnogo glas-
benih uspešnic, kot so Vse 
manj je dobrih gostiln, Moj 
oče, Vonj železniških postaj 
... Leta 1998 je prejel nagra-
do na tekmovanju Sloven-
ska popevka za skladbo Za 
prijatelje, lani pa je prazno-

val 40-letnico izdaje prvega 
albuma Moj žulj.

»Andreja Šifrerja poznam 
že več kot 45 let. Lahko smo 
ponosni, da imamo v Kran-
ju glasbenega ambasador-
ja s tako dolgo glasbeno tra-
dicijo. Prav je, da se mu na 
primeren način zahvalimo 
za vse, kar je naredil za pro-
mocijo Kranja, tako v Slo-
veniji kot tudi po svetu,« je 
dejal kranjski župan Mat-
jaž Rakovec, ki je Prešerno-
vo plaketo Andreju Šifrerju 
predal med koncertom pred 
številnim občinstvom.

ANDREJU ŠIFRERJU 
PREŠERNOVA PLAKETA

Za prijatelje: Andrej Šifrer in župan Matjaž Rakovec na odru 
Letnega gledališča Khislstein / Foto: Primož Pičulin



16

PRAZNOVANJA

TOREK_10. 09. 2019

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Tudi danes imamo pismo 
redne bralke pod šifro Lotos. 
Izbrala si je sedem kart, 
sicer si jih je sama razložila, 
ampak vedno se ustavi na 
tistih mestih, ko se pojavi 
negativna karta. Ne pozabite 
mojih napotkov, vedno drži 
tista napoved, prva misel, 
ki nam pride na misel. To 
je podzavest. Vse, kar pri-
de kasneje, je zavest in ni 
več objektivno. Zanima jo, 
kaj vse jo še čaka do konca 
leta. Karte so: Mislec, Žalost, 
Zakon, Zvestoba, Nesreča, 
Sreča, Ljubezen. Seveda so 
kočljive karte tukaj Žalost 
in Nesreča. Nikar. Vidimo 
Misleca in Žalost in Zakon. 
To pomeni hčerko in sina in 
družino oziroma partnerja. 
Želja po prekinitvi zveze in 
strah, kako bo to vplivalo na 
otroke – so na pravi strani 
ali ne. Karta Zvestoba nam 
da vedeti, da se oba otroka 
dobro zavedata stanja in ni 
nobene bojazni, da se posta-
vita na nasprotno stran. Nes-
reča prikazuje realno stanje 
te zveze, sama razočaranja, 
psihično in fizično nasilje, 

ki se ne moreta dokazati, v 
glavnem vse slabe stvari, ki 
sodijo v tako zgodbo. Vse 
skupaj prinaša najboljša 
rešitev: karta Sreča. Zgodili 
se bodo lepi dogodki in lah-
ko kar čez noč vse postane iz 
črnega belo. Zadnja karta je 
Ljubezen. V ljubezni gredo 
vedno z roko v roki solze in 
smeh, ampak še vedno je 
to ljubezen, ki je edino, kar 
res šteje v življenju. Skrat-
ka napoved je taka: sedaj 
ni najboljše, ampak kmalu 
pride do korenitega pozi-
tivnega preobrata in vse bo 
tako, kot mora biti. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com s pri-
pisom šola vedeževanja in 
svojo šifro lahko pišete tudi 
na Gorenjski glas, pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart, 
ali pa za druge sisteme, ki ste 
jih že do sedaj spoznali.

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Poletje«

Zopet se mi je nabralo nekaj 
težav, ki me težijo in jih ne 
znam rešiti sama. Kako bo z 
možem? Kaj pa hčere? Hvala 
za odgovore in lepo poletje.

Hčere se bodo dobro uredile 
in delate si prevelike skrbi. 
Saj vem, ne morete iz svoje 
kože in za drugega je vsak 
lahko pameten. Za drugo 
uho, kjer imate težave in ste 
že bili operirani, sem pre-
pričana, da vas čakajo velike 
izboljšave. Seveda s časom. 
Mož ima svoja mišljenja in 
tukaj se bo težko premaknil z 
mrtve točke, za katero misli, 
da je najbolj prava. V resnici 
vas ceni, ampak tega ne bo 
nikoli priznal, saj veliko da na 
svoj ego. Vi ste tako in tako 
vedno en korak pred njim in 
ni potrebno, da se zaradi tega 
obremenjujete. Med vama je 

vse v redu, le on misli, da je 
vse samoumevno. 

»Obupana«

Hvala za vse odgovore v vseh 
teh letih. Spet se obračam na 
vas z vprašanji. Nešteto mi jih 
kljuje srce in me razjeda. Kot 
vedno vas sprašujem za otro-
ke. Kaj se obeta bratu in njego-
vi partnerici? Kaj pa služba? 
Trenutno sem namreč spet 
nezaposlena.

Draga moja, preko pisem se 
poznava že vrsto let in mali 
otroci so kar naenkrat posta-
li veliki. Za sina ni treba skr-
beti, saj si bo dobro postlal. 
Vedno gre po liniji najma-
njšega odpora, ampak ko 
se zave, da mu voda teče v 
grlo, napne vse sile in v zad-
njem trenutku reši vse. Tak 
je in težko se bo spremenil. 
Zaradi vseh hčerk se veliko 

preveč obremenjujete. Ško-
da, ker ne vidijo, kako so sla-
be stvari vplivale na stanje 
vašega življenja, in si one ne 
želijo več oziroma boljše, kot 
imate vi sami. Kaj naj rečem. 
Očitno niso občutile vseh 
teh posledic, saj ste vi ved-
no poskrbeli, da je celotno 
breme padalo samo na vas. 
Mama je mama in vedno bo 
to ostala. Za brata je vedno 
imela drugačna merila kot 
za vas in to se ne bo spre-
menilo. Partnerica ni iskre-
na, ampak vi se v to zgodbo 
ne smete vmešavati. Če se 
kljub temu boste, vas čaka 
razočaranje. On sam mora 
priti do določenih stvari, in 
ker je v osnovi zelo trmast, 
ne dopušča tujega mnenja 
ali vmešavanja. K sreči vas 
kmalu čaka nova zaposlitev 
in to točno tista, ki si jo želi-
te. Kadar je človek doma in 

ima v resnici zelo veliko dela, 
ni vreden skoraj nič. Za stva-
ri, ki so v bistvu vsakodnev-
na domača opravila, nisi pla-
čan nič in ostaja prepričanje, 
da se naredijo kar sama od 
sebe. Dobro pa vemo, da to 
ni res. Čisto malo vam še 
manjka do upokojitve, do 
takrat vas čaka samo še ena 
zaposlitev, in kot vidim, bos-
te več kot zadovoljni. Sode-
lavci bodo zelo v redu in 
tudi samo delo ne bo preveč 
zahtevno. Kar se tiče moža, 
res ne morete več pričakova-
ti, da se bo spremenil, saj je 
on zase prepričan, da je naj-
boljši, z vsemi drugimi pa je 
nekaj narobe. V prihodnosti 
vas čaka še veliko lepega, 
ampak nobena stvar se ne 
zgodi čez noč. Ne slaba ne 
dobra. Zaupajte vase in vse 
bo tako, kot mora biti. Lepo 
vas pozdravljam. Srečno.

Janez Kuhar

S
vojo ljubezen sta 
Koritnikova okro-
nala z rojstvom 
treh otrok:  hče-
ri Mateje in Dar-

je ter sina Gregorja. Danes 
jima življenje lepšajo štirje 
vnuki: Lidija, Nataša, Blaž 
in Patrik. Kadar ju obišče-
jo, pravita, se jima razvedri 
obraz in zapoje srce.  

Majda je končala sred-
njo tekstilno šolo v Kranju. 
Leto po poroki se je preselila 
k možu v Poženik. Tu je par 
zgradil tudi novo hišo, z nji-
ma pa živi sin Gregor.

Najprej je bila Majda 
zaposlena v Tekstilindu-
su v Kranju, od leta 1973 
pa vse do upokojitve pa v 
Živilih Kranj. Rada skrbi za 
rože, ki krasijo dom in oko-
lico, da pa je vrt resnično 
lepo urejen, poskrbi Mati-
ja, pove Majda. Vrsto let je 
sodelovala tudi na razstavah 
Cvetja in lovstva v Cerkljah; 
veliko je izdelala pletenih 
izdelkov, največ za otroke. 
Oba poleti rada kolesarita, 
pozimi pa Matija rad smu-
ča, dvakrat tedensko pa igra 
tudi namizni tenis. Njego-
va prva zaposlitev je bila 
ravno tako v Tekstilindusu, 
leta 1974 pa se je zaposlil v 
kranjskih Živilih.

Matijevo življenjsko pot je 
vseskozi spremljala glasba. 
Že pri šestih letih je igral na 
frajtonarico, pri šestnajstih 
letih pa se je začel učiti igra-
nja na klarinet, ki ga igra še 
danes. Igra pa tudi bobne in 
saksofon. Za glasbo sta ga 
navdušila  oče in brat Mar-
tin. Kmalu se je Matija pri-
družil članom ansambla 
Trgovci, s katerim je nasto-
pal dvanajst let, nato pa so 
ustanovili skupino Oglarji, 
ki je bila zelo uspešna. Na 

Ptujskem festivalu narod-
no-zabavne glasbe so pet-
krat zaporedoma prejeli zla-
tega orfeja. Glasbeno pot je 
nadaljeval v triu Bonsaj, kjer 
so v dvanajstih letih igra-
li na več kot štiristo poro-
kah. Štirideset let pa Mati-
ja sodeluje kot klarinetist 
tudi z Akademsko folklor-
no skupino Ozara s Prim-
skovega pri Kranju. Pri pev-
cih ljudskega petja Kranjski 
furmani je že vse od ustano-
vitve skupine, torej 23 let, ki 

pa se v času med božičem in 
novim letom preimenujejo 
v Kranjske kolednike.  Ima-
jo tudi Alpsko godčevski ses-
tav, kjer obujajo samo stare, 
že skoraj pozabljene ljudske 
viže. Deset let je igral tudi v 
skupini Suha špaga, ki delu-
je v okviru Društva Rovtarji v 
Škofji Loki.

