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Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Gospodarstvo drvi 
proti zidu
Delodajalske zbornice so z doku-
mentom Kisik za gospodarstvo 
vladi predstavile ukrepe za pove-
čanje konkurenčnosti in gospo-
darsko rast.

3

KRONIKA

Požar je uničil  
Porentov dom
V Kranjski Gori je v nedeljo zjutraj 
zagorela brunarica ob Porentovem 
domu, ogenj pa se je hitro  razširil 
tudi na dom, na srečo prazen, ki je 
popolnoma uničen.

12

RAZVEDRILO

Njegovih prvih sto
Dominik Kosec z Orehka pri Kra-
nju je praznoval stoti rojstni dan. 
Čili stoletnik rad gleda Formulo 1, 
borilne športe in stavi na motoci-
klističnega dirkača Valentina Ro-
ssija. Gorenjski glas prebere od 
prve do zadnje strani.

18

ZANIMIVOSTI

Spet živa škofjeloška 
plaža
To poletje je na kopališču v Pušta-
lu spet tako živahno, kot so bili 
obiskovalci plaže ob Poljanski Sori 
vajeni v preteklih desetletjih.

22

VREME

Danes bo pretežno 
oblačno, še bo možen dež. 
Jutri in v četrtek bo 
sončno. 

11/26 °C
jutri: sončno

Boštjan Bogataj

Kranj – V soboto nekaj po 
12. uri so bili reševalci obve-
ščeni o nesreči na Triglavu. 
Ekipa za helikoptersko reše-
vanje v gorah je okoli 14. ure 
našla 65-letnega Domžalča-
na, ki mu je zdrsnilo med se-
stopom, med Malim Trigla-
vom in Triglavom je omah-
nil 250 metrov v globino. V 
nesreči se je tako hudo ranil, 
da mu ni bilo pomoči. 

V nedeljo popoldne je pri 
sestopu s Porezna na stezi 
zdrsnilo planincu, ki je pa-
del približno trideset me-
trov po strmem, skalnatem 

in poraščenem pobočju in 
izgubil življenje. Policisti 
vsem, ki se odpravljajo na 
zahtevnejše vrhove, svetu-
jejo, da uporabljajo plezalni 
pas z varovalno vrvjo za pri-
penjanje na jeklenice, sesto-
pajo in vzpenjajo pa naj se 
počasi in previdno.

V nedeljo zgodaj zjutraj je 
zagorelo v Čičarah pri Kranj-
ski Gori. Požar je najprej 
vzplamtel v brunarici ob Po-
rentovem domu, po eksplo-
ziji plinskih jeklenk pa je 
prešel na dom in ga kljub 
posredovanju številnih ga-
silcev z Jesenic in Kranj-
ske Gore uničil. Gašenje je 

trajalo več kot šest ur, na sre-
čo pa je dom že dve leti pra-
zen, zato ranjenih ni bilo. Po 
podatkih policije je nastalo 
za okoli dvesto tisoč evrov 
škode. Več na strani 12.

Minuli konec tedna sta se 
zgodili tudi dve nesreči ja-
dralnih padalcev. Pod vzle-
tiščem na Kobariškem Sto-
lu je poljski padalec strmo-
glavil in se smrtno ponesre-
čil, v nedeljo pa je italijanski 
padalec nad Soriško plani-
no izgubil nadzor nad pada-
lom, padel, po posredovanju 
helikopterske reševalne eki-
pe se zdravi v ljubljanskem 
kliničnem centru. 

Požar v domu in smrt v gorskem svetu
V soboto se je pod Triglavom smrtno ponesrečil planinec, v nedeljo tudi pod 
Poreznom. V nedeljo zjutraj je ogenj zajel Porentov dom v Kranjski Gori in ga 
uničil. Minuli konec tedna tudi dve nesreči jadralnih padalcev.

V Kranjski Gori so ognjeni plameni kljub posredovanju poklicnih in prostovoljnih gasilcev 
uničili Porentov dom. Škode je za 200 tisoč evrov. / Foto: Andraž Sodja

Jože Košnjek

Begunje – Festival bodo tvo-
rili trije vsebinsko zaokrože-
ni glasbeni in pevski večeri. 
Prvi z naslovom Na avtocesti 
bo v petek, 23. avgusta, ob 20. 
uri in bo občinstvo popeljal po 
deželah, v katerih je ansambel 
v času največje slave najpogo-
steje igral. Zasedba bo med-
narodna. Poleg ansambla 
Saša Avsenika, ki bo osred nji 
glasbeni gost večera, in Gre-
gorja Avsenika, ki je skupaj 
s Tradicijo Avsenik glavni or-
ganizator festivala in bo s svo-
jo kitaro tudi med nastopajo-
čimi, bodo igrali glasbeniki 

iz Švice, Italije, Avstrije, Ni-
zozemske in Nemčije ter se-
veda nepogrešljiv član druži-
ne Avsenikovih godcev, Hišni 
ansambel Avsenik. V soboto, 
24. avgusta, ob 20. uri bo ve-
čer z naslovom Lepo je biti 
muzikant. Da je Avsenikova 
glasba univerzalna, bodo na 
odru poleg Saša in Gregor-
ja Avsenik potrdili pevci Jo-
žica Kališnik, Jožica Svete in 
Alfi Nipič, ki so peli z Avseni-
ki, Slovenski oktet, slovenski 
filharmoniki, plesalci in har-
monikarji, zmagovalci Avse-
nikovih tekmovanj. 

Festival 
Avsenikove glasbe
Sklepna prireditev v čast 60-letnice Avsenikove 
glasbe se bo začela v petek, 23. avgusta, v šotoru 
nasproti Avsenikovega doma.Danica Zavrl Žlebir

Davča – Kljub cesti v Davčo, 
ki je že drugo leto gradbi-
šče, se je v nedeljo v vas pri-
peljalo veliko število ljudi, 
obiskovalcev 29. etnograf-
ske prireditve Dan teric. Iz 
vse Slovenije, pa tudi od 
drugod, celo iz Umaga, je 
povedal Lojze Jelenc, pred-
sednik tamkajšnjega tu-
rističnega društva, ki že 
vsa leta prireja to priredi-
tev. Nekateri so prišli bolj 
zaradi glasbe, v soboto so 
namreč igrale Vesele Šta-
jerke, v nedeljo ansambel 
Saša Avsenika. 

Spet povprašujejo po davškem platnu
Pri Vrhovcu v Davči se je na tradicionalni etnografski prireditvi Dan teric trlo obiskovalcev, ki jih je 
zanimalo, kako so v preteklosti pridelovali lan, ga predelovali in iz njega izdelovali platno. Po davškem 
platnu je že od lani veliko povpraševanja, zanj se zanima tudi operni pevec Janez Lotrič.

Davška dekleta pri trenju lanu / Foto: Andrej Tarfila�5. stran
�3. stran
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Knjigo prejme JULKA VOMBERGAR iz Kamnika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Če se vam bo pripetilo, da ne boste vedeli, kam naj se z druži-
no, s prijatelji ali sami odpravite na izlet, vam predlagamo, da 
si Bohinj z okolico ogledate s površine jezera. To bo čudovito 
doživetje za vse udeležence, izvedeli boste veliko zanimivosti 
o Bohinju, otroke pa bo navdušila pravljica o Zlatorogu. Po 
Bohinjskem jezeru vozita dve ladji, ki izhajata iz Kraljevega 
jezera na Bavarskem in imata vstopno in izstopno točko v 
kampu Zlatorog v Ukancu in na pomolu v Ribčevem Lazu, 
enosmerna vožnja pa traja slabe pol ure. Ker ladjici vozita 
neprestano, je čakalna doba največ dvajset minut. Za odra-
slega boste za povratno vožnjo odšteli 10,50 evra, otroci do 
14. leta plačajo 6,50 evra, do četrtega leta je vožnja zastonj. 
Ladjica ima 75 sedežev, in če ste naročnik Gorenjskega glasa, 
se lahko potegujete za štiri povratne vstopnice za vožnjo z lad-
jico Zlatorog. Vprašanje se glasi: Na kakšen pogon vozi ladja, 
če upoštevate dejstvo, da vozi na območju TNP? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do torka, 27. avgusta, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Z ladjico Zlatorog po Bohinjskem jezeru

Suzana P. Kovačič

Ljubelj – Na Starem Ljubelju 
je v nedeljo potekal 11. EU 
ples brez meja pod častnim 
pokroviteljstvom župana 
občine Tržič Boruta Sajovi-
ca in župana Mestne občine 
(MO) Borovlje Inga Appeja. 
Dobro obiskano tradicional-
no srečanje je potrditev, da 
partnerstvo med občinama, 
predvsem pa med ljudmi, 
ne obstaja samo na papirju. 
»Prireditev služi dobri vo-
lji, druženju in prijateljstvu. 
Meja, ki nas je nekdaj ločeva-
la, nas zdaj povezuje,« je de-
jal Borut Sajovic. Ingo Appe  
je izrazil željo, da bi še po-
globili medsosedske odno-
se, ter dodal, da je tematika 
letošnjih prireditev MO Bo-
rovlje prijateljstvo s sose-
di iz področja Alpe Adria in 
obenem povabil na Pohačo – 
Fest v Borovlje konec tega te-
dna.

Častni gost je bil Ernest 
Petrič, predsednik ustavne-
ga sodišča RS, rojen v Tr-
žiču. »V tem času leta 1954 
sem stal tu nekje, skupaj s 
sošolcema iz kranjske gi-
mnazije. Po velikih mu-
kah smo dobili vize, da smo 
šli lahko na Koroško gledat 
naše zgodovinske spomeni-
ke. Za nas je bil obisk na Ko-
roškem nekakšno soočenje. 
Bili so drugačni časi. Takih 
srečanj, kot je današnje, si 
človek še zamisliti ni mogel. 
Sanjal sem o tem, da Sloven-
ci nekoč ne bi bili več delje-
ni s to nevarno mejo in kako 
bi bilo lepo, če bo prišlo do 
časov, ko bomo prijatelji. Sa-
nje so se mi uresničile. Sedi-
mo skupaj, se pogovarjamo, 
plešemo skupaj.« Kot je še 
poudaril Petrič, so se odno-
si izboljšali tudi zaradi ljudi, 
ki živijo ob meji.

Posebnega pozdrava sta 
bila deležna Valentin Inzko, 
avstrijski diplomat sloven-
ske narodnosti, zdaj predse-
dnik Narodnega sveta koro-
ških Slovencev, in general-
na konzulka Dragica Urtelj. 
Zbrane je nagovorila names-
tnica deželnega glavarja Pe-
tra Kaiserja Gabi Schaunig, 
povedala je: »Imamo never-
jetno srečo, da živimo v tako 
lepih deželah in na katero 

koli stran pogledam, je samo 
veselo. Meje ne obstajajo več 
niti fizično niti v naših gla-
vah.« 

Župnik iz Loma pod 
Storžičem Silvo Novak je 
vodil besedno bogosluž-
je v slovenskem in nem-
škem jeziku, ki ga je ubra-
no sprem ljala Vokalna sku-
pina iz Slovenjega Plajber-
ka. Program je obogatila 
odrasla Folklorna skupina 

Karavanke pod mentor-
stvom Saše Meglič, zaple-
sali so tržiške in gorenj-
ske plese. Za kulinarične 
dobrote so poskrbeli okoli-
ški gostinci, da so zasrbele 
pete, pa Ansambel Lajb. 

Kot zanimivost: EU ples 
brez meja na Starem Ljube-
lju je nastal na pobudo od-
vetnika Mirka Silva Ti sch-
lerja, občini pa sta pobudo 
sprejeli odprtih rok  

Druženje in ples prijateljev
»Imamo neverjetno srečo, da živimo v tako lepih deželah in na katero koli stran pogledam, je samo 
veselo. Meje ne obstajajo več fizično, niti v naših glavah.« To je bilo sporočilo že 11. EU plesa brez meja.

Častni gost Ernest Petrič: »V posebno veselje mi je, da sem danes tukaj, med prijatelji.« 
Levo ob njem je Kristina Kavčič, povezovalka programa, za njim župnik Silvo Novak, 
desno ob Ernestu Petriču pa župana Borut Sajovic in Ingo Appe, Gabi Schaunig in Vokalna 
skupina iz Slovenjega Plajberka. 

Pred številnimi prijatelji iz Slovenije in Avstrije je zaplesala Folklorna skupina Karavanke. 

»Tudi ob poroki si obljubiš večno zvestobo, pa se kdaj zalo-
mi,« je kratko komentiral svoj odstop iz stranke SDS Pavel 
Rupar, nekdanji tržiški župan in nekdanji poslanec SDS. Poleg 
njega je izstopilo iz stranke še nekaj članov njegove družine. 
Pavel Rupar je že jeseni leta 2012 zaradi trenj izstopil iz trži-
škega odbora SDS, zanimivo je, da je tedaj poudaril, da ostaja 
član SDS dosmrtno, da samo ni več član svetniške skupine. 
»Sestankov občinskega odbora SDS se nisem več udeleževal, 
ker ne podpiram te struje. Ne dovolim, da kar naprej udrihajo 
po meni,« je tedaj utemeljil Rupar. O razlogih o izstopu iz SDS 
pa za zdaj ostaja skrivnosten. S. K.

Tržič

Rupar se je razvezal
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Vlada je prejšnji teden na dopisni seji za vršilca dolžnosti 
direktorja Javne agencije RS za varnost prometa imenovala 
Igorja Velova. Leta 1977 rojeni Kranjčan, ki je bil v mandatu 
2006 -2010 tudi podžupan mestne občine, bo na čelu agencije 
do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mese-
cev. Na imenovanje Velova se je odzval prejšnji v. d. direktorja 
agencije Franc Pojbič, češ da gre za politično potezo. Pojbič 
je prav pred kratkim izstopil iz stranke SDS. D. Ž.

Ljubljana

Velov na čelu agencije za varnost prometa

Ana Šubic

Železniki – Krajevna knji-
žnica Železniki, ki deluje v 
zadružnem domu na Češ-
njici, bo kmalu pridobila 
dobrih 50 kvadratnih me-
trov površine. Širitev knji-
žnice, ki sodi pod okrilje 
škofjeloške Knjižnice Ivana 
Tavčarja, se bo začela 22. 
avgusta, končala pa 16. sep-
tembra. V tem času bo knji-
žnica zaprta, saj bo izvede-
nih tudi nekaj večjih grad-
benih posegov in prebojev 
sten, je pojasnil direktor 
Matjaž Eržen.