»Tudi v Cerkljah ima-
mo folklorno skupino, kjer 
sodelujeva: jaz že  trinajst 
let, žena pa osem let. Tu pa 
imam možnost, da žena ple-
še tako, kot jaz igram,« se 
pošali Matija. V Cerkljah 
je  vodja pevske skupine 
ljudskega petja Klasje, akti-
ven pa je tudi v Poženiku, v 
domači dramski sekciji Pod 
Stražo. Že trinajst let v Pože-
niku uprizarjajo najmanj 
eno  dramsko delo na leto, 
predvsem komedije, kjer 
Matija največkrat igra gla-
vno vlogo. Navdušuje še s 
skeči, ki jih največkrat upri-
zori skupaj z Ivanom Kropi-
vnikom.

Matija se je zahvalil  ženi 
Majdi za vso podporo v pet-
desetih letih tudi z beseda-
mi, da je vesel, da je lahko 
nadaljeval staro kulturno 
dediščino, da je šla čim manj 
v pozabo. Želi tudi, da se pre-
nese čim več starih običajev 
na mlade, kajti stara dedišči-
na nas še razlikuje od osta-
lih narodov.

ZLATOPOROČENCA KORITNIK
V petek, 30. avgusta, sta v družbi svojih najdražjih zlato poroko praznovala zakonca Majda in Matija 
Koritnik iz Poženika. Poročila sta se 30. avgusta 1969 v Šenčurju, kjer je bila doma bodoča žena Majda. 
Zadovoljna in srečna sta s tistim, kar sta ustvarila; želita pa si, da bi bila zdrava še naprej. 

Mladoporočenca Majda in Matija Koritnik na poroki pred 
petdesetimi leti / Foto: osebni arhiv zlatoporočencev

Zlatoporočenca Majda in Matija Koritnik iz Poženika 
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Na Bledu sta v sredo, 28. avgusta 2019, zakonsko zvezo 
sklenila Dominik Pikš in Katja Čop, v soboto, 31. avgusta 
2019, pa Boštjan Zupan in Petra Železnikar. V soboto, 
31. avgusta 2019, so se poročili: v Ukancu v Bohinju Timi 
Kokol in Kaja Dragšič, v Dvorski vasi Dejan Marijan in 
Maruša Erzar, v Vopovljah Aleks Lamovšek in Jana Jur-
man, na Zgornji Beli Jaka Šuštar in Ajda Kogovšek, na 
Brdu pri Kranju pa Krištof Cuderman in Marina Sever.

Mladoporočenci

Minuli teden smo Gorenjci dobili 39 novih prebivalcev. V 
Kranju se je rodilo 16 deklic, tudi par dvojčic, in 11 dečkov. 
Najtežja je bila deklica, ki je tehtala 4410 gramov, najlažja 
pa deklica z 2520 grami. Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov 
in 7 deklic. Najtežji je bil deček s 4440 grami, najlažji pa 
deček z 2610 grami.

Novorojenčki
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_10. 09. 2019

NAGRADE : 3 x vstopnica za dve osebi

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 ponedelj
ka, 16. septembra 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go
renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_10. 09. 2019

V hudi prometni nesreči v New Mexicu 
je umrla vzhajajoča tridesetletna kantri 
pevka Kylie Rae Harris. Poleg nje je v trku 
treh avtomobilov umrlo še šestnajstlet-
no dekle. Pevka je za seboj pustila šest-
letno hčerko. Tuji mediji namigujejo, da 

je bil za nesrečo kriv alkohol, kdo jo je zakrivil, pa za zdaj 
ni znano. »Družina prosi za zasebnost v teh težkih časih,« 
je zapisal njen predstavnik.

V nesreči umrla pevka Kylie Rae Harris

Igralka Zooey Deschanel (39) se 
po štirih letih ločuje od moža, 
producenta Jacoba Pechenika 
(47). »Po dolgem razmisleku sva 
spoznala, da bova kot prijatelja, 
poslovna partnerja in starša boljša 

kot življenjska sopotnika. Ostajava zvesta poslu, vredno-
tam in predvsem otrokom. Hvala, ker spoštujete najino 
zasebnost,« sta zapisala. Spoznala sta se na snemanju 
komedije Rock the Kasbah, skupaj imata štiriletno Elsie 
in dveletnega Charlieja.

Zooey Deschanel se ločuje

Ameriška pevka Taylor Swift (29) je že 
večkrat dokazala, da ima dobro srce. 
Tokrat je razveselila svojega šestnajst-
letnega oboževalca, ki boleha za rakom, 
in darovala deset tisoč dolarjev za kritje 
stroškov bolnišničnega zdravljenja. Tay-

lor promovira sedmi studijski album Lover, na katerem je 
pesem z naslovom Soon You’ll Get Better, ki jo je posveti-
la svoji mami, ki je že dvakrat premagala raka.

Taylor Swift darovala bolnemu oboževalcu

Raperka Nicki Minaj (36) je sporočila, da 
zaključuje glasbeno kariero, ker si želi 
ustvariti družino. »Vem, da ste sedaj 
srečni,« je svoje sovražnike nagovorila 
raperka, oboževalcem pa sporočila, da 
jih ima rada in naj jo še naprej poslušajo. 

Pevka je zaročena s Kennethom Pettyjem, s katerim naj bi 
se kmalu tudi poročila. Nicki je sicer junija izdala pesem 
Megatron, napovedala pa je celo izid albuma. 

Nicki Minaj osrečila svojo konkurenco

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

M
edijska hiša 
Pro Plus svo-
jo prisotnost 
v sloven-
skem pro-

storu ohranja že skoraj 25 
let. Tudi letos je prvi četrtek 
v septembru tradicionalno 
posvetila POP Promenadi. 
Dogodek je gostil v digital-
no scenografijo odeti Žele-
zniški muzej v Ljubljani. 
Rdeča nit letošnje Prome-
nade je bila spletna ponud-
ba Pro Plusa. Namreč dvaj-
set let mineva od prvega kli-
ka na spletno stran 24ur.
com in deset let od začetka 

videoteke na zahtevo VOYO. 
V svojem nagovoru povab-
ljenim je obletnici v ospred-
je postavil tudi Pavel Vrabec, 
generalni direktor medijske 
hiše Pro Plus. 

Večer je minil v družbi 
priljubljenih televizijskih in 
znanih obrazov, z odra pa so 
doneli stihi Trkaja, Zlatka 
ter dvojca Murat & Jose.

In ko smo že pri Pop TV: 
na male zaslone kmalu pri-
haja nova serija Najini mos-
tovi, kjer bo osrednja nit 
zapletov in razpletov seve-
da ljubezen. Ljubezenska 
drama je tokrat postavljena 
med slikovita pobočja očar-
ljive Vipavske doline, kamor 
se po dolgih letih odsotnosti 

vrne glavni lik serije Kristjan 
Bevk (igra ga Robert Koro-
šec), zdravnik splošne pra-
kse. A ko je odšel, je ostalo 
kup odprtih vprašanj, med 
drugim tudi nerazčiščen 
odnos z njegovo veliko lju-
beznijo Moniko Furlan (igra 
jo Maša Grošelj) ...

Konec septembra se na 
male zaslone vrača že peta 
sezona priljubljenega šova 
Znan obraz ima svoj glas. V 
vlogah žirantov bomo spre-
mljali Laro Komar, Leo Sirk 
in Marka Miladinovića, na 
odru pa Evo Boto, Ano Dež-
man, Majo Oderlap, Petro 
Zore, Alexa Volaska, Davida 
Amaro, Srđana Milovanovi-
ća in Matica Supovca.

Gorenjska glasbena zase-
dba Strmina Express se je 
avgusta udeležila festiva-
la Graška Gora poje in igra 
2019 in tako publiko kot 
strokovno žirijo navdušila s 
pesmijo Poljanski mostovi. 
Še posebej pa so se razveseli-
li še nagrade za drugo najbo-
ljše besedilo. Avtorica bese-
dila je Dunja Škofic, glasbe 
pa Pavel Dolenc. Je pa Ško-
fičeva tudi soavtorica bese-
dila skladbe Jutro na Blego-
šu, ki je prva avtorska sklad-
ba Strmine Express in prav 
tako opeva lepote Poljanske 
doline. Pred kratkim so Pol-
janski mostovi tudi že dobi-
li vizualno podobo v obliki 
videospota. 

NAJINI MOSTOVI
Na vsakoletni Popovi Promenadi smo se sprehodili skozi razgibano televizijsko in spletno jesen. 
Uspešna pesem Poljanski mostovi domače glasbene zasedbe Strmina Express je dobila videospot, 
Najini mostovi pa je naslov nove originalne slovenske serije.

Znan obraz ima svoj glas ima novo žirijo: Laro Komar, 
Marka Miladinovića in Leo Sirk. / Foto: arhiv Pop TV (Miro Majcen)

Popova promenada: generalni direktor Pro Plusa Pavel 
Vrabec v družbi Lada Bizovičarja / Foto: arhiv Pop TV (Miro Majcen)

Maša Grošelj in Robert Korošec / Foto: Ana Gregorič Strmina Express in Dunja Škofic / Foto: arhiv skupine

V peti sezoni bodo na odru šova Znan obraz ima svoj glas nastopali: Alex Volasko, Maja Oderlap, Eva Boto, Petra Zore, 
Srđan Milovanović, Ana Dežman, David Amaro in Matic Supovec. / Foto: arhov Pop

Za brezhibno povezovanje prireditve ob 130-letnici PGD 
Žiri je poskrbela simpatična Karmen Strel, marljiva 
študentka slovenistike, pedagogike in andragogike, sicer 
pa tudi dekle, ki obožuje radijski mikrofon ter govorniški 
oder, pogumno pa se spoprijema s tematikami, o 
katerih je pomembno spregovoriti na glas. / Foto: Gorazd Kavčič
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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

Skutina pita s slivami in 
ovsenimi kosmiči

Začelo se je novo šolsko 
leto in s tem tudi pogostejše 
pripravljanje malic ali dru-
gih obrokov za na pot. Vča-
sih dobro dene spremem-
ba in namesto klasične ma-
lice si lahko pripravimo tudi 
skutino pito s slivami in ov-
senimi kosmiči. Skuta nas 
bo oskrbela z veliko količi-
no kakovostnih beljakovin, 
ovseni kosmiči bodo poskr-
beli za daljšo sitost in ener-
gijo, slive pa bodo vse sku-
paj posladkale in zaokroži-
le okus. 