Knjižnica od leta 2009 de-
luje na 126 kvadratnih me-
trih površine, nove prosto-
re pa bodo namenili za po-
trebe čitalnice in večnamen-
skega prostora za prireditve. 
»Sedanji prostori nam omo-
gočajo le izvedbo ur pravljic 
in delavnic za otroke, po no-
vem pa bodo možne še prire-
ditve za odrasle, ki jih bomo 
prirejali tudi v sodelovanju z 
lokalno skupnostjo. Tudi či-
talnica je zdaj zelo utesnje-
na,« je sedanje stanje opisal 
Eržen. Dodatne prostore bo 
njihova lastnica Kmetijsko 
gozdarska zadruga Škofja 

Loka uredila z lastnimi sred-
stvi, vložek pa si bo povrni-
la z najemnino, ki jo bo pla-
čevala Občina Železniki. Ši-
ritev knjižnice je bila sprva 
napovedana že za konec lan-
skega leta, a se je po besedah 
direktorja zamaknila, ker je 
škofjeloška zadruga obnav-
ljala še nekatere druge pro-
store v svoji lasti in je čakala, 
da bodo izvajalci del na voljo.

V železnikarski knjižni-
ci je uporabnikom na voljo 
okoli 23 tisoč enot gradiva 
(knjige, revije, DVD ...), po 
normativih glede na števi-
lo prebivalcev pa bi morali 

imeti skoraj trideset tisoč 
enot, pojasnjuje Eržen: »Za 
ustrezno postavitev tega gra-
diva in izvajanje drugih de-
javnosti, kot so prireditve, 
predstavitve knjig, uspo-
sabljanja ..., h katerim nas 
zavezuje zakon o knjižni-
cah, bi po normativih mora-
la imeti okoli petsto kvadra-
tnih metrov površine.« Lani 
je knjižnica imela 982 aktiv-
nih članov. Obisk se, tako di-
rektor, povečuje; lani so na-
šteli 17.400 obiskovalcev, ki 
so si skupaj izposodili blizu 
sedemdeset tisoč enot gra-
diva.

Širitev knjižnice v Železnikih
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Ana Šubic

Škofja Loka – Matic Proj iz 
Poljan, ki se je pred nedav-
nim poslovil od srednješol-
skih klopi, je bil zadnja leta 
nedvomno eden najuspeš-
nejših škofjeloških gimna-
zijcev. Zlati maturant z 32 
točkami se lahko pohvali z 
naslovom dvakratnega dr-
žavnega prvaka v kemiji, zla-
timi državnimi priznanji iz 
biologije, matematike in lo-
gike, dvakrat je bil najboljši 
na državnem tekmovanju v 
ruščini , piko na i pa je svo-
jim uspehom dodal konec 
julija z bronastim prizna-
njem na 45. mednarodni ke-
mijski olimpijadi v Moskvi.

V ruski prestolnici se je 
zbralo 291 mladih tekmoval-
cev iz 77 držav. Vsako državo 
so zastopali štirje dijaki, Ma-
tic pa skromno pristavi, da 
je bila zanj že uvrstitev v slo-
vensko ekipo velik dosežek. 
Udeležence so namreč ko-
nec maja na podlagi priprav, 
ki so se začele že septembra, 
in različnih teoretičnih te-
stov izbrali na kemijski fa-
kulteti, štiri najboljše – po-
leg Matica še tri mariborske 
gimnazijce – pa je nato čaka-
lo še praktično usposablja-
nje. Pri pripravah na olim-
pijado je bil 19-letnemu Po-
ljancu v veliko pomoč tudi 

mentor, gimnazijski profe-
sor kemije Janez Šušteršič. 

»Tekmovanje je bilo se-
stavljeno iz teoretičnega in 
praktičnega dela, zajeta pa 
je bila celotna kemija, šla 
je tudi na področje biologi-
je in biokemije do fizike. Te-
oretično znanje je bolj osno-
va, naloge so bile zastavlje-
ne zelo praktično, zato je po-
membno, da znaš znanje 

uporabiti in logično razmiš-
ljati. Ugotavljali smo na pri-
mer onesnaženost vode, se 
ukvarjali z organsko sinte-
zo spojin ,« je pojasnil. Pri 
nekaterih nalogah je Maticu 
prišlo prav odlično znanje 
biologije, saj se mu je uspelo 
uvrstiti tudi na mednarodno 
biološko olimpijado v Švi-
ci, a je ta žal potekala hkra-
ti kot kemijska. Nazadnje se 

je odločil za slednjo: »Odlo-
čilno je bilo, da pri kemiji ni 
bilo toliko teorije, večji pou-
darek je bil na praksi. Zde-
lo se mi je tudi, da jo v ti-
stem trenutku obvladam bo-
lje kot biologijo.« Morda je 
pripomoglo tudi dejstvo, da 
mu je Moskva, ki je gostila 
tokratno kemijsko olimpija-
do, zelo všeč, saj jo je pred 
tem obiskal že dvakrat, kar 
je bila nagrada za najboljše-
ga na državnem tekmovanju 
v ruščini. 

Za dobre učne uspehe je 
po mnenju Matica ključ-
no sprotno učenje: »O po-
dročjih, ki me zanimajo, si 
doma še kaj dodatno pre-
berem, ne samo tistega, kar 
je prepisano v šoli.« Leta na 
Gimnaziji Škofja Loka bo 
ohranil v zelo lepem spomi-
nu, pravi: »Tudi profesor-
ji so bili v redu. Če te je kaj 
zanimalo, so si radi vzeli čas 
za dodatno razlago tudi zu-
naj pouka.« Naravoslovje ga 
bo spremljalo tudi med štu-
dijem, saj si je izbral farma-
cijo, nekoč pa se želi ukvar-
jati z raziskovalnim delom v 
laboratoriju.

Ob vsem že omenjenem 
pa najde čas tudi za kara-
te, ki ga v poljanskem klu-
bu uspešno trenira že se-
dem let, znanje pa že prena-
ša tudi na mlajše karateiste.

Ključno je sprotno učenje
Matic Proj iz Poljan je v štirih letih na Gimnaziji Škofja Loka nanizal vrsto uspehov na tekmovanjih iz 
znanja. Zadnjega je dosegel na kemijski olimpijadi v Moskvi, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Matic Proj, prejemnik bronaste medalje s kemijske 
olimpijade, bo študij nadaljeval na fakulteti za farmacijo. 

Boštjan Bogataj

Kranj – GZS, OZS, Trgovin-
ska in Delodajalska zborni-
ca in drugi zahtevajo davč-
no razbremenitev gospodar-
stva, zagon razvoja in kon-
kurenčnosti, strukturne re-
forme in sanacijo bančnega 
sistema. V obširnem doku-
mentu pojasnjujejo, da ka-
kršnakoli nova davčna bre-
mena niso sprejemljiva, na-
sprotno predlagajo učinko-
vitejše upravljanje javnega 
sektorja in tudi neizprosen 
boj proti sivi ekonomiji (tudi 
z visoko obdavčitvijo kršite-
ljev in visokimi kaznimi za 
črnograditelje). 

Zaradi nizke konkurenč-
nosti, mrtvila na področju 
investicij in posledično ra-
zvoja, obdobij brez gospo-
darske rasti in novih delov-
nih mest zahtevajo odpra-
vo birokratskih ovir s skraj-
šanjem postopkov izdaja-
nja soglasij pri investicijah, 

podporo izvoznikom in tu-
jim investicijam pa tudi go-
spodarskega ombudsmana. 
Gospodarstvo zahteva tudi 
optimizacijo zdravstvenega 
sistema, nadaljevanje refor-
me trga dela, pokojninsko 
reformo in sodstva ter siste-
ma javnega naročanja. O sa-
naciji bančnega sistema da-
nes govorijo vsi, tudi deloda-
jalci, saj si želijo konkurenč-
nega servisiranja gospodar-
stva. 

»Gospodarstveniki zgolj 
opozarjamo na težave, ki 
jih vlada še ni zaznala in 
jih tudi ni začela reševati,« 
pravi Brane Lotrič, direktor 
podjetja BB, in najprej pre-
dlaga: »Vlada mora naredi-
ti red. Ne pri delodajalcih 
ne delavcih oziroma sindi-
katih niti politikih ne, am-
pak močnih lobistih (in nji-
hovih uradnikih), ki krojijo 
usodo države.« Pojasni, da je 
veliko uradnikov pridnih in 
sposobnih, zelo veliko pa jih 

skrbi le za svoje delovno me-
sto in ga s svojim delom tudi 
pogojuje, s tem pa dela ško-
da Sloveniji.

Lotrič si želi, da bi se ozrli 
čez mejo v Avstrijo in pogle-
dali, zakaj lahko tam inve-
stitorji hitreje prehodijo pot 
do gradbenega dovoljenja. 
»Dobro bo, ko bomo znali 
privabiti avstrijska podjetja 
k nam,« pravi. Marjan Po-
gačnik, direktor Iskre Me-
hanizmov, pravi, da so pre-
dlagani ukrepi pravi, čeprav 
sliši odzive, da so preveč ra-
dikalni: »Žal še vedno izgub-
ljamo preveč časa in se pre-
govarjamo, posledice pa so 
tu. Drvimo v zid, zato se ni 
treba spraševati, ali naj priti-
snemo zavoro ali ne.« 

Predloge oziroma zah-
teve gospodarstva podpi-
ra, saj gre za napredek Slo-
venije, predvsem pa izhod 
iz apatičnosti. »Če bi se ne-
kateri ukrepi izkazali za na-
pačne, jih lahko kasneje še 

vedno popravimo. Izgublje-
nega časa pa nazaj ne more-
mo pridobiti,« še pove Po-
gačnik. Povsem drugače del 
predlaganih ukrepov razu-
mejo sindikalisti, ki kisik za 
gospodarstvo povezujejo z 
monoksidom za delavce.

»Znova se govori o uki-
njanju odmora za malico, 
o nižjem plačilu bolniške 
odsotnosti, neplačilu pre-
voza na delo  in znova se 
govori o malem delu, re-
formi pokojninskega siste-
ma in trga dela. Delavci iz-
gubljajo pridobljene pravi-
ce, ki so jih uspešno brani-
li sto let, v dvajsetih pa naj 
bi vse izgubili?« se sprašu-
je Romana Oman, sekretar-
ka gorenjskega območne-
ga združenja ZSSS. Po dru-
gi strani tudi sindikati pod-
pirajo ukrepe v boju proti 
sivi ekonomiji, učinkovitej-
še delo inšpekcijskih služb, 
sanacijo bančnega sistema 
in drugo.

Gospodarstvo drvi proti zidu
Delodajalske zbornice so z dokumentom Kisik za gospodarstvo vladi predstavile ukrepe za povečanje 
konkurenčnosti in gospodarsko rast.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo je izdalo odločbi o do-
delitvi evropskih sredstev za 
projekta odvajanja in čišče-
nja odpadne vode v porečju 
Ljubljanice in v porečju reke 
Sore.

Projekt Oskrbe s pitno 
vodo v porečju Sore zajema 
celovito rešitev oskrbe s pitno 
vodo na območju občin Ško-
fja Loka in Gorenja vas - Po-
ljane, na odobritev evropskih 
evrov pa čakajo že lep čas. 
Z izvedbo projekta bodo za-
gotovljeni kakovostni vodni 
viri in izvedene hidravlične 

izboljšave ter omogočena 
priključitev dodatnih prebi-
valcev na vodovodno omrež-
je. Vgrajenih bo 35.370 me-
trov novih cevovodov, zgra-
jena bodo tri črpališča z vrti-
nami, pet vodohranov, zbir-
ni jašek za vrtine in klorina-
torska postaja ter urejeno za-
jetje Hotovlje. S tem bo prek 
22 tisoč prebivalcev deležnih 
boljše in varnejše preskrbe 
s pitno vodo, na novo pa bo 
priključenih 34 prebivalcev z 
območja občine Gorenja vas 
- Poljane. Vrednost projekta 
je ocenjena na 16,4 milijona 
evrov, 8,9 milijonov evrov bo 
prispeval evropski kohezijski 
sklad.

Evropski evri tudi za 
preskrbo z vodo
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Nedeljski spored z na-
slovom Slovenija, odkod 
lepote tvoje se bo začel ob 
17. uri. Med nastopajočimi 
bodo tudi ena prvih pevk 
Avsenikovega ansambla 
Marija Ahačič Pollak, Nuša 
Derenda, ki je v mladosti 
sanjala, da bi nekoč pela pri 
Avsenikih, folklorna skupi-
na Iskraemeco, Pihalni or-
kester Lesce, harmonikar 
Klemen Leben, humorist 
Klemen Košir in ansambli 

Mladi korenjaki, Veseli Be-
gunjčani, Zupan, Igor in 
zlati zvoki in Alpski kvin-
tet.

Na festivalu pričakujejo 
okrog šest tisoč obiskoval-
cev, ki jih čakajo še druga 
presenečenja. Brezplačno 
si bodo lahko ogledali kra-
je, o katerih poje Avseniko-
va glasba. Pod Karavanke, 
na Brezje ali v dolino Drage 
se bodo lahko peljali s ko-
čijo, vse dneve festivala pa 
bodo v Begunjah popoldan-
ski sejmi domače obrti. 

Festival 
Avsenikove glasbe
�1. stran
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Četrtek, 22. 8., ob 20.30, Škofjeloški grad

ZLATA JESEN  
gledališka igra, komedija
Vstopnina

Petek, 23. 8., ob 20.30, Škofjeloški grad 

DAN D – »TIHO«
DUET ACCORDON

Vstopnina, v primeru slabega vremena v ŠD Trata

Sobota, 24. 8., ob 20.30, Škofjeloški grad

JAN PLESTENJAK
DAMIR KOVAČIĆ

Vstopnina, v primeru slabega vremena v ŠD Trata

Nedelja, 25. 8., ob 19.00, Škofjeloški grad 

KLAPA CAMBI – SPLIT
Vstopnina, v primeru slabega vremena v ŠD Trata

Urša Peternel

Jesenice – Jesenice so s 
prenov ljeno športno dvora-
no Podmežakla dobile objekt, 
na katerega so lahko ponosne. 
Podmežakla bo s 4500 sede-
ži (v času evropskega prven-
stva v košarki bo sedežev celo 
5500) druga največja dvorana 
v državi, obenem pa tudi ena 
najlepših in najsodobnejših. 

Zato je jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger na pet-
kovem slovesnem odprtju 
dejal: »Takšna lepotica si ne 
zasluži več imena hala, zato 
opustimo to poimenovanje 
in bodimo ponosni na našo 
športno dvorano Podmeža-
kla!« Predstavnik ministr-
stva za izo braževanje, zna-
nost in šport Darko Repenšek 
se je strinjal, da je to eden naj-
večjih in najbolje opremlje-
nih športnih objektov v drža-
vi, zato je navijačem položil 
na srce: »Pazite nanjo, imejte 
jo za svoj drugi dom in temu 
primerno ravnajte z njo!« Pet-
kovega odprtja so se udeleži-
li številni domačini, ki so na-
polnili severno tribuno in uži-
vali v nastopih pihalne godbe, 
folklore, Zmajčic, navdušili 
pa so jih tudi člani košarkar-
ske akrobatske skupine Dun-
king Devils z atraktivnim za-
bijanjem košev. Domačini 

niso skrivali navdušenja nad 
prenovljeno dvorano, kate-
re zgodba se je začela v pet-
desetih letih prejšnjega stole-
tja, gradnja pa ni bila nikoli za-
ključena. Občina Jesenice je 
leta 2009 začela graditi vzho-
dno tribuno, po uspešni kan-
didaturi za EuroBasket 2013 
pa so leta 2010 pripravili pro-
jekt druge faze celovite preno-
ve. V tem sklopu so uredili vse 
instalacije, pomožne prosto-
re, sanitarije, tribune, zame-
njali streho in uredili pročelje 
dvorane. Druga faza prenove 
je stala 6,5 milijona evrov, od 
tega so prejeli za 3,6 milijona 
evropskih in državnih sred-
stev. Za potrebe evropskega 
prvenstva je Občina Jesenice 
najela parket za igralno povr-
šino in tribune s sedeži v par-
terju. V petek, le nekaj ur pred 
odprtjem dvorane, je ministr-
stvo za infrastrukturo in pro-
stor dvorani izdalo tudi upo-
rabno dovoljenje. 

Kot je dejal župan Tomaž 
Tom Mencinger, je prvi cilj 
s tem dosežen, Jesenice zdaj 
čaka drugi cilj, to je uspešna 
izvedba EuroBasketa 2013, ki 
ga gostijo od 4. do 9. septem-
bra. Petkov dvoboj Slovenije z 
BiH je bil za organizatorje ge-
neralka, ki so jo uspešno opra-
vili, z zmago pa so dvorano kr-
stili tudi slovenski košarkarji.

Lepotica nič več z imenom hala
Prenovljena športna dvorana Podmežakla je res lahko v ponos Jesenicam in Gorenjski. Župan Tomaž 
Tom Mencinger: »Lepotica si nič več ne zasluži imena hala!«

Prenovljeno Podmežaklo so si v petek ogledali tudi številni 
domačini. / Foto: Gorazd Kavčič

Atraktiven nastop skupine Dunking Devils na odprtju 
dvorane

Danica Zavrl Žlebir

Tupaliče – V občini Pred-
dvor so pred kratkim začeli 
še gradnjo čistilne naprave. 

Gradnja primarnega voda 
kanalizacije in čistilne na-
prave je največji občin-
ski projekt tega in prihod-
njega leta, vreden 1,7 mili-
jona evrov. Občini je zanj 
uspelo pridobiti 567 tisoč 
evrov iz evropskega kohe-
zijskega sklada in 318 tisoč 
evrov iz državnega proraču-
na. Kanalizacijo gradijo že 
vse poletje, gradnjo čistilne 

naprave pa so začeli pred 
nedavnim, saj jim prvi po-
skus oddaje javnega naro-
čila za izbiro izvajalca ni 
uspel. Dela morajo biti si-
cer končana do septembra 
prihodnjega leta, kajti gre 
za projekt dveh proračun-
skih let, pojasni Klavdija 
Zima iz preddvorske občin-
ske uprave. Na vprašanje, 
ali se bo morala občina zara-
di tega velikega naložbene-
ga zalogaja zadolžiti, pa žu-
pan Miran Zadnikar odgo-
varja: »Na razpis Slovenske-
ga regionalno razvojnega 

sklada smo vložili vlogo za 
ugodno posojilo in še čaka-
mo na odgovor. Zadolžiti se 
bomo verjetno morali, ven-
dar zaradi drugega projek-
ta. Ker bo prihodnje leto po-
tekala obnova magistralne-
ga vodovoda Bašelj–Kranj 
v sodelovanju treh občin 
(Kranj, Preddvor in Naklo), 
ki jo bomo tudi sofinanci-
rali, bi v naši občini na tem 
odseku (skozi Belo) naredi-
li kanalizacijo.« 

Čistilna naprava bo ob 
reki Kokri blizu mostu v 
Tupaličah. Ob tem bodo 

po besedah župana Mirana 
Zadnikarja urejali tudi ce-
sto Tupaliče–Breg (do mo-
stu), zaradi česar bo ta zapr-
ta in bo urejen obvoz skozi 
Preddvor, kar lahko občani 
pričakujejo v kratkem. Klav-
dija Zima pa ob tem omenja 
tudi gradnjo kanalizacije na 
odseku Hrib–Dom starejših 
občanov Preddvor. Traso so 
sedaj spremenili in bo pote-
kala po gozdu, ne po cesti, 
tako da zapore ceste ne bo, 
hkrati pa krajša trasa pome-
ni tudi prihranek. Dela bodo 
nadaljevali septembra.

Gradijo še čistilno napravo

Ob mostu med Tupaličami in Bregom so začeli gradnjo 
čistilne naprave. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Ukanc – »Izobraževanje je 
potekalo na temeljni in na-
daljevalni ravni, kjer smo 
usposabljali bodoči vodje ta-
borniških rodov in enot,« je 
povedal eden od udeležen-
cev Žiga Brenčič.

Izobraževanje na nadalje-
valni ravni je bilo namenjeno 
voditeljem rodov in enot po na-
predujoči taborniški les tvici, 
zato so se učili veščin, ki so 
pomembne za tovrstno delo. 
»Imeli smo delavnice s podro-
čja priprave razpisne doku-
mentacije in projektov, med-
narodnega sodelovanja, stra-
tegije in vizije, retorike, kadro-
vanja, upravljanja s časom, fi-
nanciranja in izvedbe projek-
tov,  po programu, ki ga pred-
pisuje Svetovna organizacija 
skavtskega gibanja WOSM,« 
je še povedal Brenčič. Bodo-
či taborniški vodje so se učili 

tudi priprave spletnih strani, 
plakatov in promocije prek 
družbenih omrežij. Pripravili 
so tudi več projektov, od zbira-
nja misli za boljši svet do ulič-
ne gledališke igre na temo bo-
hinjskih legend, ki so jo tudi 
zaigrali na ulicah Ribčevega 
Laza. Udeležba je bila  med-
narodna,  med predavatelji pa 
tudi Timo Muttonen, član iz-
obraževalnega odbora Finske 
skavtske organizacije. Poleg 
nadaljevalnega usposab ljanja 
z desetimi udeleženci, med 
katerimi je bila tudi tečajnica 
iz Zenice, je potekal tudi te-
meljni tečaj za vodje taborni-
ških enot s 26 tečajniki. »Ta-
borniki smo pomanjkljivo 
predstavljeni v javnosti, saj si 
večina pod taborniškim življe-
njem predstavlja postavljanje 
šotorov in kurjenje ognja. To 
pa so samo osnovne veščine, 
ki jih morajo taborniki obvla-
dati,« je poudaril Brenčič. 

Taborništvo je  
več kot šotorjenje
V Bohinju je minuli teden potekalo izobraževanje 
bodočih voditeljev slovenskih taborniških enot.

Tečajniki na taboru v Ukancu

V Galeriji Petrovčeve hiše je še do sobote na ogled zanimi-
va razstava starih gospodinjskih pripomočkov in kuhinjske 
opreme z naslovom Ko iz domače kuhinje zadiši. Ob letoš-
njem Semnju na rokovo sta jo v organizaciji Unesco kluba 
Cerklje pripravila Daniela in Štefan Močnik. »Ideja ob razstavi 
je nastala ob vedenju, da Petrovčeva hiša, kjer je bila nekdaj 
znana gostilna, letos praznuje 150-letnico in zato vanjo  kot 
razstavni eksponat sodi domača kuhinja. S predmeti so nam 
pomagali Janez Sušnik iz Šenčurja, Marina Vidali iz Grada, 
Mateja Trobevšek in Tomaž Bolka iz Šmartnega,« je povedala 
Daniela Močnik. V kulturnem programu so sodelovali Urška 
Pavli, Tomaž Plahutnik in Cerkljanski fantje, Luka Jezeršek pa 
je predaval na temo domače kuhinje. J. P.

Cerklje

Zadišalo je iz domače kuhinje
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Drugi pridejo, da v narav-
nem ambientu podoživi-
jo preteklost. Domačini na-
mreč na starih orodjih prika-
žejo celoten proces predela-
ve lanu od bilke do platna, ob 
tem pa prikažejo tudi zani-
mive običaje in navade.

Že v 13. stoletju so z lane-
nim platnom plačevali dese-
tino, platno je predstavlja-
jo pojem premoženjskega 
stanja, tkali so pražnje belo 
in slabše hodnično platno 
in ga uporabljali za oblači-
la, je v zgodovino segel An-
ton Luznar, župan občine 
Železniki. V Davči so še po 
drugi svetovni vojni trli lan, 
v šestdesetih letih prejšnje-
ga stoletja pa je to zamrlo in 
danes lan sejejo le še zara-
di oživljanja nekdanjih obi-
čajev. Dan teric ima dvojni 
pomen: ohranjanje kultur-
ne dediščine teh krajev in 
dobra promocija zanje. So-
deč po dobro obiskani ne-
deljski prireditvi, sta name-
na dosežena. K temu pa bo 
pripomogel tudi film, ki so 
ga snemali to leto in nosi na-
slov Od bilke do platna. »Do-
končan naj bi bil septembra, 
posneti je namreč treba še tri 

kadre: o puljenju, sušenju 
in odstranjevanju semen,« 
je povedal Lojze Jelec. »Po-
sneli smo tudi zgoščenko, 
film pa bi radi pokazali v ka-
terem od televizijskih pro-
gramov in s tem prispevali 
k ohranjanju kulturne dedi-
ščine. Film nastaja ob sode-
lovanju z Razvojno agenci-
jo Sora in Rokodelskim cen-
trom v Škofji Loki, pa seve-
da z vaščankami in vaščani, 
ki še poznajo opravila, pove-
zana s predelavo lanu. Lane-
no platno pa je spet iskano: 
za odkup se je denimo zani-
mal operni pevec Janez Lo-
trič, ki želi na enem od svojih 
pevskih prireditev nastopiti 
v obleki iz davškega platna.« 
Pridelava in predelava lanu 
je bilo težaško opravilo, o če-
mer smo se lahko prepriča-
li, ko so v Davči obiskovalce 
popeljali skozi ves postopek 
od njive prek lanene jame 
za sušenje do trlic. Na njih 
so terice v preteklosti otr-
le od deset do dvanajst kilo-
gramov prediva, med delom 
pa so dekleta in fantje uga-
nili tudi marsikatero pote-
gavščino. Iz prediva so spre-
dli niti, zadnja postaja pa so 
bile statve, na katerih je na-
stalo platno. 

Spet povprašujejo  
po davškem platnu
�1. stran

Boštjan Bogataj

Kladje – Društvo podeželja 
Kladje je na praznični dan 
šestič povabilo svoje sovašča-
ne, prijatelje in znance na Sre-
čanje z razgledom na Oplot 
(ali Hrastov grič ali Kovšakov 
grič), letos prvič tudi na temat-
sko pohodno pot naravnih le-
pot in dobrot. Kladje je vasica 
v Žirovskem Vrhu brez cer-
kve, gostilne in trgovine, kljub 
temu pa s tovrstnimi srečanji, 
ko pokažejo, kaj imajo in zna-
jo, povedo, da je tudi v hribov-
skih vaseh mogoče dobro ži-
veti, ne le preživeti.

»Še pet let nazaj si nisem 
predstavljala, da je to mo-
goče. Mi smo zagrabili pri-
ložnost in uspelo je,« pra-
vi Majda Hladnik s Kme-
tije Lužar, ki je z dopolnil-
no dejavnostjo priprave do-
mačih ročno rezanih jušnih 
rezancev (tudi pirinih), več 
vrst kruha, potice in peciva 
znana daleč naokoli. Če je 
pred petimi leti pustila var-
no zaposlitev, se ji je kmalu 
pridružil mož Peter, zadnje 
mesece je na kmetiji zapo-
slen še sin Gašper. 

Majdin recept za uspeh je 
preprost – poskusiti moraš. 
Izključno kmetovanje (po-
navadi z dopolnilno dejav-
nostjo) na razmeroma majh-
nih hribovskih kmetijah po-
navadi ne pomeni dobrega 
življenja, v Kladjah pa je ta-
kšnih kmetov vse več. »Ne, 
za zdaj si ne upam pomisli-
ti, da bi pustil službo,« sicer 
pravi Igor Bogataj s kmetije 
Lojz, kjer zadnjih sedem let 
ponujajo kislo zelje in repo. 
Začeli so skromno, s pet-
sto kilogrami kislega zelja, 
in ga zelo hitro prodali. Se-
daj letno pridelajo in prodajo 

veliko več. Da vsaj deloma 
drži zgornja ugotovitev o 
možnosti dela zgolj na kme-
tiji (to navsezadnje doka-
zujejo tudi drugi v Kladjah, 
Blaž Miklavčič z blagovno 
znamko Jurčki), dokazu-
je Igorjeva žena Irena, ki je 
ostala doma. Po novem po-
nujajo tudi suho zelenjavo 
in mešanico začimb.