Za skutino pito s slivami 
in ovsenimi kosmiči potre-
bujemo: za ovseno podlago: 

200 g ovsenih kosmičev, 
200 g pirine moke, 3 jajca, 
2 dl tekočega jogurta, 4 žlice 
sladkorja, pol pecilnega pra-
ška; za skutin nadev: pol kg 
skute, 2 dl tekočega jogurta, 
2 jajci, 3 žlice moke, 4 žlice 
sladkorja, lupinica 1 bio li-
mone, pol kg svežih sliv.

Najprej pripravimo ovse-
no podlago: v skledi zmeša-
mo ovsene kosmiče, pirino 
moko in pecilni prašek. Jaj-
ca penasto stepamo s slad-
korjem in jim postopoma 
dodajamo mešanici ovse-
nih kosmičev. Maso preli-
jemo v namaščen pekač (ali 
prekrit s peki papirjem) in 

pečemo v pečici, ogreti na 
170 °C, 10 minut.

Medtem ko se ovsena pod-
laga peče, pripravimo skutin 

nadev: Skuto razmešamo z 
jogurtom in nato primeša-
mo še sladkor in jajca. Meša-
mo tako dolgo, da se sladkor 

raztopi. Dodamo še moko 
in naribano lupinico limo-
ne ter vse skupaj dobro pre-
mešamo.

Po 10 minutah pečenja 
ovsene podlage nanjo vlije-
mo skutin nadev. Po vrh po-
ložimo izkoščičene polovi-
ce sliv. Pito postavimo na-
zaj v pečico in pečemo še 50 
minut. Ohlajeno pito nare-
žemo in postrežemo oz. jo 
ustrezno »zapakiramo« v 
posodice.

Nasvet: Če se želimo iz-
ogniti sladkorju, ga nado-
mestimo z medom ali z 
ustreznim nizkokaloričnim 
sladilom.

Mojca Logar

Ste bili zadnji dve leti kdaj na 
Planini pri jezeru? Čudovita 
planina nad Bohinjem, ki ima 
tudi jezero, ki je močno onesna-
ženo z algami. Okrog celotnega 
notranjega roba jezera se širi 
več metrov širok venec rjavo-
zelenih nitastih alg, ki predsta-
vljajo pravo nadlogo. Tokratno 
akcijo čiščenja jezera je prevzel 
Triglavski narodni park. K so-
delovanju je povabil prostovolj-
ce. Sodelavec nas je obvestil, 
povabil k delu in smo šli. 

Trinajst prostovoljcev (štu-
dentov, učiteljev, ljubiteljev 
narave) smo dva dni čistili 
jezero. Imeli smo nadvse na-
predne pripomočke, grablje, ri-
biške škornje in čisto navadne 
škornje, plastična vedra in celo 
napihljiv čoln na vesla. Najprej 
smo z obale vlekli alge in jih 
metali na polivinil. Voda naj bi 
z alg odtekla, posušile naj bi se 
in odvozili bi jih v dolino. Tak 
je bil načrt. V praksi se je izka-
zalo, da je te nesnage absolutno 
preveč. Prvi dan smo očistili 
kakih štirideset odstotkov oba-
le. Malo smo vedrili, ker nas 
je preganjal dež. Najprej smo 
alge še ožemali, počutili smo se 
kot perice, potem pa smo jih le 
še vlekli na obalo jezera. To je 
praktično sama voda, vendar 
smo opravili težaško delo, več 
ton alg je bilo treba potegniti iz 
vode. Tam se bodo osušile in v 
naslednji akciji jih bodo pobrali 
in odvozili stran, sicer bi ustva-
rili nova hranila za jezero. 
Človek pa je vendarle bitje ra-
zuma. Ves čas smo razmišlja-
li, kako bi velike kolobarje alg 
lahko potegnili iz jezera hitre-
je. Pri delu si moral biti nadvse 
pazljiv, počasi in z občutkom 
si potegnil cel kontinent alg 

na obalo. Če si bil prehiter, 
je kontinent razpadel in delo 
se je podvojilo. Naslednji dan 
zjutraj v oskrbnikovi drvarni-
ci vzamemo dolgo desko, ki ji 
navežemo dve vrvi. Izum se je 
izkazal za zelo učinkovitega, 
naše delo je močno olajšal in 
predvsem pospešil. Desko smo s 
pomočjo čolna položili na zelo 
široko preprogo alg. Z vrvjo so 
desko z algami potegnili k oba-
li. Količina je bila neprimerno 
večja kot pri delu z grabljami. 
Pomislim, kako so si olajšali 
delo z izumom kolesa ali škrip-
ca že v prazgodovini in v času 
Sumercev, Egipčanov, kaj šele 
sodobni izumi. Alge so odraz 
preobremenjenosti energetsko 
šibkega ekosistema. Glavni 
povzročitelj alg je prekomer-
na količina rib, ki pojedo vse 
planktonske rakce (ti imajo 
vlogo filtratorjev). Ribe izločajo 
blato, blato je hranilo za alge 
in alge porabijo ves kisik v jeze-
ru. Odstranili smo alge, ribiči 
bodo pobrali nekaj rib iz jeze-
ra. Akcijo bi bilo dobro ponoviti 
vsako leto, in to junija, ko alge 
še niso tako močno razraščene. 
Morda pridemo tedaj z dija-
ki, da se preizkusijo v prosto-
voljstvu in koristnem opravilu 
za naravo. Kaj pa alge, so res 
le nadloga, bi jih lahko kako 
koristno uporabili? Seveda bi 
jih za biomaso, kot gnojilo za 
vrtove, hrano za ribe v ribogoj-
nicah, v kozmetiki in prehrani. 
To pa bi bila lahko sodobna po-
slovna priložnost. 

Zelo sem bila ponosna nad 
udeležbo na akciji. Smo beda-
ki ali čudaki? Mi je čisto vsee-
no, bilo je koristno, poučno in 
zabavno.

Alge
Janez Logar

Trije izrazi za podobno tež-
ko stanje človeka. Jeza je le eno 
izmed čustvenih stanj. Kot vsa 
čustva ima tudi jeza pozitivni 
pomen. Vendar le takrat, kadar 
mi obvladujemo njo, in ne ona 
nas. Zdrava jeza je koristna 
za naš vsakdanjik. To pomeni, 
da nam jo uspe regulirati, ob-
vladovati. Nam je v pomoč, da 
pravočasno in zadostno odre-
agiramo na krivico, ki se nam 
je zgodila. Biti v stiku z zdravo 
jezo je zelo dobrodošlo. Zelo 
slabo je, kadar jeze ne smemo 
čutiti, enako slabo pa je, ko je je 
v naših odnosih preveč. Slabo je 
zato, ker nam uničuje odnose. 
Pobere nam ogromno energije. 
Neregulirana, nezdrava jeza 
nam na dolgi rok uničuje fizič-
no, telesno zdravje. Stereotipno 
se ženske jezijo bolj zaradi od-
nosov, moški bolj zaradi zuna-
njih dogodkov. Npr. ženska se 
stalno jezi, ker moža ni doma, 
ker spet ni pobelil stene, ker 
hodi prehitro, ker je ne posluša, 
ker cmoka, ker se ne zna lepo 
obleči, ker preveč pije, ker pog-
leduje za drugimi, moški pa 
bentijo na cesti na druge voz-
nike, politiki so cepci, pločnik je 
neočiščen … Nekaj navedenih 
vzrokov je res smešnih. Najtež-
je je doživljati vulkanske izbru-
he jeze v naših družinah. Tok-
rat se ne bomo osredotočili na 
otroke, ki v takšnih situacijah 
zamrznejo in le obnemijo. Zelo 
pogosto ljudje v jezi naredimo 
dejanja, ki se jih tisti trenutek 
niti ne zavedamo. Enako je pri 
izrečenih besedah. Jeza ustvari 
noro napeto vzdušje, da bi ga 
lahko z nožem rezal. Niti ne 
tako redko jezen človek udari 
drugega in takrat se ta napetost 
začasno sprosti.

Kako preživeti na drugi stra-
ni jezne osebe? Recimo, da se 
žena jezi in jezi. Zraven doda 
še vsakodnevno kritiko moža. 
Ima odličen zgodovinski spo-
min in točno ve, kaj je mož 
storil narobe na dopustu pred 
18 leti. Točno na tisti plaži. 
Najprej razumska razmejitev. 
To je njena jeza, bes ali celo srd. 
Kadar gre za kronično jezo, 
mož lahko naredi karkoli – ona 
bo že dobila nekaj, da se bo jezi-
la. Torej razmejitev. Pomaga, če 
si rečemo: »V redu, spet se jezi. 
Ona se jezi.« Naloga mene kot 
moža je, da ostanem miren. V 
viharju ne smem izustiti: »Daj 
se no malo pomiri.« Niti ni 
koristno, če se na njene očitke 
začnem braniti in opravičevati. 
Slabo je tudi, če sam znorim in 
padem v isti vrtiljak jeze. Potem 
sta v igri dva risa, ki bosta na 
koncu obležala vsak na svojem 
koncu. Zelo nam bom poma-
galo, če vemo, da je jeza vedno 
pokrov za ostala, hujša in bolj 
boleča čustvena stanja. Jeza, še 
posebno kronična jeza, je vedno 
le obramba. Blagodejno bo na 
jezno osebo vplivalo, če ji damo 
vedeti, da jo slišimo in čutimo v 
njeni jezi. Ni treba veliko besed. 
Dovolj je: »Vidim, da si jezna.« 
Ali: »Kar sem naredil, te je zelo 
razjezilo. Oprosti.« 

Ljudje so bitja odnosov. Ži-
vljenjsko ogrožajoče smo jezni, 
kadar se nam prekine stik z 
ljubljenim človekom. Takrat se 
počutimo zavrnjeni, zavrženi, 
sami. To zelo boli. Mnogo lažje 
se je jeziti, obsojati, kritizirati 
kot priznati bolečino, ki razje-
da našo dušo.

Jeza, bes, srd Toliko je vsepovsod dobre in sočne zelenjave, da bomo tokrat 
z recepti kar še ostali pri njej.  
Ne bomo postali ravno vegetarijanci, se bomo pa naužili soč-
ne dobre zelenjave in telo si bo oddahnilo.  

Popečena zelenjava

Za 4 osebe potrebujemo: 3 velike paprike, 4 bučke, 2 jajčevca, 
4 do 5 strokov česna, oljčno olje in začimbe.

Papriko očistimo in zrežemo na kvadratke, bučke na kolesca, 
jajčevcev ne olupimo, jih prerežemo po dolgem na četrtine, 
nato pa na rezine. Česen sesekljamo. Zelenjavo zložimo v 
pekač z debelejšim dnom, solimo, prelijemo s petimi žlicami 
olja, dobro premešamo in postavimo v ogreto pečico. Peče-
mo slabe pol ure, vmes posodo sem in tja pretresemo ali pa 
zelenjavo previdno premešamo z lopatko.

Jajčevci po grško

Za 5 do 6 oseb oziroma za srednje velik pekač potrebujemo: 1 
kg jajčevcev, 1 kg paradižnika, 50 dag čebule, 4 dl suhega belega 
vina, oljčno olje in začimbe.

Neolupljene jajčevce po dolgem narežemo na tanke rezine 
in jih z obeh strani opečemo na žaru. Paradižnik očistimo 
in zrežemo na tanke rezine. Čebulo zrežemo in jo v pol dl 
olja prepražimo toliko, da postekleni. V pekač naložimo 
najprej plast jajčevcev, jih obložimo s paradižnikom in če-
bulo, solimo in potresemo z žličko sesekljanega timijana. 
Ponavljamo, dokler vsega ne zmanjka. Na vrhu naj bo če-
bula. Zalijemo z mešanico olja in vina, damo v pečico za 
približno 40 minut na 170 do 180 stopinjah C. Jed tekne 
topla ali mrzla.

Bučke s parmezanom

Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg mladih bučk, pol litra goste 
paradižnikove omake, 20 do 25 dag nastrganega parmezana, 
oljčno olje in začimbe.

Bučke po dolgem narežemo na tanke rezine, solimo in pus-
timo, da se nekoliko odtečejo. Paradižnikovo omako malce 
solimo, dodamo po ščepec sesekljanega timijana, rožmarina 
in majarona ter premešamo. V ozek namaščen pekač zložimo 
plast bučk, prelijemo s paradižnikovo omako in potresemo s 
parmezanom. Ponavljamo, dokler je še kaj sestavin; na vrhu 
naj bosta omaka in parmezan. Pečemo v srednje vroči pečici 
40 minut.

Babičina omaka iz stročjega fižola

Skuhaj v zavreli slani vodi poln krožnik na poševne kosce 
zrezanega fižola, kuhanega odcedi in stresi v prežganje, ki 
si ga pripravila iz žlice masti in moke in mu med mešanjem 
dodala drobno zrezane čebule in peteršilja. Nato fižol dobro 
premešaj in zalij z vodo ali krompirjevko, prideni velik ščep 
popra in nazadnje žlico kisle smetane ter kisa po okusu.

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Nena Veber
Zdravje in Jaz – Prijatelja  

»ključi«, ki mi bodo pomagali ponovno 
vzpostaviti ravnovesje in se pozdraviti.  

Izberite tiste, za katere začutite, da so 

Naše telo je bivališče duha, zdravo telo  
je bivališče zdravega duha. Telo in duh  
se odpirata kot lotos s tisočerimi cvetnimi 
listi. Ranljiva sta, zavedajmo se tega in 
ju skrbno negujmo. Zdravje ni danost ali 
nekaj samo po sebi umevnega. Zdravje  
je darilo za trud, ki ga vnašamo v telo  

Zatorej poskrbimo za svoje zdravje, da 
bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja.«   Nena Veber: Zdravje in Jaz – Prijatelja 

Ljudje smo celostna bitja, zato je prav, da se celostno posvečamo 
svojemu zdravju in dobremu počutju. V knjigi najdemo zgodbe in 
primere, vaje in tehnike, ki nam pomagajo: skrbeti za �zično in 
psihično dobro počutje, razumeti, kako smo povezani z naravo in se 
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem telesu in njegovem delovanju, 
poskrbeti za svoje zdravje, da bova »Zdravje in Jaz  – Prijatelja«.

20 
EUR

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.  
Za dostavo po pošti se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.  

www.gorenjskiglas.si

Aleš Senožetnik

Kamnik – Pester program 
letošnjih 49. Dnevov naro-
dnih noš in oblačilne dediš-
čine, ki je minuli konec te-
dna potekal v Kamniku, je 

bil zaradi slabega vreme-
na okrnjen za celotno ne-
deljsko dogajanje, ko so or-
ganizatorji načrtovali tra-
dicionalno povorko naro-
dnih noš, ki si jo je namera-
val ogledati tudi predsednik 

države Borut Pahor. Kot so 
pojasnili na Zavodu za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik, so se za ta korak od-
ločili že v soboto zaradi spo-
štovanja do dediščine, ki ji 
je festival posvečen: »Za ta 

skrajni ukrep smo se odlo-
čili zaradi prevelikega tvega-
nja, saj obiskovalcem, nasto-
pajočim in udeležencem po-
vorke ne moremo zagotovi-
ti minimalnih standardov za 
izvedbo kvalitetne priredi-
tve. Dež lahko trajno poško-
duje obutev in oblačila ude-
ležencev v povorki, spolz-
ka tla pa so nevarna za konj-
sko vprego. Ocenili smo, da 
bomo tako najbolje zavaro-
vali našo dediščino, ki ji je ta 
festival posvečen.« 

Muhasto vreme je tako že 
drugič v zadnjih letih odpla-
knilo nedeljsko povorko sko-
zi staro mestno jedro. Orga-
nizatorji so bili namreč za-
radi dežja primorani povor-
ko odpovedati že pred dve-
ma letoma.

Kljub temu pa so se od 
petka dalje v sklopu festiva-
la zvrstili številni dogodki, 
tudi z nekaterimi novostmi, 
ki so jih letos uvedli organi-
zatorji. »Dodali smo ulično 

glasbo, ulične delavnice ple-
sa, delavnice za strokovno 
javnost, dve filmski projek-
ciji in obogatili otroški pro-
gram,« je novosti povzel dr. 
Tomaž Simetinger, direktor 
kamniškega zavoda za turi-
zem, šport in kulturo.

Ob petkovem odprtju pa je 
kamniški župan Matej Sla-
par podelil posebna darila 
predstavnikoma pobratenih 
občin Trofaiach in Andechs. 
Občina namreč praznu-
je dvajseto obletnico pobra-
tenja z avstrijskim mestom 
Trofaiach in 15 let pobrate-
nja z nemškim Andechsom. 

Na glavnem odru so se v 
petek in soboto zvrstili nas-
topi folklornih skupin in 
različne glasbene skupine, 

ki so obiskovalce zabavale 
do poznih večernih ur.

Kot vsako leto so festi-
val spremljale tudi razsta-
ve. Skozi razstavo Skok čez 
mejo so se obiskovalci lahko 
seznanili z oblačilno kulturo 
Slovencev izven meja matič-
ne domovine, razstava Zla-
to in belo pa je odstrla pog-
led na avbe in peče starejše-
ga datuma izdelave in spre-
mljala, kako sta se ti pokri-
vali skozi čas spreminja-
li. V prostorih Občine Ka-
mnik je bila na ogled raz-
stava Ljudska glasbila sveta, 
v Domu kulture Kamnik pa 
je na ogled slikarska razsta-
va Kamničana Dušana Štraj-
harja, naslovljena Utrinki 
slovenske krajine.

Slabo vreme odneslo noše
Kamnik je bil minuli konec tedna v znamenju narodnih noš, a jo je organizatorjem ponovno zagodlo 
vreme in programa niso mogli izpeljati v celoti.

Slabo vreme je ponovno ponagajalo organizatorjem.

Med novosti so organizatorji vključili tudi ulične glasbenike.

Maša Likosar

Podljubelj – Izredno zahte-
ven, 1370 metrov visok pre-
laz Ljubelj je izzival voznike 
že od samega začetka moto-
rizacije. Z vzponi, ki na ne-
katerih ovinkih dosežejo 
tudi 33 stopinj, predstavlja 
resnično zahteven test za 
voznike. Že pred prvo sve-
tovno vojno so tam prireja-
li znamenite alpske vožnje, 
ki so se jih udeleževale avto-
mobilske tovarne. Prve dir-
ke so bile na tej progi leta 
1926 in so postale in ostale 
legenda moto športa vse do 
leta 1961, ko so cesto zaprli. 

Pred 23 leti je Avto-moto 
društvo Tržič ponovno zbra-
lo moči in izvedlo prvi gor-
ski preizkus starodobnikov, 
ki se je po legendarnem trži-
škem dirkaču Mirku Hrastu 
poimenoval Hrastov memo-
rial. Letošnji je privabil oko-
li šestdeset tekmovalcev iz 
Slovenije, Avstrije in Češke, 
ki so se s svojimi pred- in po-
vojnimi motocikli, motoci-
kli s prikolicami in mopedi 
znamke Tomos pomerili v 
sedmih kategorijah. Tekmo-
vanje je svečano odprl župan 
Občine Tržič Borut Sajovic, 
ki je dejal, da je prireditev iz-
jemna zaradi ene najlepših 
evropskih cest; organizator-
jev, ki vložijo dušo in srce v 

tekmovanje, ter nedvomno 
tudi gledalcev, ki so kljub sla-
bemu vremenu prišli spod-
bujat tekmovalce. Direktor 
prireditve Lado Srečnik pa je 
poudaril, da je bistvo tekmo-
vanja ravno sklepanje prija-
teljstev in medsebojno pove-
zovanje ter druženje ljubite-
ljev starodobnih vozil. 