Omenjeni kmetiji sta le 
dve od osmih točk na v če-
trtek prvič predstavljeni te-
matski poti, ki je privabila 
približno sto pohodnikov. 
»Gre za šolsko nalogo, ki je 
prerasla svoje okvire ob po-
moči članov društva,« o poti 
pravi avtorica Katja Hladnik. 
Poleg dopolnilnih dejavno-
sti so si pohodniki ogleda-
li smreko ameriška duglazi-
ja, ki so jo tu testno zasadi-
li v tridesetih letih prejšnje-
ga stoletja, pri Koširju so si 

ogledali gank z gorenjskimi 
nageljni ter občudovali ob-
novljeno najstarejšo hišo – 
Kočarjeva nosi letnico 1850, 
še vedno uporabljajo črno 
kuhinjo. In uživali v lepem 
vremenu in številnih anek-
dotah sodelujočih.

»Nismo vedeli, kaj naj pri-
čakujemo, obisk nas je pre-
senetil, saj smo pričakova-
li trideset do štirideset poho-
dnikov. Za prihodnjič bomo 
pripravili še več vsebine,« 
obljub lja Katja Hladnik. Sre-
čanje z razgledom je bilo to-
krat šesto po vrsti, šestič na 
veliki šmaren in šestič, ko 
so člani društva povabili so-
vaščane in prijatelje k druže-
nju. »Vsaj enkrat letno se mo-
ramo dobiti, se pogovoriti, 
poveseliti,« pove predsednik 
Milan Bogataj, ki je vesel ve-
likega obiska. Tudi zato, ker 
se člani društva potrudijo in 

pripravijo zanimiv program 
s harmoniko, pesmijo, ple-
som in skeči. »Mi smo druš-
tvo družin, drugih v vasi ni. S 
tem tudi laže obdržimo otro-
ke v rodnih krajih,« ponosno 
zaključi predsednik.

Društvo družin in ponosa
Člani Društva podeželja Kladje, ki je morda najbolj znano po organizaciji prvomajskega kresa, so tudi 
letos povabili sovaščane, da se pridružijo Srečanju z razgledom. Še prej pa prvič tudi na pohodu, s 
katerim promovirajo svojo vas in dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Poleg pohoda so člani Društva podeželja Kladje pripravili tudi tradicionalno srečanje vasi 
na veliki šmaren. Prostor ob vikendu je bil poln, vaščani so s prijatelji in sorodniki uživali v 
triurnem programu.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je 
Minis trstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo izdalo 
odločbo o dodelitvi denarja za 
projekt odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda 
v porečju zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sor-
škega polja, prav tako pa smo 
že pisali o projektu preskrbe s 
pitno vodo na območju Zgor-
nje Save, ki bo prav tako so-
financiran z nepovratnimi 
sredstvi Kohezijskega sklada. 
Oba projekta so včeraj pred-
stavili župani vseh štirih ude-
leženih občin, saj pri projek-
tu preskrbe s pitno vodo sode-
lujejo občine Kranj, Naklo in 

Preddvor, pri projektu odva-
janja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda pa poleg Kra-
nja še Šenčur in Naklo. 

Kot je povedal kranjski žu-
pan Mohor Bogataj, naj bi se 
po sprejemu rebalansa pro-
računa na septembrski seji 
mes tnega sveta gradnja lahko 
začela že naslednji mesec, pri 
čemer je podžupan Bojan Ho-
man opozoril, da bo gradnja 
kanalizacije ter spremljajočih 
cest in pločnikov zahtevala ve-
liko potrpežljivosti tudi med 
krajani. Župan Nakla Mar-
ko Mravlja je poudaril, da po 
grad nji v Naklem nikjer ne bo 
več težav s pitno vodo. 

»Kljub obetajoči gradnji 
sem bolj slabe volje, saj smo 

bili pri projektu izigrani, iz-
padli smo pri gradnji fekal-
ne kanalizacije, prav tako ne 
bomo priključeni na kranj-
sko čistilno napravo in bomo 
morali graditi svojo, zato 
bomo morali najti posojilo,« 
je povedal župan Preddvora 
Miran Zadnikar. Župan Šen-
čurja Miro Kozelj je dodal, da 
je v letih od začetka projek-
ta iz njega izpadlo marsikaj, 
tudi južni del občine Šenčur. 
Sicer pa naj bi za projekt od-
vajanja in čiščenja komunal-
nih voda dobili 29 milijonov 
evrov evropskih sredstev, ne-
kaj več kot pet milijonov naj 
bi prispevala tudi država. Vse 
ob pogoju, da bo gradnja za-
ključena do konca leta 2015.

Začetek gradnje septemba
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Urša Peternel

Bled – »Za Bled sva izvedela 
na internetu, in kar sva vide-
la do sedaj, nama je zelo všeč. 
Ni prevroče, okolica je čudo-
vita. Ko pojeva sendvič, greva 
pa obvezno na kremne rezi-
ne, sva slišala, da so odlične 
...,« sta povedala Sadgna in 
Alessandro Torrini, zakon-
ski par iz Firenc, ki je Bled 
obiskal prvič. Prav tako prvič 
sta bili na Bledu mladi Turki-
nji Selin in Zeynep. Zanimi-
vo, bivata sicer v Benetkah, a 
je agencija organizirala eno-
dnevni izlet na Bled. Dekle-
toma je bil Bled, kolikor sta 
si ga mogli ogledati v nekaj 
urah, zlasti jezero in grad, 
zelo všeč. Morda pa prideta 
prihodnje leto za celotne po-
čitnice prav sem?

»Na Bledu je letošnja pole-
tna sezona dobra, z velikim 
številom gostov,« je zado-
voljna Eva Štravs Podlogar, 
direktorica Turizma Bled. 

Kot poudarja, je bilo juni-
ja za štiri odstotke več go-
stov kot isti mesec lani, juli-
ja pa za osem odstotkov več 
kot julija lani. Tudi statisti-
ka za prvo polovico avgusta 
kaže, da bo obisk boljši kot 
lani. »V hotelih zagotavlja-
jo, da se je v res vročih po-
letnih dneh tudi več troši-
lo, nekaj daljša je tudi doba 
bivanja na Bledu, ki je pole-
ti od tri in pol do štiri dni,« 
razlaga Štravs Podlogarjeva. 
Da je bil Bled v najbolj vro-
čih dneh res poln, je kazala 

tudi tabla pri vhodu v blejski 
kamp, ki je kar nekaj dni ob-
veščala, da so povsem zase-
deni in da novih gostov žal 
ne morejo več sprejeti.

Tradicionalno na Bledu 
prevladujejo tuji gostje (do-
mačih je za manj kot pet od-
stotkov), med njimi so na 
prvem mestu Angleži, sle-
dijo Italijani in Nemci. Si-
cer pa dnevno naštejejo go-
ste iz kar okrog štiridesetih 
držav sveta, kakšen dan celo 
iz osemdesetih. 

Gostje na Bledu so še ve-
dno najbolj očarani nad idi-
ličnimi lepotami kraja z oko-
lico, uživajo v kopanju v jeze-
ru, se sladkajo s kremnimi 

rezinami ... »Bled ponuja ve-
liko možnosti, gostje si gre-
do ogledat tudi Bohinj, Ra-
dovljico, skratka krožijo, 
občinske meje jih ne zani-
majo,« poudarja Eva Štravs 
Podlogar.

Letos je bilo zaradi res vro-
čega poletja tudi zelo veliko 
enodnevnih gostov. »Lah-
ko rečem, da je letošnja se-
zona zelo intenzivna, poka-
zala je tudi na nekatere iz-
zive, na katere bomo vsi ak-
terji skupaj morali poiskati 
odgovor. Ker je Bled obiska-
lo toliko različnih skupin 
ljudi, bomo morali postavi-
ti smernice za naprej,« je še 
dodala Eva Štravs Podlogar.

Jezero, grad, kremšnite ...
»Lahko rečem, da je letošnja sezona zelo intenzivna, pokazala je tudi na nekatere izzive, na katere 
bomo vsi akterji skupaj morali poiskati odgovor,« pravi direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar.

Sadgna in Alessandro Torrini iz Firenc: »Za Bled sva 
izvedela na internetu. Ni prevroče, okolica je čudovita.«

Statistika kaže, da je Bled letos poleti obiskalo nekaj 
odstotkov več gostov kot lani. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Bled – Med gosti iz bolj od-
daljenih držav, ki počitni-
kujejo na Bledu, je letos več 
skupin gostov iz Kuvajta. 
Med njimi je nekaj takšnih, 
ki so prileteli z letos uvede-
nim direktnim čarterskim 
poletom Adrie Airways. Ku-
vajtski gostje tradicionalno 
veljajo za dobre goste, saj 
zapravijo veliko denarja za 
nakupe in druge storitve. 

Kot nam je povedal Toni 
Vidic iz Sava Hotelov Bled, 
v njihovih hotelih na Bledu 
v teh dneh biva sedem sku-
pin gostov iz Kuvajta, od 
tega dve skupini po osem-
deset gostov v hotelih Park 
in Golf, ki sta prileteli s čar-
terskim poletom. Za kuvajt-
ske goste so v dogovoru z 
agencijo poskrbeli za nekaj 

prilagoditev. »V dogovoru z 
agencijo označimo v hotel-
skih sobah smer Meke, al-
koholne pijače umaknjemo 
iz mini barov, cenijo hrano s 
certifikatom halal,« je pove-
dal Toni Vidic. V skupini so 
v glavnem družine, ki pov-
prašujejo po večjih sobah 
oziroma apartmajih. »Nav-
dušeni so nad milejšo klimo 
in naravnimi lepotami, pri-
čakujejo pa možnost naku-
povanja v velikih trgovskih 
središčih,« je o gostih iz Ku-
vajta povedal Toni Vidic. 

Sicer pa v Sava Hotelih 
pravijo, da je čarterski polet 
izjemnega pomena, saj za-
znavajo veliko vlogo nepo-
srednih letalskih povezav, 
ki so še posebej pomemb-
ne za izrazito mednarodno 
usmerjene turistične desti-
nacije, kakršna je Bled.

Smer Meke  
v hotelskih sobah
Na Bledu v teh dneh počitnikuje več gostov  
iz Kuvajta. V hotelskih sobah zanje označijo smer 
Meke, iz mini barov umaknejo alkohol 

Bled je letos gostil izbrane goste, kot so britanski princ 
Edward s soprogo Sophie, japonski princ Akišino  
in princesa Kiko, predsednik indijskega parlamenta, 
zunanji minister Šrilanke, na Bledu so bivali tudi 
Sunita Williams, nogometaši Galatasarayja …

Na Bledu so letos 
zabeležili povečanje 
števila mladih gostov, 
ne nazadnje je v kraju že 
okrog deset mladinskih 
hotelov s skupaj 330 
posteljami. Je to preveč? 
Tudi na to vprašanje bo 
blejski turizem v bodoče 
moral najti odgovor.

 22. 8.  Veselo po domače: Ognjeni muzikanti
 22.–25. 8.  Poletna hokejska liga Rudi Hiti
 22.–24. 8.  Film ob jezeru 
 24.–25. 8.  Firefighter combat challenge Slovenija
 29. 8.–1. 9.  Srečanje BMW klubov Evrope
 31. 8.  4. mali blejski maraton
 7. 9.  Triatlon Bled
 8. 9.  Bolle tek okoli Blejskega jezera
 21. 9.   Odprto državno prvenstvo v veslanju 

z gosti iz Henleyja

  Otroške predstave in delavnice   
  v Trgovskem centru, vsako nedeljo   
  ob 17. uri (do 15. 9.)
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Andraž Sodja

Bohinjska Bela – Ob festivalu 
je v vodah ribiške družine Bo-
hinj pri Brodu in vodah Zavo-
da za ribištvo pri Logu pote-
kala deseta mednarodna tek-
ma v muharjenju. Kot je po-
vedal vodja tekmovanja Aleš 
Ropret, se je tekmovanja 
udeležilo 59 udeležencev iz 
Srbije, Bosne in Hercegovi-
ne, Avstrije, Nemčije, Belgije 
in Slovenije: »Lovi se samo z 
muho brez zalusti, dovoljene 
ribe pa so lipani, večji od 35 
centimetrov, potočne postr-
vi, večje od 30, in šarenke, ve-
čje od 25 centimetrov. Zma-
gal pa bo tisti, ki bo ujel naj-
več rib s skupno največ cen-
timetri.« Zmagal je Branko 
Konc s skupnim seštevkom 
496 centimetrov, drugi je bil 

Radomir Milenkovič s 489,5 
centimetra, tretji pa Zdrav-
ko Soklič s 487,3 centimetra. 
Ekipno pa je prvo mesto za-
sedla ekipa Gorta dovta s se-
števkom 875,5 centimetra.

Tekmovanje v muharjenju 
je tekmovalni vrhunec festi-
vala ribiških dobrot, saj se 
je Bohinjska Bela od petka 
do nedelje prelevila v naj ri-
biško vas s festivalom ribjih 

dobrot. Kot je o prireditvi po-
vedal predsednik Kluba blan-
skih ribičev Roman Šimno-
vec, je namen festivala dru-
ženje  generacij in promocija 
zdrave ribje prehrane. »Živi-
mo ob eni najčistejših rek, vsi 
smo ribiči, zato smo se osre-
dotočili na ribiške spretno-
sti in ribjo kuhinjo. Od rib-
jih specialitet smo pripravili 
blansko postrv, krožnik rib-
jih dobrot s postrvjo, smu-
čem in somom, orade, kala-
mare, girice, za atrakcijo pa 
vsak večer spečemo tudi ve-
liko mečarico ali tuno,« je še 
povedal Šimnovec. V nede-
ljo so pripravili otroški koti-
ček, kjer so otrokom predsta-
vili ribiške veščine in pomen 
ribje prehrane za zdravje, na 
koncu pa so si otroci lahko 
brezplačno spekli ribo. Na fe-
stivalu ni manjkala niti glas-
ba, tako je v petek nastopi-
la ena najbolj priznanih dal-
matinskih klap Vinčace, v so-
boto Mambo Kings, v nede-
ljo pa so obiskovalce zabavali 
Modrijani.

Deseti festival ribjih dobrot
Na Bohinjski Beli je bil minuli konec tedna že deseti festival ribjih dobrot, 
pripravili pa so tudi mednarodno tekmo v muharjenju.