Najboljši čas izven kon-
kurence – 3 minute in 12 

sekund – je dosegel Gre-
gor Erman. Med damami 
so pokale prejele: Nevenka 
Bečan, Janja Budič, Anka 
Hrast in Nathalie Selan iz 
Avstrije. Pokal za original-
nost vozila sta prejela Jožef 
Meglič za predvojni moto-
cikel DKW SB, letnik 1937, 
in Valentin Novak za povoj-
ni motocikel Puch SGSS, 
letnik 1953. Jožef Meglič 

je za prej omenjeno vozilo 
prejel še pokal za najstarej-
še vozilo. Plaketo za najsta-
rejšega voznika si je prislu-
žil 79-letni Franc Kapus, 
plaketo za najboljši čas pa 
Jožef Cerar, ki je z motor-
jem NSU Max 300, letnik 
1956, dosegel čas 2 minu-
ti in 48 sekund. Posebno 
priznanje je prejela ekipa 
iz Češke. 

S starimi vozili po stari cesti 
Mednarodni gorski preizkus starodobnikov – 23. Hrastov memorial je kljub deževnemu vremenu  
v Podljubelj privabil šestdeset motoristov na starodobnih motociklih in mopedih. 

Motoristi so se spopadli z razmočeno makadamsko cesto, ki je peljala do vrha prelaza na 
Ljubelju. / Foto: Primož Pičulin 

Medvode – Turistična zveza Medvode je triindvajseto leto 
zapored organizirala akcijo Moja dežela, lepa in gostoljubna. 
Na zaključni prireditvi so priznanja podelili v različnih kate-
gorijah. V kategoriji zasebnih hiš, zgrajenih po letu 1956, so 
bile izbrane hiše družine Polak iz Žlebov, družine Tomšič iz 
Zgornjih Pirnič in družine Malovrh iz Hraš. Najlepši vrt ima 
Špela Kepec iz Zgornjih Pirnič, priznanje za zeliščni vrt je do-
bila ekipa, ki skrbi za Vaški vrt v Smledniku, za piknik prostor 
je priznanje prejel piknik prostor Sidro, za gostinski objekt je 
bila izbrana Okrepčevalnica Stan, med javnimi objekti – vrtci 
Vrtec Medvode – enota Ostržek, med javnimi objekti – šolami 
OŠ Simona Jenka Smlednik, med vaškimi jedri Trnovec, v 
kategoriji kulturne dediščine pa kapelica pri kmetiji Malenšek. 
Turistična zveza Medvode je podelila še dve posebni priznanji 
za aktiven doprinos pri razvoju turizma v občini Medvode, in 
sicer Vidi Bališ iz Vaš in Juretu Žitniku, predsedniku Turistič-
nega društva Dragočajna - Moše.

Posebni priznanji Bališevi in Žitniku
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sudoku_LAZJI_19_72
NALOGA

5 6 2 8
1 3 4 2

8 5 3 1
7 5 8 3

2 3 6 7
4 2 1 9

3 8 7 4
6 1 8 5

2 9 4 3

sudoku_LAZJI_19_72

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_72
NALOGA

4 2 9
9 6 7 3

1 6 4 2
1 8 2 3

4 7 5 2
8 5 9 3

5 4 1 7
7 8

sudoku_TEZJI_19_72

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 
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REŠITEV

428357196
965128473
317694825
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sudoku_LAZJI_19_72
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6185

2943

sudoku_LAZJI_19_72

REŠITEV

576132948
813649725
942875631
795481362
128396574
634527189
381754296
469213857
257968413

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 11. 9.
20.50 TISTO: DRUGO POGLAVJE
18.00 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
15.50 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 11. 9.
18.00, 20.00, 21.10 TISTO: DRUGO POG-
LAVJE
21.00 KOŽA
20.50 ANGEL JE PADEL
19.00 NIKOLI NI PREPOZNO
20.30 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
15.50 STRAŠLJIVE ZGODBE
16.20 YESTERDAY
16.30 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
15.45 VELIKO POPOTOVANJE, sinhro.
18.40 PRIDNI FANTJE

17.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
18.20 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
17.40 LEVJI KRALJ, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 10. 9.
20.00 BOLEČINA IN SLAVA

Sreda, 11. 9.
20.00 ZVESTI MOŠKI

Četrtek, 12. 9.
20.00 KOŽA

Petek, 13. 9.
20.00 MRTVI NE UMIRAJO

Sobota, 14. 8.
16.00 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
18.00 ZVESTI MOŠKI
20.00 MRTVI NE UMIRAJO

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
10. 9.

9/22 °C

Nedelja 
15. 9.

7/20 °C

Sreda 
11. 9.

Četrtek
12. 9. 

Petek
13. 9. 

Sobota
14. 9.

12/20 °C 14/24 °C 11/24 °C 9/22 °C

Ponedeljek 
16. 9.

Torek
17. 9.

Sreda
18. 9.

Četrtek
19. 9.

6/19 °C 6/20 °C 7/21 °C 8/22 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

10. 9.  tor. Nikolaj 6.33 19.24

11. 9. sre. Milan 6.34 19.22 

12. 9. čet. Gvido 6.36 19.20

13. 9. pet. Filip 6.37 19.18

14. 9. sob. Rasto 6.38 19.16

15. 9. ned. Nikodem 6.39 19.14

16. 9. pon. Ljudmila 6.41 19.12

Na stojnicah pa so ponudi-
li izdelke iz ovčjega in kozje-
ga mleka ter izdelke doma-
če obrti.

Oživljanja turistične po-
nudbe na tem območju se 
bodo po besedah direktor-
ja novoustanovljene druž-
be RTC Zatrnik Aleša Za-
larja sicer lotili postopoma. 
»Ustanovitev družbe RTC 
Zatrnik predstavlja osnovo, 
na podlagi katere bomo za-
čeli pogovore z vsemi osta-
limi lastniki zemljišč, ki jih 
je več kot trideset, pa tudi z 
drugimi, ki bi želeli sodelo-
vati kot družbeniki, poslovni 
partnerji ali investitorji,« je 
razložil in dodal, da se dob-
ro zavedajo, da brez širokega 
sodelovanja ne bodo mogli 
izpeljati tako ambicioznega 
projekta. Za začetek namera-
vajo že v letošnji zimski sezo-
ni urediti smučišče za otro-
ke, kjer ne bo potrebnih veli-
kih vlaganj. »Naša prednost 
je, da so tereni travnati in lah-
ko smučanje za otroke izve-
demo že na dvajsetih centi-
metrih snega.« Večji zalo-
gaj bo oživitev ostalih smu-
čarskih prog, vseh skupaj jih 

je približno dvajset kilome-
trov. Vse naprave so zasta-
rele in jih bo treba zame-
njati. Najprej imajo v načr-
tu postavitev štirisedežnice 
na Hotunjski vrh, za kar pot-
rebujejo soglasja vseh lastni-
kov, pogovore pa vodijo tudi 
z drugimi deležniki v prosto-
ru, tako občinama Bled in 
Gorje kot Triglavskim naro-
dnim parkom (TNP) in mi-
nistrstvi. Na Hotunjskem 
vrhu so sicer štiri smučar-
ske proge in vse bi pokrili z 
eno sedežnico, ki bi obrato-
vala tudi v poletni sezoni, saj 
nameravajo oblikovati tudi 
poletno turistično ponudbo, 
od gorskega kolesarjenja do 

sankališča. Čeprav je smu-
čišče v tretjem varovalnem 
pasu, zakon o TNP po noveli 
izpred dveh let na tem obmo-
čju dopušča umetno zasne-
ževanje, zato se bodo lotili 
tudi priprave vse potrebne 
dokumentacije za gradnjo 
vodnega zbiralnika in nape-
ljave za umetno zasneževa-
nje, je napovedal Zalar, ki 
računa, da bi smučišče lah-
ko zaživelo v novi smučarski 
sezoni prihodnje leto.

Osnovnega kapitala se je 
po Zalarjevih besedah nab-
ralo za nekaj deset tisoč 
evrov, v prihodnje pa se na-
dejajo tudi sodelovanja s Tu-
rističnim društvom Gorje. 
»Turistično društvo bi bilo 
lahko eden naših pomemb-
nih investitorjev. Zelo us-
pešno namreč gospodarijo s 
Sotesko Vintgar, kot društvo 
pa morajo zbrana sredstva 
vlagati nazaj v razvoj turiz-
ma v lokalnem okolju, ka-
mor sodi tudi Zatrnik.« Na-
vezali so stike s še nekateri-
mi drugimi potencialnimi 
investitorji, iskali jih bodo še 
naprej. Sprožili so tudi po-
stopek, da Zatrnik postane 
naselje, kar jim bo omogo-
čilo bistveno več možnosti 

za razvoj infrastrukture na 
tem območju, vključno z že 
omenjenim zbiralnikom za 
vodo. Pobudo, da Zatrnik 
postane naselje, bodo gor-
janski svetniki obravnavali 
že na naslednji seji, ki bo 18. 
septembra, je pojasnil žu-
pan Občine Gorje Peter Tor-
kar, ki pozdravlja prizade-
vanja za oživitev smučišča. 
»Tudi občina je v zadnjih 
letih veliko naredila za turi-
stični razvoj z ureditvijo in-
frastrukture,« je pojasnil in 
dodal, da se to pozna tudi na 
številu nočitev v njihovi ob-
čini, ki se je z deset tisoč no-
čitev v letu 2013 povečala na 
40 tisoč nočitev v lanskem 
letu. Sprejetje prostorskega 
načrta za območje Zatrnika 
pa je v pristojnosti države, je 
še razložil Torkar. Družba 
RTC Zatrnik se je povezala 
tudi z ministrstvom za ob-
rambo, saj si želijo turistič-
no ponudbo razvijati tudi 
v sodelovanju s Slovensko 
vojsko, ki ima v neposredni 
bližini vojaški objekt in dve 
žičnici, zlasti v smislu po-
daljševanja smučarske se-
zone, ko bi smučarje lahko 
usmerili tudi na višje ležeče 
smučišče na Viševniku.