Na Savi Bohinjki se je na mednarodni tekmi v muharjenju 
pomerilo 59 ribičev.
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Janez Kuhar

Bled – V okviru akcije Turi-
stične zveze Slovenije Moja 
dežela, lepa in gostoljub-
na na Bledu že vrsto let oce-
njujejo urejenost hiš, od leta 

2004 naprej pa tudi ure-
jenost ulic in cest. Letos so 
za najlepšo razglasili Rikli-
jevo cesto s Slovenskim tr-
gom, ki pri cerkvi svetega 
Martina zaokrožuje podobo 
tega dela Bleda. Predsednica 

blejskega turističnega druš-
tva Jana Špec je ob podeli-
tvi priznanja pohvalila pri-
zadevanja prebivalcev Ri-
klijeve ceste in dodala, da 
je v zadnjih letih prav ta uli-
ca najbolj napredovala v 

urejenosti. Za to je po eni 
strani poskrbela občina z 
ureditvijo komunalne infra-
strukture, investicija je bila 
zaključena 2011, stanoval-
ci pa so se izkazali z ureje-
nostjo svojih hiš in okolice. 
Podžupan Bleda Toni Me-
žan se je v imenu občine za-
hvalil vsem, ki so z urejenos-
tjo fasad, vrtov in s cvetjem 
vsak po svojih zmožnostih 
pripomogli k videzu ulice, pa 
tudi blejskemu župniku Ja-
nezu Ferkolju, ki je s svojimi 
idejami in delom Slovenske-
mu trgu dal dušo. Priznanje 
je v imenu stanovalcev pre-
vzela Miša Potočnik. Zbra-
nim je nekaj besed namenil 
tudi župnik Janez Ferkolj, ki 
je svojo odločitev za vložitev 
pobude o poimenovanju žu-
pnijskega dvorišča v Sloven-
ski trg utemeljil z dejstvom, 
da je na plašču Marijinega 
kipa pred župnijsko cerkvi-
jo prvič upodobljen sloven-
ski grb, katerega elemente 
je arhitekt Marko Pogačnik 
ob osamosvojitvi uporabil za 
oblikovanje sodobnega grba 
Republike Slovenije. 

Najlepša je Riklijeva cesta
Na Bledu so za najlepšo ulico razglasili Riklijevo cesto s Slovenskim trgom.

Ob podelitvi priznanja prebivalcem Riklijeve ceste

Blejski fijakerji ali izvoščki tudi v teh vročih poletnih dneh 
čakajo na svoje stranke v senci na postajališču za kočije ob 
Festivalni dvorani na Bledu. Trenutno jih še osem ohranja 
družinsko tradicijo prevozov s kočijo. Njihove stranke so tako 
domači kot tuji gostje. Kot pravi Janez Mežan, predsednik 
Društva blejskih fijakerjev, se gostje največkrat odločijo za 
polurno vožnjo okoli jezera, na voljo pa so jim tudi druge 
relacije. Lahko jih s kočijo odpeljejo na Blejski grad, v sotesko 
Vintgar, po ulicah Bleda, po okoliških vaseh in tudi do Avse-
nikove galerije v Begunje. Bled je zanimiv tudi za sklepanje 
zakonskih zvez, predvsem organizatorji porok za tujce skoraj 
vedno vključijo v poročni program tudi vožnjo s kočijo. Pred 
tremi leti so fijakerji s svojim društvom sodelovali pri projek-
tu Grajska poroka, takrat so svoji enotni garderobi dodali še 
zadnje manjkajoče dele in zagotovili enotno opremo tudi za 
konje. Fijakerje lahko spoznamo po črnih klobukih, belih sraj-
cah in črnih ''lajbčih'' z vezenimi gorenjskimi nageljni. J. Ku.

Bled

Fijakerji največ vozijo okoli jezera

Blejski fijakerji so sodelovali tudi na Grajski poroki.

Originalna 
blejska kremšnita praznuje

Zanimivosti o Originalni blejski 
kremni rezini:
- Slaščičarski mojstri uporabljajo 
izključno naravne sestavine, zato jih 
pripravljajo dnevno sveže.
- Je priznana kot jed z nacionalnim 
poreklom. 
- Od leta 1953 do leta 2013 je 
poskrbela  že skoraj za 12 milijonov 
sladkih nasmehov. Če bi jih položili 

eno na drugo okoli Blejskega jezera, bi nastalo 6,5 m visoko obzidje. 

Z Originalno blejsko kremno rezino se lahko posladkate v vseh hotelih in gostinskih 
lokalih Sava Hotelov Bled.

Edina kremšnita, ki je 

narejena po originalnem 

receptu iz leta 1953, 

nastaja v slaščičarski 

delavnici Hotela Park 

na Bledu! 

ORIGINALNA
ORIGINAL 

Sava Hoteli Bled, Cankarjeva 6, 4260 Bled
www.sava-hotels-resorts.com

VODENI OGLEDI PRIPRAVE ORIGINALNIH BLEJSKIH KREMNIH REZIN
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Suzana P. Kovačič

 Ribno – »Res imam diplo-
me, ki jih lahko pokažem, 
toda ljudje me bodo potre-
bovali samo, če bom poka-
zal rezultate,« o odgovorno-
sti, ki jo čuti do ljudi, ki pri 
njem poiščejo pomoč, pove 
Maksim Osipov. Rus, ki živi 
in dela v Novem Sadu. Člo-
vek, katerega so rezultati 
dela ponesli v sam vrh sve-
tovnega ljudskega zdravil-
stva. Povabilo prijatelja iz 
Slovenije in slovenski paci-
enti, ki so se že zdravili pri 
njem v Novem Sadu, so ga 

popeljali do deželice pod Al-
pami, za katero pravi, da je s 
svojo dobro energijo postala 
njegov tretji dom. Zaradi ve-
likega odziva pomoči potreb-
nih v hotelu Ribno gostuje 
po nekaj dni skoraj vsak me-
sec; v Ribnem je prav v teh 
dneh, od 19. do 26. avgusta. 
Kot je dejal, mu zelo ustreza 

usmeritev hotela Ribno s 
pou darkom na spodbujanju 
zdravega načina življenja, in 
kar je še zanimivo, prvič je 
prišel v Ribno na priporoči-
lo družine iz Kranja, ki se je 
z njim srečala na Štajerskem 
in po zaslugi Osipove pomo-
či opaža izjemen napredek 
pri otroku s cerebralno pa-
ralizo.

Nikoli ne izgubite  
vere, upanja

Maksim Osipov pomaga 
tudi hudo bolnim, najboljše 
rezultate terapij pa dosega 

pri lažjih in srednje težkih 
obolenjih ter pri otrocih. Kot 
pojasni: »Otroci prihajajo 
na terapijo neobremenjeni, 
brez predsodkov in strahu in 
so zato rezultati hitro vidni. 
Tu pa se potem lahko dela-
jo čudeži. Veliko jih prihaja 
na terapije zaradi imunske 
oslabelosti, hiperaktivnosti, 

nočnega mokrenja, težav z 
motoriko ...« 

Vsakogar, ki ga obišče, 
Osipov obravnava celostno 
in najprej odstrani vzro-
ke, šele nato posledice. Naj-
boljše rezultate svojega dela 
opaža pri zdravljenju gla-
vobolov, še posebej migre-
ne. Uspešen je pri odprav-
ljanju raznih težav v hrbte-
nici, išijasu, pri zdravljenju 
revmatskih obolenj, bron-
hitisa, imunske oslabelo-
sti, ženskih težavah, proble-
mih s sklepi, psihičnih teža-
vah, diabetesu, povišanem 
krvnem tlaku, dioptriji, stre-
su, downovem sindromu 
 »Zanimivo je, da odrasle 
osebe, ki so sprva dvomile o 
zdravilstvu, učinke terapije 
podoživijo veliko bolje kot ti-
sti, ki učinek zdrav ljenja pri-
čakujejo vnaprej. Zelo po-
membne so tudi duhovne 
tehnike, s pomočjo katerih 
se človek začne zavedati svo-
jega telesa kot celote. Učinek 
zdravljenja je v tem primeru 
trajnejši. Osebo, ki me obi-
šče, izzovem, da razmisli o 
tem, kaj je pripeljalo do te-
žav, da analizira svoje življe-
nje in da pri sebi spremeni 
nekatere stvari,” je pojasnil 
Osipov. 

Zdravilec se nima za vse-
mogočnega, kot še posebej 
poudari, se pa drži pravila: 
»Ni neozdravljive bolezni, so 
samo neozdravljeni ljudje. 
To so osebe, ki zaradi različ-
nih življenjskih okoliščin iz-
gubijo vero in upanje in prav 
takim je težje pomagati. Iz-
rednega pomena je, da člo-
vek nikoli ne izgubi vere. 
Moja tehnika ni osnovana 
na t. i. “placebo efektu”, torej 
na subjektivnem doživ ljanju 
simptomov bolezni, ampak 
temelji na znanstvenih doka-
zih o delovanju bioenergije.« 

Mama: njegov vzor  
in prva učiteljica

Zdravilec je izbral pot, ki 
mu jo je nakazala že njego-
va mama Ljudmila, cenje-
na profesorica uradne me-
dicine in obenem zdravni-
ca ljudske medicine. Magi-
ster ljudske medicine je po-
stal leta 1992, dodelila mu 
ga je moskovska Akademi-
ja za zdravilstvo in energo-
informativne znanosti, leta 
2002 pa je pridobil med-
narodno licenco za zdra-
vilstvo. Kako pomembna 
je ta licenca, pove podatek, 
da je v naslednjih letih za 
pridobitev licence zaprosi-
lo prek petsto kandidatov, 
samo nekaj manj kot štiri-
deset jih je teste opravilo, 
od tega samo deset z naj-
višjimi ocenami. Zaradi teh 

njegovih izjemnih rezulta-
tov se je njegovo ime zna-
šlo na svetovnih web-pre-
zentacijah, ki so posvečene 

ljudskemu zdravilstvu. Se-
dila so povabila na medna-
rodne kongrese tradicional-
ne medicine. Pred nekaj leti 

je Inštitut ljudske medicine 
in zdravilstva (ENIOM) v 
Moskvi organiziral medna-
rodni kongres Elita, na kate-
rem je Maksim Osipov po-
leg aplavza dobil vrhunska 
priznanja svoje stroke: zlato 
medaljo kot najboljši zdra-
vilec, diplomo zlate roke za 
najboljšega zdravilca Rusi-
je pa tudi posebno nagra-
do za aktivno delovanje v al-
ternativni medicini in po-
sebno nagrado za dosežke. 
Na kongresu so gostili prek 
1200 slušateljev, med njimi 
je bilo tudi petdeset zdrav-
nikov klasične medicine iz 
celega sveta. 

Zdravitelj z diplomo zlate roke
“Ni neozdravljive bolezni, so samo neozdravljeni ljudje,” je prepričan Maksim Osipov, magister ljudske medicine z več mednarodno odmevnimi  
priznanji za svoje delo. Te dni Osipov spet gostuje v hotelu Ribno.
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Med terapijo v hotelu Ribno / Foto: Tina Dokl

Maksim Osipov / Foto: Tina Dokl

Maksim Osipov je v hotelu Ribno od 19. do 26. 
avgusta. Terapija poteka individualno, rezervacije 
sprejemajo na telefon: 04 578 31 00 ali prek e-pošte: 
info@hotel-ribno.si. »Številno terapij je različno od 
osebe do osebe, pri nekaterih je velik napredek viden 
že po treh, štirih terapijah. Čas ene v povprečju traja 
od 15 do 45 minut,« je dejal Osipov in dodal, da je 
med terapijo zelo pomembno, da se sprostimo in ne 
obremenjujemo z ničimer.

Najboljše rezultate svojega dela opaža pri zdravljenju 
glavobolov, še posebej migrene. Uspešen je pri 
odpravljanju raznih težav v hrbtenici, išijasu, pri 
zdravljenju revmatskih obolenj, bronhitisa, imunske 
oslabelosti, ženskih težavah, problemih s sklepi, 
psihičnih težavah, diabetesu, povišanem krvnem 
tlaku, dioptriji, stresu, downovem sindromu   
»Zanimivo je, da odrasle osebe, ki so sprva dvomile 
o zdravilstvu, učinke terapije podoživijo veliko bolje 
kot tisti, ki učinek zdravljenja pričakujejo vnaprej,« je 
pojasnil. 
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»...Kjer novi cee'd res blesti, je v vrednosti. S svojo ceno izpodbije mnoge konkurente, poleg tega pa pride še s sedemletno 
garancijo, ki pokrije celotno optimalno življenjsko dobo sodobnega avtomobila. Želite stil? Kia ga ima. Želite vso možno 
tehnologijo in gizme? Kia jih ima. Tudi tehnično dovršenost? Kia.« Avto+šport, februar 2013

Kiina vozila imajo rekordno nizko porabo, 7-letno 
garancijo in maksimalnih 5 zvezdic po EURO NCAP-u.

Rio – rekorder v nizki porabi goriva
Rekordno nizka poraba – le 3,2 l/100 km, v treh karoserijskih 
različicah z najsodobnejšimi bencinskimi in dizelskimi motorji, 
popolno varnostno opremo že v osnovni izvedenki, vrhunskim 
dizajnom in nizkimi vzdrževalnimi stroški.

že za 8.990 EUR

Sportage
najbolj prodajan športni terenec v Sloveniji*
Stilsko in dinamično najbolj dodelan športni terenec na trgu nudi 
vrhunski dizajn in prostorsko razvajanje, navdušuje z bogato 
serijsko opremo, nepremagljivo ceno, zavidljivo nizko porabo 
goriva in inteligentnim pogonom na vsa štiri kolesa »Dynamax«.

že za 15.990 EUR

Rio 1.1 CRDi
POVPREČNA

PORABA GORIVA OD 3,2l/100 km

Popolnoma novi pro_cee’d
Novi Kia pro_cee'd je ustvarjen za užitek. Športna 
kupejevska različica druge generacije navdušuje z 
vrhunskim dizajnom, visoko kakovostnimi 
tehnološkimi rešitvami in izjemno varčnimi 
dizelskimi in bencinskimi motorji.