Začeli oživljati Zatrnik
31. stran

Aleš Zalar / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V Galeriji Mestne hiše so – v organizaciji Filatelistične 
zveze Slovenije (FZS) z Gorenjskim muzejem ter ob podpori 
Pošte Slovenije – odprli bienalno filatelistično razstavo Deve-
toOkno. Gre za že deveto razstavo, ki pridobiva mednarodni 
pridih, posvečena pa je Mihaelu i. Focku. Obiskovalce so na 
odprtju razstave nagovorili Marjana Žibert, direktorica Go-
renjskega muzeja, Peter Suhadolc, predsednik FZS, Igor Pirc, 
glavni organizator razstave, ter Karmen Hauc, direktorica Po-
šte Ljubljana. Nadvse razgibana razstava, ki skozi filatelistično 
perspektivo prepleta raznovrstne tematike (zgodovina, politi-
ka, šport, aviacija, turizem ...), je na ogled do 13. septembra.

Mednarodna filatelistična razstava

Igor Pirc je predstavil glavne značilnosti razstave. 

Janez Kuhar

Češnjevek – Člani Ribiške 
družine Bistrica Domžale, 
pododbora Pšata, so zadnjo 
nedeljo v avgustu na ribni-
ku v Češnjevku organizira-
li tradicionalni Memorial 

Vinka Stareta, ki ga že tride-
set let prirejajo v spomin na 
zaslužnega člana, ki je umrl 
v prometni nesreči. Sreča-
nja se je udeležilo šestde-
set ribičev iz desetih sloven-
skih ribiških družin. V šti-
rih dopoldanskih urah jih 

je z ulovom imelo srečo 14. 
Ujeli so skupno 26,31 kilo-
grama rib, ki pa so jih po teh-
tanju vrnili v ribnik. Najbolj-
ši pri ulovu je bil Hasan De-
lič iz Ribiške družine (RD) 
Medvode, ki je ujel tri krape 
skupne teže 5,02 kilograma. 

Drugi je bil Matjaž Tirovič iz 
RD Tržič z ulovom 4,37 ki-
lograma rib, tretji Janez Re-
bernik iz RD Kočevje z 2,98 
kilograma, četrti Aleksan-
der Šumi iz RD Kočevje z 
2,68 kilograma, peti Brane 
Ružičič iz RD Medvode z 
1,90 kilograma in šesti Aldo 
Kunstelj iz RD Tržič z 1,78 
kilograma rib. Prehodni po-
kal Ribiške družine Bistri-
ca Domžale, ki ga je poda-
rila družina Vinka Stareta, 
je prejel Janez Seničar, ki je 
prejel tudi prehodni pokal 
Odbora Pšata.

Vse tekmovalce, obisko-
valce in goste so pozdravili 
predsednik pododbora Pša-
ta Janez Zupan, častni pred-
sednik RD Bistrica Domžale 
Rajko Bajec in vodja tekmo-
vanja Tomaž Stare. 

Ribiči na Memorialu Vinka Stareta
Srečanja se je udeležilo šestdeset ribičev iz desetih slovenskih ribiških družin.

Organizatorji z najboljšimi ribiči letošnjega Memoriala Vinka Stareta
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Višji tehnolog m/ž (Zgornji Brnik) 
Področje dela: skrb za neprekinjeno obratovanje elektroenergetskih naprav za kri-
tične porabnike za naprave in sisteme za kontrolo zračnega prometa, izvajanje pe-
riodičnih pregledov in meritve na elektroenergetskih napravah na dislociranih ra-
dionavigacijskih objektih. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zgornji Br-
nik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 3. 10. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji in skladiščnik m/ž (Komenda) 
V proizvodnji granitnih izdelkov zaposlimo delavca in skladiščnika. DR KONEKT, 
d.o.o., Pod gabri 23, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 6. 10. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Sodelavec/ka v nabavi in prodaji (Kranj) 
Zaželena znanja in lastnosti: ustrezna izobrazba vsaj VI. stopnje, izkušnje pri tovr-
stnem delu, poznavanje izvoznih in uvoznih postopkov, samoiniciativnost in cilj-
na usmerjenost, samostojnost in proaktivnost pri delu, natančnost in doslednost, 
pozitivna naravnanost, pripravljenost za sodelovanje, dobre komunikacijske vešči-
ne, proaktivno in napredno razmišljanje. EUROTRONIK Kranj, d.o.o., Štirnova ulica 
8, 4000  Kranj. Prijave zbiramo do 3. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci m/ž (gorenjska regija)
Zaželeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste ve-
stni in zanesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, 
pripravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d.d., Du-
najska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 9. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar/valej m/ž (Lesce)
 Vaš prispevek: Sprejem in prijazna postrežba gostov v igralnem salonu, priprava 
in strežba pijač in napitkov, zaključitev blagajne ter predaja iztržka.  ADMIRAL Slo-
venija , Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina. Prijave zbiramo do 5. 10. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Elektro-vzdrževalec m/ž (Kranj)
 Pričakujemo: zaključeno srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško) elek-
tro smeri, izkušnje na področju elektro vzdrževanja strojev in opreme (zaželene, 
niso pa pogoj za zaposlitev), zaželeno poznavanje elektronskih komponent in el. 

krmilnih sistemov, računalniška pismenost, izjemno željo po znanju, sodelova-
nju, napredku in razvoju (inovacije), pripravljenost na delo v izmenah. GOODYE-
AR DUNLOP SAVA TIRES, d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 9. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Viličarist m/ž (Medvode) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: oskrbovanje porabnikov s surovinami, polizdelki 
in izdelki, manipulacija z materiali in gotovimi izdelki. Sogefi Filtration, d.o.o., Ladja 11, 
1215 Medvode. Prijave zbiramo do 5. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za nabavo – indirektna nabavna kategorija m/ž (Lipnica)
 Pogoji: višja ali visokošolska izobrazba tehnične ali ekonomske smeri, nekaj let iz-
kušenj z izvajanjem indirektne nabave v proizvodnem podjetju (investicijska opre-
ma, vzdrževanje, potrošni material, storitve …), pogajalske sposobnosti, analitič-
ne sposobnosti, aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika. Iskra Mehaniz-
mi, d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 20. 9. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Koordinator tehnike m/ž (Brnik)
K prijavi vabimo kandidate/-ke, ki imajo naslednja znanja: izobrazbo VII. stopnje po 
SOK-u in 2 leti delovnih izkušenj na področju dela oziroma VI. ali V. stopnjo izobraz-
be po SOK-u in 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih, področna zakonodaja in 
standardi, znanje tujega jezika na srednjem nivoju, računalniška znanja (Office pro-
grami), vozniški izpit B-kategorije. Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130a, 4210 
Brnik-Aerodrom. Prijave zbiramo do 13. 9. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operativni vodja programa profesionalne nege las m/ž (Kranj)
 Pričakujemo: odlične komunikacijske, prezentacijske in prodajne veščine, vsaj 3 
leta izkušenj v prodaji, sposobnost motivacije in vodenja ljudi, prilagodljivost gle-
de delovnega časa in terenskega dela, vozniško dovoljenje B-kategorije, aktivno 
znanje slovenskega, angleškega, hrvaškega jezika, VI. ali VII. stopnjo izobrazbe eko-
nomske ali druge sorodne smeri. ARC – Kranj, d.o.o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 4. 10. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalci m/ž (gorenjska regija)
Če si želite postati del mednarodne verige z dolgo tradicijo in uveljavljeno blagov-
no znamko, v kateri skupaj ustvarjamo prihodnost trgovinske panoge, vas vabimo, 
da se pridružite naši ekipi. Za sodelovanje pri doseganju ciljev in strategije podjetja 
HOFER iščemo sodelavca/-ko za delovno mesto: prodajalci v gorenjski regiji (m/ž). 
HOFER trgovina, d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 30. 9. 
2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnik kontrolor m/ž ( več delovnih mest) (Ljubljana, Kranj)
Opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. REGIA GROUP d.d., 
Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3.10.2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Serviser elektro/strojne smeri m/ž (Kranj)
Podjetje Gitas Kranj, d.o.o., ki uspešno posluje že od leta 1992, v svoje vrste vabi sode-
lavca za delo na področju opravljanja servisnih storitev prodajnega programa podje-
tja. GITAS, proizvodno in trgovsko podjetje Kranj, d.o.o., Zgornje Bitnje1, 4209 Žabni-
ca. Prijave zbiramo do 3. 10. 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

razstava
RODBINA VURNIK IN KRANJ 
sreda, 11. 9., ob 18.00 
(odprtje razstave)

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

predavanje
RODBINA VURNIK IN KRANJ 
dr. Andrej Smrekar
sreda, 11. 9., ob 19.00, dvorana

delavnica 
ČAROBNI PRSTI
Špela Košir
četrtek, 12. 9., od 17.00 do 19.00, 
ustvarjalna soba, cvetlice iz perlic
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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. 

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

PRIREDITVE
Primorski večer in predstavitev romana Vonj po soli
Milje – Kulturno društvo Hiša čez cesto vabi v petek, 13. 
septembra, ob 18. uri na predstavitev romana Vonj po soli 
pisateljice Anite Šefer. Prijetno druženje s pisateljico bo po-
pestrila skromna pogostitev in pevci Hiše čez cesto, glasbe-
nika Marija in Igor Jamnik ter pesnica in mezzosopranistka 
Darja Resnik Debevc.

Večer pod vaško lipo na Trati
Trata – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas vabi v 
petek, 13. septembra, ob 19. uri na prireditev Veseli večer pod 
vaško lipo, ki bo na Tratarjevi domačiji na Trati pri Adergasu. 
Ob zvokih harmonike, petju in besedi boste spoznavali števil-
na opravila in izdelke spretnih rok gospodarja Cirila. Začutili 
bomo utrip prijetnega življenja na kmetiji. Sodelovali bodo 
člani društva KUD Pod lipo Adergas in otroci. V primeru sla-
bega vremena bo prireditev na Mlačevi kmetiji na Trati.

Kegljanje na vrvici
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi svoje člane na 
prvo kegljanje na vrvici, ki bo v sredo, 11. septembra, ob 9. 
uri na igrišču ob domu upokojencev v Naklem. Kegljanje bo 
predvidoma vsako sredo ob 9. uri.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V LUK – Medgeneracij-
skem centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne 
aktivnosti: v sredo, 11. septembra, ob 10. uri ruščina; ob 16. 
uri Jezikam slovensko (Delavnice komunikacije v slovenščini 
za otroke od 5. do 10. leta starosti); ob 17. uri Razumem, 
znam slovensko (Delavnica komunikacije v slovenščini za 
otroke od 10. do 15 leta starosti); ob 17. uri Afazijada (Pogo-
vorna skupina društva); ob 18. uri Življenje je praznik, ko so 
hormoni v harmoniji; v četrtek, 12. septembra, ob 10.30 ita-
lijanščina; ob 17. uri Življenje z izgubo (pogovorna skupina 
oseb, ki so izgubile otroka); v petek, 13. septembra, ob 17. uri 
družabni večer – tarok; ob 17.30 petje ljudski pesmi; Cerklje 
na Gorenjskem: vsak ponedeljek ob 17.30 Telovadimo – vad-
ba za zdravo telo (OŠ Cerklje); v četrtek, 12. septembra, ob 
17. uri polstenje (TIC Cerklje); ob 18. uri Beremo skupaj (bar 
Kern Cerklje); Preddvor: v sredo, 11. septembra, ob 17. uri 
začetni tečaj fotografije (delavnica v treh delih ob sredah, 

Morebiti oživimo še kakšno 
pozabljeno besedo. Jamar-
ski zemljevid tako po no-
vem krasijo Frklajdunga, 
Jošpekl, Četna, Brana, Jer-
bas, Čmar, Obevna in mno-
ge druge. Zapisniki, v kate-
rih je pojasnjen tudi pomen 
imen, bodo ob koncu leta 
vneseni v slovenski kataster 
jam, ki ga vodi Inštitut za 
raziskovanje krasa,« je poja-
snila sogovornica in dodala, 
da so odkritja nadvse razno-
lika, pri enem je jamarjem 
pomagal Mirko Smukavec, 
izjemni poznavalec tega 

območja, kot je poudarila 
Špela Borko: »Davno tega je 
Mirko pod Gradovcem na-
šel globoko brezno, in ko 
je slišal govorice o jamar-
jih, je brž našpičil ušesa. Na 
vročo poletno soboto nas je 
tako popeljal po skritih stezi-
cah. Urno kot gams je brzel 
med skalovjem, da smo ga 
komaj dohajali – kdo bi ver-
jel, da piše že 84 pomladi?! 
Po mnogo urah iskanja se 
je trud poplačal. Odkritje, 
kakršnega v dobro prečesani 
Sloveniji ne bi več pričakova-
li: brezno premera 15 metrov 
s kamnitim lokom, ki se pne 
nad praznino, globoko vsaj 
šestdeset metrov (tam nam 
je zmanjkalo vrvi). Ob pog-
ledu nanj je Mirko vzkliknil: 
''O, čudo Kranjske zemlje!'' 
In tako je jama dobila ime. 
Nato pa dodal: ''To ni moja 
jama.'' Le v katerem rušju 

se torej skriva še eno veliko 
brezno? Od tedaj se po vsaki 
akciji ustavimo pri Mirku in 
mu poročamo o novih najd-
bah.«

Za najbolj vznemirlji-
vo odkritje pa se je pokaza-
la jama Grvn, do katere ja-
marji dostopajo po lovski 
poti s Poljane proti Gradov-
cu. »Vhod je kot iz pravljice, 
marca je bil obdan še s snež-
nim obokom in breznom 
pod njim, ki je obetal nekaj 
velikega. Grvn je v času pi-
sanja globok 402 metra in 
dolg 1861 metrov. Nepregle-
danih odcepov ima že sko-
raj nešteto in zagotovo bo 
na prihodnji akciji presegel 
dolžino dva kilometra. Pre-
pih in prostornost rovov ka-
žeta, da jame med planina-
ma še zdaleč niso rekle zad-
nje besede,« so sklenili ja-
marji DZRJ Ljubljana. 

Odkrili jamski raj pod Rodico
31. stran

Člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana na planini Poljana / Foto: Matic Di Batista

Brezno v jami Grvn na globini približno dvesto metrov 
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s ključno besedo   

Darovanje omogočajo Telekom
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

AFRIKA5

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

na 1919 boste

prispevali 5 EUR
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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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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.

20
EUR

180 strani, 145 x 205 x 18 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi Mojca Logar Več kot sanje

Janez Logar Jaz, midva, mi

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.

Dve knjigi v eni. Janez piše o notranjem svetu človeka in o odnosih v zakonu 
in v družini. Predvsem, kako lažje zaživeti. Mojca poudari lepoto mame velike 
družine, žene, učiteljice in raziskovalke bližnje in daljne okolice. Skupaj želita 
povedati, da je v zakonu in družini lahko zelo lepo. Lepo je skupaj spoznavati 
drug drugega, našo deželo in potovati po svetu.

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.

Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov, 
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena 
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih. 
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako 
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do 
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.

25
EUR

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo blizu Radovljice pro-
dam. Potrebna je manjšega popravila. 
Zelo primerna za mlajšo družino ali za 
starejše, ki bi radi živeli pod svojo stre-
ho v naravi. Cena po dogovoru, tel.: 
031/581-696, Vinko 19002344

POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo. Primerna za 
obrtnike ali drugo dejavnost. Parcela je 
v Bistrici ob Sotli. Ostalo po dogovoru, 
tel.: 041/614-974 19002284

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Accent, starejši letnik, reg. 
do 5/2020, v voznem stanju, tel.: 
041/376-176 19002359

SEAT Cordoba, letnik 2006, 94.000 
km, 1. lastnik, lepo ohranjen, tel.: 
041/406-966 19002354

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume Continental, stare 1 
leto, 205/70 15 96T, tel.: 051/303-
294 19002353

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 19002266

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

OMARO za dnevno sobo in mladinsko 
pohištvo, tel.: 04/23-11-354 19002356

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19002357

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002348

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

MLIN za sadje z enofaznim elektro 
motorjem na kolesih - kovinski, tel.: 
041/686-713 19002349

KUPIM

TRAKTOR  in dobro ohranjene 
priključke, tel.: 041/680-684  
 19002346

PRIDELKI
PRODAM

SILAŽNO koruzo 0,46 ha, v Voklem, 
tel.: 041/659-955 19002352

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE piščance za zakol, tel.: 
041/281-919 19002345

GRAHASTE in rjave jarkice. Na voljo 
bodo po 20. septembru. Zbiram naro-
čila., tel.: 041/820-594  
 19002351

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002275

KUPIM

BIKA simentalca ali mesne pasme, tež-
kega krog 400 kg, tel.: 041/390-431  
 19002347

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 19002358

OSTALO
NAJAMEM

HLEV v okolici Kranja za približno 10 
ovac in do 200 kokoši, proste reje, tel.: 
068/191-126 19002355

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

KMETIJA odprtih vrat Pr' Končovc - 
Iščemo pomoč v strežbi za honorarno 
ali študentsko delo, predvsem med 
vikendi, občasno tudi med tednom za 
dobro plačilo. Aleš Kristan, n.d.d.k., 
Javornik 10, Kranj, tel.: 041/242-388  
 19002298

Rezultati 72. kroga – 8. september 2019
1, 6, 10, 13, 21, 22, 28 in 20

Loto PLUS: 3, 5, 11, 18, 23, 25, 29 in 6
Lotko: 5 9 3 0 7 5

Sklad 73. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 73. kroga za PLUS: 1.460.000 EUR
Sklad 73. kroga za Lotka: 110.000 EUR

LOTO

11., 18. in 25. september) – Dvorana na Zgornji Beli; Šen-
čur: v sredo, 11. septembra, ob 8.30 Telovadimo (delavnica v 
treh delih ob sredah, 11., 18. in 25. septembra, Športni park 
Šenčur); ob 8.30 svetovanje ISIO in svetovanje zaposlenim – 
Športni park Šenčur (brezplačno svetovanje o možnostih in 
priložnostih izobraževanja in usposabljanja).

Za otroke
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi na delavnico Be-
remo s tačkami pomagačkami v torek, 10. septembra, od 17. 
do 18. ure. Potrebne so predhodne rezervacije.

IZLETI
S kolesom do Medvod
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 12. sep-
tembra, na kolesarjenje na relaciji Naklo–Kranj–Medvode–
Pirniče–Trboje–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upo-
kojencev Naklo.

Pohod na Krvavec
Kranj – Društvo upokojencev Kokrica v soboto, 14. sep-
tembra, organizira pohod na Krvavec. Do izhodišča na pla-
nini Jezerca se pripeljete s svojimi avtomobili. Zbor bo ob 
8. uri pred Domom krajanov na Kokrici. V primeru slabega 
vremena pohod odpade.

Trgatev v Vitovljah
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na trgatev na tu-
ristično kmetijo Ipavec v Vitovljah v torek, 24. septembra. 
Odhod s posebnim avtobusom bo ob 7.30 izpred Mercator 
centra na Primskovem; po obiranju grozdja (štiri ure) bo ko-
silo. Odhod nazaj bo ob 18. uri. Prijave z vplačili sprejemajo 
v društveni pisarni do srede, 18. septembra.

OBVESTILA
Maša ob prazniku
Kranj – Župnija Kranj Šmartin vabi v nedeljo, 15. septembra, 
ob 10. uri na Sv. Jošt nad Kranjem k sv. maši ob praznovanju 
praznika Žalostne Matere Božje.