že za 11.290 EUR
pro_cee’d 1.6 CRDi

POVPREČNA
PORABA GORIVA OD 3,7l/100 km

cee'd Sportswagon
Družinska oblikovno izstopajoča karavanska izvedenka razvaja z nepremagljivim 
prostorskim udobjem, nudi brezkompromisno varnost ter popolno udobje že v 
osnovni različici, novi, izjemno ekonomični bencinski in dizelski motorji pa 
omogočajo kar 20 % nižjo porabo kot pri svojem predhodniku.

že za 12.450 EUR cee’d SW 1.6 CRDi
POVPREČNA

PORABA GORIVA OD 4,2l/100 km

Sportage 1.7 CRDi
POVPREČNA

PORABA GORIVA OD 5,3l/100 km

NEPREMAGLJIVA PONUDBA POLETJA

ODPRODAJA 
VOZIL 2013! OMEJENA KOLIČINA!

KIA - NAJVEČ AVTA ZA VAŠ DENAR

Kombinirane porabe goriva: 3,2 – 8,2 l/100km, emisije CO2: 85 – 195 g/km.
*Po stat. podatkih o novoreg. vozilih v RS (ARDI) za 2012 in 2013. MPC cene vsebujejo vse dane popuste in prihranke ter ne vključ. kovinske/bele barve in stroška priprave vozila. Vse ostale info. o porabi goriva in emisijah CO2 so na voljo 
v priročniku o varčni porabi goriva in emis. CO2, na prod. mestu in na www.kia.si/emission. Pogoji garancije na voljo v garanc. knjižici vozila oz. pri poobl. zastopniku vozil Kia. Slike so simbolične. KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana.

KMAG d.d., Leskoškova 2, Ljubljana, 01/58-43-425  www.kia.si

www.facebook.com/KIASlovenija

MEDVODE: ČREŠNIK 01/361-22-50; KRANJ: NASMEH 04/235-17-77; BLED: AMBROŽIČ 04/574-17-84
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Medijski pokrovitelj

NK Triglav : NK Maribor
    sobota, 24. 8.  2013, ob 17.00, ŠC Kranj
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Vilma Stanovnik

Poljane nad Škofjo Loko – Kar 
nekaj časa je Ema Klinec ča-
kala dokončno odločitev 
Mednarodne smučarske zve-
ze, ali bo že letos lahko nasto-
pala v elitni druščini smučar-
skih skakalk, saj je bila v za-
četku prejšnjega meseca sta-
ra šele  petnajst let. Novo pra-
vilo FIS, ki je sprva dovoljeva-
lo nastope zgolj tistim, ki v te-
kočem letu dopolnijo 16 let, 
pa so nato tik pred prvo leto-
šnjo tekmo za poletno veliko 
nagrado spremenili. 

»Šele dan pred tekmo sem 
zvedela, da bi lahko nastopi-
la, vendar je bilo prepozno, 
saj sem bila takrat še doma, 
druga dekleta pa že na prizo-
rišču. Tako sem priložnost 
za nastop med najboljšimi 
dobila minuli četrtek na dru-
gi tekmi v Courchevelu. Ve-
dela sem, da sem dobro pri-
pravljena in da če mi uspeta 
dva dobra skoka, lahko pose-
žem precej visoko. Seveda pa 
o zmagi nisem razmišljala, 

tega si preprosto nisem mo-
gla predstavljati,« je po vrni-
tvi domov v Poljane zadovolj-
na povedala Ema, ki na letoš-
njih tekmah poletnega sve-
tovnega pokala najbrž ne bo 
več nastopala, saj jo v začetku 
septembra čaka nov izziv, ko 
bo prvič sedela v klopeh ško-
fjeloške gimnazije. 

»Vem, da je izobrazba po-
membna, in ker bo letos vse 
na novo, bi bila rada v šoli vsaj 
prve dni. Nato me sredi sep-
tembra čaka nastop na tekmi 
celinskega pokala v Lilleha-
merju. Če bo vse po sreči in 
bom tudi pozimi skakala, kot 
želim, si seveda obetam pr-
vič nastopiti na olimpijskih 
igrah, ki so za vsakega špor-
tnika še poseben izziv,« tudi 
pravi Ema, ki je takoj po tek-
mi prejemala številne čestit-
ke, tudi tekmice pa so ji z ve-
seljem segle v roke. 

»Imela sem občutek, da so 
bile vesele, čeprav sem jih pre-
magala. Svetovna prvakinja 
Američanka Hendricksono-
va, ki je bila na tekmi druga, 

mi je ob čestitkah celo rekla, 
da je vesela, da prihajamo 
mlade in da so tudi ženski 
smučarski skoki vse bolj zani-
mivi,« je tudi povedala Ema, 
ki v klubu, žirovski Alpini, tre-
nira pod budnim očesom Jer-
neja Kumra, v reprezentanci 
pa ji pomagata glavni trener 
Jože Berčič in njegov pomoč-
nik Primož Peterka. 

»Na Primoža se rada 

obrnem za pomoč, saj ima 
res veliko izkušenj in zna 
povedati marsikaj koristne-
ga,« še pravi Ema, ki ima 
vzornico tudi v starejši se-
stri Barbari, prav tako ska-
kalki. »Upam, da ji je šlo do-
bro na pripravah v Zakopa-
nih in da bo tudi ona kmalu 
znova pokazala, kaj zna,« je 
še povedala Ema. 

Koristni so tudi nasveti 
Primoža Peterke
Smučarka skakalka žirovske Alpine, komaj 15-letna Ema Klinec, je na svoji prvi tekmi v elitni konkurenci 
v Franciji premagala prav vse tekmice.

Izjemen talent je Ema Klinec dokazala tudi v najmočnejši 
konkurenci smučarskih skakalk na svetu. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Bled – Ljubitelji hokeja po 
tradiciji novo sezono v Slo-
veniji in na Gorenjskem pri-
čakajo v drugi polovici avgu-
sta, tudi letos pa ne bo dru-
gače, saj bo blejska ledena 
dvorana ta konec tedna že 
enaindvajseto leto zapored 

gostiteljica poletne hokejske 
lige, ki zadnja leta poteka 
pod imenom nekdaj odlič-
nega hokejista Rudija Hitija.

Tradicionalni turnir je ve-
dno mednaroden, prvi iz-
ziv v sezoni pa je tudi za do-
mača rivala, ljubljansko in 

jeseniško moštvo. Jeseniča-
ni, ki so lani na turnirju osvo-
jili drugo mesto (zmagala je 
ekipa zagrebškega Medve-
ščaka), bodo letos nastopili 
pod imenom Team Jesenice, 
kakšna pa bo postava Jeseni-
čanov, za katere igra tudi ka-
petan slovenske hokejske re-
prezentance in domačin z 
Bleda Tomaž Razingar, pa 
bomo izvedeli na današnji 
predstavitvi na novo nastale-
ga moštva, ki jo pripravljajo v 
dvorani Podmežakla. 

Turnir se bo v četrtek ob 
16. uri začel s tekmo med 
norveškimi in našimi dr-
žavnimi prvaki, ekipama 
Stavanger Oilers in Tele-
mach Olimpijo, ob 19.30 pa 
bo sledila tekma med Team 
Jesenicami in francoskim 
moštvom Diables Rouges. V 
petek ob 16. uri se bosta naj-
prej pomerili ekipi iz Brian-
cona in Ljubljane, ob 19.30 
pa še ekipi Stavanger Oilers 
in Team Jesenice. Zadnji 
dan turnirja, v soboto, bo ob 
16. uri tekma med Francozi 
in Norvežani, za konec pa bo 
ob 19.30 zagotovo še vedno 

zanimiv obračun med Ljub-
ljančani in Jeseničani. 

Vstopnice za turnir so že 
v prodaji na vseh mestih 
Eventima (8 evrov dnev-
na, 18 evrov za vse tekme, 
6 evrov otroci, upokojenci, 
študenti), med turnirjem pa 
bo mogoče vstopnice za od-
rasle kupiti po 10 evrov. 

Prav tako organizatorji na 
čelu z Rudijem Hitijem va-
bijo na sobotni večerni  za-
ključek, ko bodo za živah-
nejši utrip pred blejsko le-
dno dvorano od 21.30 na-
prej skrbeli fantje iz skupi-
ne Rockomotiva. Vstop na 
glasbeni koncert bo brez-
plačen. 

Poletna liga je uvod v sezono
Od četrtka do sobote bo na Bledu potekala Poletna hokejska liga Rudi Hiti, na njej pa bomo prvič 
videli, kaj pomeni Team Jesenice.

Najboljši ekipi na lanski poletni ligi Rudi Hiti sta  
bili zagrebški Medveščak in moštvo Jesenic. Medveščaka  
letos ne bo na Bled, nastopila bo nova ekipa Team  
Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Rudi Hiti / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli konec tedna je po letu premora tacenska proga spet 
gostila tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. 
Med trenutno najboljšimi tekmovalci iz več kot tridesetih dr-
žav so odlično nastopili tudi naši aduti, saj je v posamični 
konkurenci med kajakaši v soboto slavil Peter Kauzer, med 
kanuisti pa je vse tekmece ugnal Anže Berčič. Ekipno so bili 
naši kanuisti prvi, kajakaši pa drugi. Tudi nedeljske nastope 
so naši končali z odličji, saj je tretje mesto med kajakašicami 
osvojila Eva Terčelj, med dvojci pa sta bila tretja Luka Božič 
in Sašo Taljat. Zaradi težav na progi in ponovitvijo finala so 
nedeljske ekipne tekme odpadle. Slalomiste na divjih vodah 
sedaj čaka še finalna tekma svetovnega pokala v Bratislavi in 
nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu v Pragi. V. S.

Tacen

Izvrstni na domačih brzicah

V zanimivi tekmi sta tretje mesto v dvojcu osvojila Luka 
Božič in Sašo Taljat. / Foto: Vilma Stanovnik

V pripravah na bližnje evropsko prvenstvo so naši košarkarji 
konec tedna odigrali dve tekmi. Najprej so v petek v prenovlje-
ni dvorani Podmežakla gostili moštvo Bosne in Hercegovine 
ter zanesljivo slavili s 70 : 54, nato pa so se v nedeljo zvečer 
z reprezentanco Rusije pomerili v Tivoliju in po zanimivem 
obračunu zmagali s 84 : 80. Novi pripravljalni tekmi naše ča-
kata ta konec tedna v Kopru, kjer se bodo pomerili z ekipama 
Črne gore in Italije. V. S.

Jesenice, Ljubljana

Dve zmagi naših košarkarjev

V Podmežakli so naši košarkarji premagali ekipo Bosne  
in Hercegovine. / Foto: Gorazd Kavčič

V 6. krogu Prve lige Telekom so nogometaši Domžal s 3 : 1 
izgubili proti velenjskemu Rudarju, enak pa je bil rezultat v 
Stožicah, kjer je Olimpija premagala Triglav. Vodstvo Nogo-
metnega kluba Domžale se je dan po tekmi odločilo, da pre-
kine sodelovanje z dosedanjim trenerjem članskega moštva 
Stevanom Mojsilovićem. Ime novega trenerja naj bi bilo znano 
do sredine tedna. Več točk so zbrali gorenjski drugoligaši. 
Ekipa Kalcer Radomlje je v gosteh z 0 : 3 premagala Aluminij, 
ekipa Roltek Doba je bila z 1 : 0 boljša od Bele krajine, ekipa 
Šenčurja pa je na gostovanju pri AH Mas Tech igrala 3 : 3. V. S.

Domžale, Ljubljana

Poraza nogometašev Domžal in Triglava
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Jože Košnjek

Duplje – Leta 1993, ob stoti 
obletnici planinstva v Slove-
niji, so Dupljanci prvič obi-
skali planino Duplje, ki leži 
1400 metrov visoko pri Krn-
skih jezerih pod Krnom.

Deset let kasneje, leta 
2003, ob 110. obletnici slo-
venskega planinstva, so Dup-
ljanci krenili na »svojo« pla-
nino že drugič. Takrat je bilo 
pohodnikov kar 120! V sobo-
to, 17. avgusta, pa so bili Dup-
ljanci, ki so se jim pridruži-
li tudi nekateri ljubitelji gora 
iz sosednjih vasi, spet zgodaj 
pokonci. Kar 80 jih je odšlo 
na tretji pohod na Dupljan-
sko planino. Tja so potova-
li preko Vršiča, vračali pa so 
se preko Predila in se ustavi-
li še pri Planinskem muzeju 
v Mojstrani. 

Za zbližanje s pokrajino 
pod Krnom niso mogli izbra-
ti primernejšega dne. Nebo je 
bilo jasno, jutro prav prijetno 
za hojo, na planini pa sonce 
ni žgalo tako hudo kot v do-
lini. Tudi pot iz doline Lepe-
ne v Trenti do Krnskega je-
zera, ko jo naredijo zahtev-
nejšo skale in grušč, poteka v 
senci, tako da tudi popoldan-
ska pripeka za hribovce ni 
taka nadloga kot na prostem. 

Planina Duplje je zadnja leta 
znova oživela. 

Organizatorja pohoda 
TVD Partizan Duplje in Kul-
turno turistično društvo Pod 
krivo jelko Duplje sta opravi-
la nalogo z odliko. Pokrovite-
lji, ki so razumeli pomemb-
nost dogodka za vaščane, so 
pomagali, da je dobil vsak 
udeleženec malico in spo-
minsko majico, pa tudi že-
jen ni bil nihče. Dupljanci 
so se za gostoljubje zahvali-
li tudi predsedniku Planin-
skega društva Nova Gorica 

Cvetku Hvali in oskrbni-
ci Doma pri Krnskih jezerih 
Ani Rot, ki ima gorenjske ko-
renine. Nagrajeni so bili tudi 
najmlajši in najstarejši udele-
ženci pohoda. Najstarejša sta 
bila Metka Škrjanec in Rudi 
Nadiževec, za katerega sme-
mo izdati, da je bil rojen leta 
1930, najmlajša pa sta bila 
Polona Meglič in Nik Poljanc. 
Prav je našteti tudi udeležen-
ce vseh treh dosedanjih po-
hodov. To so Andrej Kuhar, 
Magda in Ciril Menegalija, 
Eli in Janez Rakovec, Mirko 

Rakovec, Francka in Franci 
Sitar ter Pavel Štular.

Še ena zanimivost. Planin-
ski dom se imenuje po Krn-
skih jezerih. Pod Krnom na-
mreč ni samo Krnsko jezero, 
ampak še Dupeljsko jezero in 
Jezero v Lužnici. Do planin-
skega doma, ki je bil zgrajen 
leta 1984, je speljana tovorna 
žičnica. Cveto Hvala je pove-
dal, da so bili ameriški voja-
ki zadnji, ki jim je uspelo s te-
renskim vozilom priti iz Lepe-
ne do kraja, kjer je postavljen 
dom.

Dupljanci na planini pod Krnom
Ljubitelji hoje in gora iz Dupelj in okolice so že tretjič obiskali »svojo« planino Duplje pri Krnskih 
jezerih pod Krnom. Pohodnikov je bilo tokrat osemdeset.

Pohodniki pri Planinskem domu pri Krnskih jezerih

Miroslav Cvjetičanin

Bohinjska Bistrica – Marjan 
se je na ta podvig začel pri-
pravljati že na začetku leta, 
ko je s prijatelji za trening 
pretekel celotno traso SPP.

Tudi oni so lahko ugotovi-
li, tako kot veliko nas, prilož-
nostnih gornikov oziroma 
pohodnikov, da v naših go-
rah še vedno obstajajo po-
manjkljivo označene poti, 
zato so se tudi taki poznaval-
ci, kot so Marjan in prijate-
lji, nekajkrat pošteno izgubi-
li. »Z izgubljanjem sedaj ne 
bo več problemov, saj sem 
vse poti shranil v garmin kot 
»trek«.« Na praznično jutro 
15. avgusta ob 6. uri zjutraj se 
je Marjan podal na pot.

Slovenska planinska pot 
SPP poteka od Maribora do 
Ankarana v dolžini 640 km s 
45 tisoč metri vzpona in prav 
toliko tudi spusta.

»Prvi dan me čaka prečenje 
Pohorja od Maribora do Slo-
venj Gradca. Nato SPP zavi-
je na Smrekovec in Raduho 

ter se strmo spusti v Roba-
nov kot. Vendar lepot gora ne 
bom videl, ker bom tod hodil 
predvidoma ponoči. Drugo 
jutro me za zajtrk čaka vzpon 
na Ojstrico in prečenje Grin-
tovcev. Sledijo domači hribi: 
Storžič, Kriška gora, Dobrča, 
Begunjščica in Stol. Ko bom 
na Stolu, bom že videl Triglav, 
najvišjo točko poti. Do tja pa 
me čaka še cel dan teka prek 

zahodnega dela Karavank. Če 
bo lepo vreme in če bom slu-
čajno tod hodil podnevi, bom 
z vrha Triglava že lahko videl 
cilj – morje. Triglavu sledi teh-
nično najzahtevnejši del poti 
prek Kriških podov, Razor-
ja, Prisojnika in Jalovca. Ko 
bo vse to za mano, me čaka le 
še en dvatisočak – Primorski 
velikan Krn. Sledi prečenje 
Spod njih Bohinjskih gora, ki 

so skorajda moj drugi dom. 
Za tem pa pot postane tehnič-
no manj zahtevna, a razdalje 
postanejo večje. Bolnica Fra-
nja, Ermanovc, Bevkov vrh, 
Sivka, Idrija, Vojsko, Mali 
Golak, Čaven, Sinji vrh, Col 
so točke slovenske planinske 
poti, ki jih bom obiskal tega 
dne. Od tu sledi le še prečenje 
dveh kraških planot Javornika 
in Nanosa. Za tem pa me do 
cilja čakata le še dva tisočaka – 
Vremščica in Slavnik.« Tako 
nam je na kratko opisal pot, za 
katero dobro pripravljen »hri-
bolazec« potrebuje  verjetno 
kar nekaj tednov.

Po četrtem dnevu teka nam 
je njegov prijatelj in tesni so-
delavec na tem podvigu Bojan 
Ambrožič sporočil, da je Mar-
jan na Vršiču, da se počuti do-
bro in da je na najboljši poti, 
da prekosi Klemenov rekord. 
Pravkar prečka Julijce, naj-
težji del PSS. Prihodnji torek 
bomo v Gorenjskem glasu 
podrobneje poročali, kako se 
je Marjanov ekstremni pod-
vig vseh podvigov končal.

Zupančič na poti k novemu rekordu
»Lani je Klemenu Trilerju uspelo preteči Slovensko planinsko pot v rekordnem času 8 dni, 14 ur, 45 
minut. Letos pa sem se odločil, da izzovem njegov čas,« nam je sporočil Marjan Zupančič iz Bohinjske 
Bistrice, znan kot eden od najboljših ekstremnih gorskih tekačev v Sloveniji.

Marjan na poti na Stol. Skrajno desno se vidi Begunjščica  
s Smokuškim plazom. / Foto: Bojan Ambrožič

Miroslav Cvjetičanin

Kranjska gora – Letošnje po-
letje je s svojimi visokimi 
temperaturami postalo so-
vražnik številka ena za vse 
rekreativne športnike. 

Tudi tisti, ki se bolj resno 
ukvarjajo z rekreacijo, pravi-
jo, da ni zdravo naprezati se, 
ko termometer kaže več kot 
32 stopinj Celzija. Pa vendar 
... Vedno so tri pikice na kon-
cu, ki povedo, da za tako pri-
reditev, kot je Kranjskogor-
ska desetka, niti ekstremna 
vročina ne more biti ovira. 

Na praznični dan se je na 
trgu pred Turistično infor-
macijskim centrom, na star-
tu desetkilometrske preiz-
kušnje, zbralo ogromno šte-
vilo tekačev, razporejenih v 
kar dvanajstih starostnih ka-
tegorij. Proga je potekala po 

Borovški cesti proti kranj-
skogorskim smučiščem ter 
po kolesarski stezi do Ra-
teč in nazaj. Okrepčevalnice 
so bile nujne, zato je orga-
nizator, Turistično društvo 
Kranjska Gora, poskrbel za 
dobro založene postojanke, 
na katerih se je vsakdo lah-
ko dodobra okrepčal z osve-
žujočimi napitki.

Po kategorijah so med 
ženskami zmagale: Tanja 
Žgajnar (TD Bovec), Lidija 
Cerkovnik, Barbara Galjot, 
Dragica Kustec (Tekaški fo-
rum), Tonka Zadnikar (Klub 
Trmastih). Med moškimi pa 
so zmagali: Luka Kramarič 
(B3 servis team), Uroš Roz-
man (ŠD Lom pod Storži-
čem), Alex Whitteam, Matej 
Beke, Franci Teraž (Acroni 
Team), Ivan Ruparčič (ŠD 
Sodražica).

Kranjskogorska 
desetka
Tekači se ne zmenijo za visoke temperature.

Tina Juršič je imela zanimive pomočnike.

Miroslav Cvjetičanin

Todraž – Tretji od štirih vzpo-
nov, ki štejejo za popularni 
PPP, ki so med rekreativni-
mi kolesarji že postali »ob-
vezna udeležba« v poletnem 
času, je bil 10. kolesarski 
vzpon na Javorč. Tudi tokrat 
je bila udeležba nadvse zado-
voljiva, če upoštevamo dej-
stvo, da gre za datum, ko so 
počitnice na višku. Organi-
zator Športno društvo Sveti 
Urban je tudi tokrat odlično 
pripravilo progo, dolgo 7,4 
kilometra, na kateri je mo-
ralo 84 kolesarjev premagati 
kar 499 metrov nadmorske 
višine. Startali so v sedmih 

starostnih kategorijah. Med 
ženskami je s progo najhi-
treje opravila Valerija Mrak 
(Koloka), ki je zmagala s ča-
som 27 minut in 21 sekund, 
druga je bila Jelena Lovrič 
(Škofja Loka) in tretja Jer-
neja Homec (Gorenja vas). 
Med moškimi Primož Po-
renta (ŠD Bam.Bi) tokrat ni 
dopustil presenečenja. S ča-
som 20:36 je bil preprič ljivo 
prvi v cilju in z drugo zmago 
krepko vodi v skupnem se-
števku PPP. Drugi je bil Jaka 
Primožič (Sava Kranj) in tre-
tji Tilen Potisk. Tako je Po-
renta znova dokazal, da gre 
za najboljšega amaterskega 
kolesarja v državi.

Porenta tokrat 
nepremagljiv
Samo še ena dirka je ostala do zaključka Pokala 
Polanskih Puklov, najboljše poletne popestritve  
za vse rekreativne kolesarje.
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Boštjan Bogataj

Jesenice, Kranj – »Najhujši 
možni scenarij so množične 
kršitve javnega reda in miru 
ter tudi prometni zamašek, 
saj do dvorane Podmežakla 
vodi zgolj enosmerna ce-
sta,« pravi policijski inšpek-
tor na Policijski upravi Kranj 
Jurij Bertoncelj, vodja delov-
ne skupine Eurobasket 2013 
za Gorenjsko. S hujšimi kr-
šitvami javnega reda in miru 
ima v mislih spopad organi-
ziranih navijaških skupin 
med seboj, česar pa vsaj v 
petek (tudi sicer jih polici-
sti ne pričakujejo, nikakor 
pa ne izključujejo) na prija-
teljski tekmi med Slovenijo 
in BiH ni bilo. 

Policisti se sicer redno, 
večkrat letno izobražujejo 
za krotenje najhujših krši-
tev javnega reda in miru z 
elementi nasilja, jih simu-
lirajo in obravnavajo. »Pri 
tako velikem športnem do-
godku smo se dobro pripra-
vili, fantje dobro vedo, kaj 
delajo,« pove Bertoncelj. 
Gorenjski policisti imajo 
veliko izkušenj z delom na 
športnih prireditvah, tako v 
Planici kot pod Vitrancem, 
ne nazadnje tudi s hokejski-
mi tekmami v Podmežakli, 
s posebno policijsko enoto 
pa posredujejo na športnih 
prireditvah po vsej Sloveni-
ji, tudi na nedavnih demon-
stracijah.

Kljub nižjemu tveganju 
za izgrede, saj so košarka-
ški navijači bolj umirjeni 
kot nogometni, morajo biti 
policisti pripravljeni, kar se 
je pokazalo pred desetle-
tjem v Kranju. Takrat so se 
spopadli navijači na vater-
polski tekmi. »Nismo raz-
polagali s podatki, da bi lah-
ko prišlo do tako hudih kr-
šitev, vendar so policisti re-
agirali strokovno in vzpo-
stavili red, obravnavali na-
silneže in jih tudi ustrezno 
sankcionirali,« spomni Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. 

Razloži, da od februar-
ja veljavni zakon o nalogah 
in pooblastilih policije pri-
naša novost, to je prepoved 
udeležbe na športni pri-
reditvi ali že potovanje na 
športno prireditev. »Strogi 

ukrepi so uperjeni proti hu-
liganom in nasilnežem, saj 
nasilje in alkohol ne sodita 
na športna prizorišča,« po-
jasni Kos. Policist lahko po-
samezniku ali skupini izre-
če ukrep prepovedi udelež-
be na športnem tekmova-
nju do enega leta. Policist 
ukrep izreče ustno in začne 
veljati takoj, naknadno gle-
dalec oziroma navijač prej-
me še odredbo. Ob nadalj-
nji kršitvi ga lahko oglobi-
jo do 800 evrov in pridrži-
jo do 12 ur. Med kršitelji iz-
stopa nedostojno vedenje 
na javnem kraju ter nasil-
no in drzno vedenje (prete-
panje, udarci, povzročitev 

občutka strahu ali nelagod-
ja, grožnje). 

Posebna policijska enota 
se na prihajajoči Eurobasket 
2013 pripravlja od lanske je-
seni. V prvi polovici septem-
bra bo tako na Jesenicah ve-
liko policistov, okrepili jih 
bodo tudi kolegi iz Policij-
ske uprave Novo mesto. Po-
magali jim bodo tudi tuji po-
licisti, za zdaj so udeležbo 
potrdili policisti iz Srbije in 
Makedonije. Skrbeli bodo 
za red v dvorani pa tudi zu-
naj nje, v navijaškem sredi-
šču Stara Sava, za prometno 
varnost in tudi za spremstvo 
košarkarjev, ki bodo (večino-
ma) bivali v Kranjski Gori.

Najhujši bi bil spopad navijačev
Gorenjski policisti so pripravljeni na prihajajoči Eurobasket 2013, ko bodo Jesenice teden dni nabite s 
košarkarji in navijači. Ob kršitvah lahko policist navijačem prepove vstop na športno prizorišče.

Jurij Bertoncelj / Foto: Gorazd Kavčič

Prenovljena dvorana Podmežakla tudi policistom prinaša 
novosti, saj so dobili t. i. štabno sobo, iz katere imajo boljši 
pregled nad dogajanjem v dvorani in na ploščadi pred njo 
(kamere). / Foto: Gorazd Kavčič

Andraž Sodja

Kranjska Gora – V nedeljo 
okoli 5.20 je bil regijski cen-
ter obveščen o požaru na 
Porentovem domu v Čiča-
rah pri Kranjski Gori. S po-
žarom, ki se je vzplamtel v 

brunarici Golf kluba Kranj-
ska Gora, razširil pa se je 
tudi na Porentov dom v ne-
posredni bližini, se je s spo-
padlo več kot osemdeset ga-
silcev poklicne enote GARS 
Jesenice in prostovoljnih 
gasilskih društev Kranjska 

Gora, Podkoren, Gozd-
-Martuljek, Dovje, Mojstra-
na in Rateče-Planica. Po in-
formacijah uprave za zašči-
to in reševanje se je požar 
na Porentov dom razširil po 
eksploziji plinskih jeklenk, 
ki so bile shranjene v bru-
narici, požar pa se je po su-
hem ostrešju kmalu razširil 
po celotni zgradbi Porento-
vega doma in ga popolnoma 
uničil.

Prostovoljni gasilci so ga-
sili zunanji del doma, gasil-
ci GARS Jesenice pa so izve-
dli notranji napad in posku-
šali pogasiti podstrešje, ven-
dar so se morali zaradi viso-
kih temperatur ter padajo-
če izolacije in kombi plošč s 
stropa umakniti. Gašenje je 
trajalo več kot šest ur, gasilci 
so imeli težave tudi s ploče-
vinasto streho, ki so jo razre-
zali in tako pripravili dosto-
pe za gašenje z gasilskima 

lestvama. Dom je sicer že 
dve leti prazen, zato ranje-
nih na srečo ni bilo. 