Vabilo k vpisu
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice v septembru vabijo 
k vpisu na angleške ter nemške igralne urice, ki se začnejo v 
oktobru. Prijave zbirajo na otroškem oddelku knjižnice.

RAZSTAVE
Fotografska razstava
Jesenice – V četrtek, 12. septembra, bo ob 18. uri v Muzeju 
Kosova graščina odprtje pregledne fotografske razstave čla-
nov Fotografskega društva Jesenice. Vstop bo prost. Razsta-
va bo na ogled do 13. oktobra.

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/ci za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
040/218-203. Makarončki d.o.o., 
Podgorica 21, LJ. - Črnuče  
 19002293

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 
 19002277

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002280

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 19002276

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi, ..., tel.: 
041/583-163  
 19002281

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 19002331

RAZNO
PRODAM

3 INOX - rostfrei sode, 50/1, 55/1, 
100/1 in 1 cirkular, tel.: 041/868-
351 19002350
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Anketa

Gregor Mandeljc,  
Blejska Dobrava:

Hodil sem v turistično šolo, 
a sem kmalu ugotovil, da to 
ni zame. Ko sem enkrat videl, 
kaj se da narediti iz železa, 
me je zastrupilo. Kovač sem 
že 21 let.

Leopold Durchner, Avstrija:

Že 45 let nadaljujem 250-le-
tno družinsko kovaško tra-
dicijo. V Avstriji je bil poklic 
kovača v preteklosti bolj ce-
njen, globalizacija in izdelki 
iz Kitajske pa so kovaštvu 
naredili veliko škode.

Alojz Šuligoj, Lokovec:

Naša vas Lokovec je znana 
po kovačih, včasih jih je bilo 
kar dvesto. Star sem 84 let, 
kujem že skoraj sedemdeset 
let. Moj prvi izdelek, ki sem 
ga skoval, je bil cepilni nož 
za trte ...

Luka Ložar,  
Dol pri Ljubljani:

Od nekdaj sem bil nor na 
nože in sem jih začel kovati, a 
ker je bila hiša hitro prepolna, 
zdaj kujem različne izdelke. 
Kovaštvo je najlepši poklic, 
a težak ...

Urša Peternel

Na Jesenicah je v soboto po-
tekalo Vseslovensko srečanje 
kovačev. Trideset jih je prika-
zovalo svojo obrt, najmlajši 
je imel šest, najstarejši več 
kot osemdeset let. Navdušili 
so z umetnostjo kovanja raz-
beljenega železa in s čudovi-
timi izdelki, ki se rojevajo iz 
ognja ...

Zapela so 
kovaška kladiva

Bruno Kalčič,  
Blejska Dobrava:

Za kovača moraš biti rojen. Je 
težek poklic, a če se najdeš v 
njem, ti da veliko veselja in 
zadovoljstva. Je pa premalo 
cenjen; večina kupcev žal želi 
čim cenejše izdelke.

vre men ska na po ved
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Urša Peternel

Javorniški Rovt – »Na mrzlo 
vodo se pripravimo z dihal-
nimi vajami, s katerimi ak-
tiviramo notranji ogenj. Na 
delavnicah so začetniki v 
vodi od trideset sekund pa 
do dveh minut, jaz sem bil 
najdlje v vodi 25 minut, in 
sicer v Kamniški Bistrici, ko 
je imela tri stopinje. Po za-
ključku se vsi počutimo fan-
tastično, saj se telo popol-
noma regenerira,« je pove-

dal Emil Ledenko z vzdev-
kom Ledeni, Domžalčan, 
ki se že tri leta ukvarja s po-
sebno metodo, imenovano 
Wim Hof. Delavnica po tej 
metodi je nedavno poteka-
la v jezeru ob Domu Trilobit 
v Javorniškem Rovtu, v ka-
terem je voda tudi v vročih 
poletnih dneh imela le šest 
stopinj Celzija. Metoda nosi 
ime po izumitelju, nizo-
zemskem športniku Wimu 

Hofu, ki je z raziskovanjem 
ugotovil, da obstaja zelo eno-
staven način, kako doseči 
boljše zdravje: s kopanjem 
v ledeni vodi! »Wim Hof je 
znanstveno dokazal, da lah-
ko s pomočjo zavestnega di-
hanja, miselnosti in hladne 
vode aktivno vplivamo na 
živčni, hormonski, imun-
ski in krvnožilni sistem. 
Na ta način se v telesu spro-
ščajo dopamin, serotonin, 

melatonin, endorfini in ka-
nabinoidi, znižuje pa se ra-
ven stresnega hormona kor-
tizola, ki uničuje naše zdrav-
je,« je povedal Ledenko. Z 
metodo omogočimo telesu, 
da iz krvi sprošča precej več 
kisika v celice, mišice, tkiva 
in možgane, s čimer se telo 
alkalizira. To pa preprečuje 
nastanek bolezni, ki lahko 
'preživijo' le v kislem okolju. 
Boljši je spanec, zmanjšajo 

se vnetja v telesu, izboljša se 
presnova, povečajo se ener-
gija, moč volje, ustvarjalnost 
... Poveča pa se tudi odpor-
nost na mraz; Emil Ledenko, 
ki ima po naključju priimek, 
ki ga tako dobro označuje, je 
povedal, da ga je še tri leta 
nazaj vsako zimo neznan-
sko zeblo. Odkar se ukvarja 
z metodo Wim Hof, pa tudi 
pozimi hodi naokrog v krat-
kih rokavih. 

Zdravje iščejo v ledeni vodi
Jezero v Javorniškem Rovtu ima le šest stopinj Celzija, skupina pristašev metode Wim Hof pa je v njem 
našla ledeni izziv. Prepričani so, da je kopanje v ledeni vodi v kombinaciji z zavestnim dihanjem in 
pravo miselnostjo ključ do zdravja.

Delavnice v jezeru v Javorniškem Rovtu se je udeležilo enajst udeležencev, ki so najprej 
opravili niz dihalnih vaj, s čimer so se napolnili s kisikom. Zatem so se sproščeno podali v 
mrzlo vodo ...

Z zavestnim dihanjem in 
hladno vodo aktiviramo 
tudi 'notranjega 
zdravnika' in s tem 
procese samozdravljenja.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva se bo po 
kotlinah in dolinah zadrževala megla. Jutri bo sprva več nizke 
oblačnosti, ki se bo popoldne umikala. V četrtek bo deloma 
sončno in spet topleje.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de je začela nov krog nakupa 
gasilskih vozil za prostovolj-
na gasilska društva v občini. 
Po dogovoru znotraj Gasil-
ske zveze Medvode je prvo 
na vrsti PGD Preska - Med-
vode, ki ima več kot 120 čla-
nov, od tega več kot 45 opera-
tivnih gasilcev. Je društvo z 
največ intervencijami v obči-
ni. V njihovem voznem par-
ku so trenutno štiri vozila, ki 
bodo ostala tudi po pridobi-
tvi novega.

To bo vozilo s cisterno 
GVC 16/15, ki bo z vso opre-
mo zelo sodobno. »To vo-
zilo bo v Medvodah izvo-
zilo na največ intervencij. 
Tako kaže statistika. Kupu-
jemo torej vozilo, ki bo naj-
bolj obremenjeno,« je dejal 
Anže Šilar, poveljnik Gasil-
ske zveze Medvode. Pogod-
bo za nakup so župan Ob-
čine Medvode Nejc Smo-
le, predsednik PGD Preska 
- Medvode Tomaž Plešec in 
na javnem razpisu izbrani 
dobavitelj, podjetje Gasilska 
vozila Pušnik (zanj Marijan 
Pušnik) že podpisali. Vozilo 

se bo uporabljalo za gašenje 
in reševanje pri požarih ter 
za srednje zahtevne tehnič-
ne intervencije. Namenjeno 
je večjim gasilskim enotam. 
S posadko sestavlja gasilsko 
taktično enoto – zmanjšan 
oddelek ali oddelek. »To in-
vesticijo načrtujemo že več 
kot desetletje. Vozilo bo slu-
žilo vsem občanom, bodo 
bolj varni, saj bomo v pri-
meru kakršnekoli nesreče 

lahko kvalitetneje in hitre-
je posredovali,« je pojasnil 
Tomaž Plešec, predsednik 
PGD Preska - Medvode. 

Vrednost investicije je ne-
kaj več kot 314 tisoč evrov, od 
tega bo sedemdeset odstot-
kov prispevala občina, preos-
tanek pa gasilsko društvo, ki 
pri tem računa na pomoč kra-
janov in podjetij. Sredstva za 
nakup vozila so zagotovljena 
v proračunu Občine Medvo-
de v letih 2019 in 2020, do-
bavo pa pričakujejo v prihod-
njem letu. 

Nov krog nakupa 
gasilskih vozil
Prvo bo novo vozilo dobilo Prostovoljno gasilsko 
društvo (PGD) Preska - Medvode.

Visoko – Pod kozolcem na Dvorcu Visoko bo Zavod Poljanska 
dolina v sodelovanju s Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka 
v petek, 13. septembra, ob 19. uri pripravil bralno izvedbo 
Visoške kronike. Za priredbo besedila je poskrbel Ludvik Ka-
luža, v predstavi pa sodelujejo: Simon Kokelj, Janez Čadež, 
Miha Gantar, Marjeta Kokelj, Tončka Oblak, Milka Burnik in 
Stane Kralj. Vezno besedilo bosta brala Marko Ušeničnik in 
Polona Peternelj.

Bralna izvedba Visoške kronike

Kamnik – Člani Društva sv. Jakoba Kamnik vabijo na preda-
vanje in pogovor z duhovnikom, pisateljem, publicistom p. 
Karlom Gržanom z naslovom O tisti ironiji – smehu, ki nas 
osvobaja. Prireditev bo v sredo, 11. septembra, ob 19.30 v 
dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku.

Pogovorni večer s patrom Karlom Gržanom

Vrednost investicije je 
nekaj več kot 314 tisoč 
evrov.