V Porentovem domu je 
pred tem deloval penzion, 
sicer pa je bil v preteklosti 
znan kot priljubljen prostor 
za druženje, v petdesetih le-
tih 20. stoletja pa je gostil 
tudi številne tečaje prosto-
časnih smučarjev in kandi-
datov za učitelje smučanja. 
Na objektih je nastala veli-
ka materialna škoda. Vzrok 
požara kriminalisti še ugo-
tavljajo.

Po ocenah gasilcev bo Po-
rentov dom zaradi škode, ki 
jo je povzročil požar, najver-
jetneje treba porušiti. Po ne-
uradnih informacijah bi po-
žar lahko zanetil cigaretni 
ogorek med odpadki v vre-
čah za smeti, ki so ostali po 
pikniku golfistov, uraden 
vzrok požara pa bo pokaza-
la preiskava. 

Požar je uničil Porentov dom
V Kranjski Gori je v nedeljo zjutraj zagorela brunarica ob Porentovem domu, ogenj pa se je hitro  
 razširil tudi na dom, ki je popolnoma uničen.

Požar je brunarico Golf kluba Kranjska Gora (v ospredju) in 
Porentov dom popolnoma uničil.

V soboto zvečer je v Šenčurju voznik na parkirišču zadel v 
sosednje vozilo, nato pa pobegnil. Oškodovanec je policistom 
sporočil podatke o znamki in barvi vozila, kar je bilo dovolj, 
da so izsledili nesramneža. Policisti so v postopku ugotovili, 
da je imel voznik 1,01 miligrama alkohola na liter izdihanega 
zraka. Zato so mu zasegli vozniško dovoljenje in vložili še 
nujni obdolžilni predlog, v katerem predlagajo odvzem vo-
zniškega dovoljenja. Kranjski prometni policisti pa so včeraj 
zvečer na avtocesti pri Podtaboru obravnavali 67-letnika z 
Bleda, ki je vijugal na cesti in ni upošteval znakov, s katerimi 
so ga ustavljali. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola 
(0,85 miligrama na liter), zato so ga policisti pridržali in zasegli 
vozniško dovoljenje. Oba bosta zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola plačala 1200 evrov, vsak pa še nekaj poleg zaradi 
drugih prekrškov, ostala bosta tudi brez vozniškega dovoljenja 
zaradi sankcije 18 kazenskih točk. B. B.

Šenčur, Podtabor

Pijana voznika vijugala po cesti

Policisti so konec tedna obravnavali 11 vlomov v objekte, v ka-
terih so storilci izkoristili odsotnost oškodovancev in izvrševali 
tatvine, s katerimi so si pridobili od nekaj deset pa do nekaj 
tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. V objekte so na-
silno vstopali skozi okna in vrata, v prostorih so iskali gotovino 
ter bolj ali manj vredne predmete, ki jih bodisi uporabljajo bo-
disi prodajo. Večinoma gre za zlatnino, elektronske naprave, 
slike, orožje in podobno. Policisti opozarjajo, da je treba ob 
vsaki odsotnosti poskrbeti za zavarovanje premoženje in stori-
ti vse, da bi preprečili vlom. Pomagajo ojačana ali protivlomna 
vrata, kakovostne ključavnice z zaščitnim okvirjem, mehanska 
zaščita na okenskih krilih, senzorska luč in alarmna naprava 
z lučjo, sireno ali mobitelom. Vrednejše predmete, predvsem 
pa gotovino in zlatnino, je najbolj varno hraniti v sefih. B. B.

Kranj

Minuli konec tedna veliko vlomov

Gorenjski policisti bodo ta teden izvajali poostren nadzor nad 
prehitrimi udeleženci v prometu. Ta segment prometne varno-
sti je pomemben z več vidikov, predvsem zaradi zmanjšanja 
posledic prometnih nesreč zaradi hitrosti in posledično ukre-
panja proti najhujšim kršiteljem cestnoprometnih predpisov, 
predvsem povratnikom, ki ne spoštujejo omejitev hitrosti. 
Policisti bodo prisotni na kritičnih cestnih relacijah, kjer se 
prevelika hitrost pojavlja kot težava, to je tako na avtocestah 
kot tudi na cestah v naseljih in zunaj njih. B. B.

Kranj

Poostren nadzor hitrosti

Andraž Sodja

Jesenice – V petek okoli 13.45 
se je v predoru Karavanke 
zgodila prometna nesreča, 
zaradi katere je bil ustav ljen 
promet skozi predor, nasta-
li so večkilometrski zasto-
ji. Kot je sporočil tiskovni 
predstavnik policijske upra-
ve Kranj Bojan Kos, je nesre-
čo povzročil 42-letni Avstri-
jec, ki je z osebnim avtomo-
bilom zaradi vožnje s pre-
kratko varnostno razdaljo 

trčil v vozilo pred seboj. »Po 
trčenju je povzročitelj nesre-
če zapeljal še na nasprotno 
vozišče in tam trčil še v vo-
zilo drugega udeleženca, ki 
je pravilno pripeljal napro-
ti,« pojasni Kos. V nesre-
či so bila po podatkih poli-
cije udeležena štiri vozila, v 
trčenju pa sta bili dve osebi 
tudi laže ranjeni. Policisti so 
povzročitelju nesreče izdali 
plačilni nalog z globo dvesto 
evrov. Šele več ur po nesreči 
je promet tekoče stekel.

Verižni trk v predoru
Dvainštiridesetletni Avstrijec zaradi vožnje s prekratko 
varnostno razdaljo za dve uri zaprl predor Karavanke.

Zaradi nesreče v predoru so posredovali jeseniški poklicni 
gasilci in več drugih prostovoljnih gasilskih društev.
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S KNJIGO POD KOŠ 
Nacionalna knjižna kampanija pod ge-
slom Ni igre brez drame je že v pol-
nem teku. Vstopnica za tekmo šteje 
tudi v knjigarni.

15

GLASOV ODER

POETIČNA 
OPOJNOST
Poti glasbenih turnej sta v Kranj 
pripeljali odlični pevki mednaro-
dnega slovesa Nadeah ter Kirsty 
Almeida. Oba koncerta sta napolni-
la letno teraso Layerjeve hiše.

14

LJUDJE

NA GORENJSKEM 
VEDNO VROČE
Poletno družabno dogajanje se nada-
ljuje: na Bledu so predvsem mladi 
uživali v hoji po 'gurtni', v Kamniku 
pa se je končal jubilejni Kamfest.  
/ Foto: Primož Pičulin

20

Jasna Paladin

N
arodnozabavni 
muzikal z glas-
bo ansambla 
bratov Avse-
nik, najuspe-

šnejše slovenske glasbene 
skupine vseh časov, se mor-
da zdi uspešnica na prvo 
žogo, a ustvarjalcem pred-
stave je projekt predstav-
ljal velik izziv. Več kot tisoč 
zgodbic, ki sta jih uglasbila 
Slavko in Vilko Avsenik, je 
kar klicalo po odrski upodo-
bitvi, a vendarle gre za prvi 
tovrstni muzikal pri nas. »V 
gledališču nikoli ne vemo, 
kako bodo gledalci reagirali. 

Če bi vedeli, bi delali same 
hite. A naša predstava je za-
gotovo uspela. Odzivi na 
vseh dosedanjih treh pred-
stavah so bili fascinantni. V 
tem vidim kar nekakšen so-
ciološki moment. Pričako-
val sem dober odziv, a tako 
dobrega nikakor ne. Redko-
kdaj vidimo kaj takega v gle-
dališču,« je zadovoljen reži-
ser Jaša Jamnik, ki je v do-
bri dve uri trajajoči predstavi 
povezal enajst Avsenikovih 
hitov, komično in romantič-
no zgodbo ter odlične glas-
benike, plesalce in igralce, 
skupaj več kot dvajset nasto-
pajočih.

Dogajanje je umeščeno v 
sedemdeseta leta prejšnjega 

stoletja, ko so bili Avseniki 
na vrhuncu svoje ustvarjal-
nosti. Duhovita in roman-
tična pripoved, ki poskr-
bi za kar nekaj nostalgije – 
celo pri tistih, ki v tem ob-
dobju niso bili še niti roje-
ni – govori o dveh zelo mla-
dih in dveh malo manj mla-
dih parih, ki se sprva ne naj-
deta, a vrsti skrivnostnih, di-
namičnih in vznemirljivih 
prigod sledi srečen konec. 
Duhovito in romantično ko-
medijo s svojo odlično igro v 
glavnih vlogah vodita Nata-
ša Tič Ralijan in Gojmir Leš-
njak Gojc. Nič manj zabav-
ni niso nadarjeni predstav-
niki igralskega podmladka 
Maruša Majer, Žiga Udir 

in Tadej Pišek. Avsenikovo 
glasbo so ustvarjalci zaupa-
li vrhunskim glasbenikom 
Ansambla Gregorji, za do-
datno energijo na odru – ter 
hip hop na polko – pa skrbi-
jo plesalci plesne skupina 
Artifex.

Ekipa muzikala, ki je bil 
na Studencu vsakokrat raz-
prodan, ta konec tedna pri-
haja na Gorenjsko. V petek, 
23. avgusta, bodo predstavo 
Bila sva mlada oba zaigra-
li na gradu Khislstein, temu 
pa bo sledila še vrsta pred-
stav doma in najverjetneje 
tudi v tujini, vključno z ura-
dno premiero v ljubljanskih 
Križankah v začetku sep-
tembra.

AVSENIKI, HIP HOP  
IN SREČEN KONEC
V letnem gledališču na Studencu so zaradi izjemnega zanimanja odigrali dodatno predstavo prvega 
narodnozabavnega muzikala na svetu Bila sva mlada oba, a prava turneja se za ustvarjalce šele začenja. 
Ekipa glasbenikov, plesalcev in igralcev v petek tako prihaja tudi v Kranj.

V predstavi ne manjka smeha, petja, plesa in odličnih Avsenikovih viž. / Foto: Tina Dokl

Za odlično izvedbo Avsenikove glasbe skrbijo člani 
Ansambla Gregorji. / Foto: Tina Dokl

Mlada energija in zimzelena glasba: plesalci plesne skupine 
Artifex / Foto: Tina Dokl

Gojmir Lešnjak in Nataša Tič Ralijan v glavnih vlogah

Za kostume je poskrbel kostumograf Alan Hranitelj. 
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Igor Kavčič

V 
petek je vrata na 
prostrana zvoč-
na polja muzi-
ke od džeza do 
popa odprl letoš-

nji, že deseti po vrsti, Jazz 
Kamp Kranj. Uvodni kon-
cert z Big bandom DOM in 
pevko Ano Soklič je bil gle-
de na ustroj festivala, na ka-
terem že tradicionalno vsa-
kodnevnim delavnicam za 
mlade glasbenike zvečer 
sledijo kvalitetni koncerti za 
širšo publiko, ravno pravšnji 
– mladi na odru, zrela mu-
zika z njega. Big band DOM 
(Dobrepoljski orkester mla-
dih), orkester obetavnih 
glasbenikov pod vodstvom 
izkušenega mačka, saksofo-
nista, aranžerja in dirigen-
ta Braca Doblekarja, ki delu-
je dobro desetletje, je bil na 
petkovem koncertu še kako 
v veselje kranjski publiki, ki 

je polnoštevilno podprla prvi 
koncert najbolj džezovskega 
tedna in pol v Kranju.

Bend nas je v prvem delu 
koncerta popeljal od Balka-
na do Amerike. Med dru-
gim smo slišali dve priredbi 
za orkester skupine Septem-
ber, v kateri je v sedemdese-
tih igral Doblekar, skladbi 

lani umrlega skladatelja Ja-
neza Gregorca, čez lužo pa 
so nas Dobrepoljci povabili 
z muziko znanega džezov-
skega skladatelja Dona Elli-
sa. Neutrudni vodja orkestra 
je domala v vsaki skladbi da-
jal priložnost solistom, ki so 
stopali v ospredje s sakso-
fonom, trobento, pozavno, 

klarinetom, klaviaturah, 
kongih  Za vrhunec je v 
drugem delu koncerta s svo-
jim izjemnim glasom poskr-
bela Ana Soklič, vsestranska 
pevka iz Gorenjske, ki je z 
bendom sicer nastopila šele 
drugič, a publiki zapusti-
la odličen vtis. Uživali smo 
v džezovskih klasikah, tako 
v »ta veselih« kot drugih ne-
koliko bolj »žalostnih«, kot 
je povedala sama. Z uvo-
dnim koncertom so na Jazz 
Kampu nedvomno imeli 
srečno roko.

Po sobotnem koncertu 
mentorjev, nedeljskem Alen-
ke Godec se bo danes zvečer 
predstavil hrvaški džezovski 
kitarist Darko Jurković z ben-
dom, sredina poslastica bo v 
letnem gledališču Khislstein 
nastop profesorjev pianistov 
Emila Spanyija in Davida Ga-
zarova, v četrtek pa bo nasto-
pil trobentač Lasse Lindgren 
z bendom in gostom klaviatu-
ristom Georgiem Fameom.

K DOBREMU BENDU 
PRAVA PEVKA
Letošnji Jazz Kamp sta v velikem slogu odprla Big Band Dom in pevka Ana Soklič.

Ani Soklič so džezovske skladbe pisane na kožo, tako kot 
je energični Braco Doblekar pravi vodja dobrepoljskega 
orkestra. /Foto: Primož Pičulin

KINO SPORED

4 6
2 6 3 8

8 9 2 4
3 4 1 6

4 9 8
1 7 5 2

1 5 4 9
5 1 8 3
3 1

8
9 3 7 1

6 3 9 2
3 6 8 4

8 1 2 3
2 7 1 8

9 7 6 8
1 4 2 9

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

814295376
952367841
763814925
375628194
681549237
249731568
497153682
136482759
528976413

354817692
972643851
861952734
538421967
427396518
619785423
186534279
295178346
743269185

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Torek, 20. 8.
19.15 ELIZIJ
21.20 UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI 2
18.20 NERODNA TAJNICA
15.15, 17.15 SMRKCI 2, sinhro.
17.00 PR' KONC SVETA
16.15 POŠASTI Z UNIVERZE, sinhro.
20.30 OSAMLJENI JEZDEC
19.10, 21.30 PRIPRAVNIKA

Sreda, 21. 8.
19.15 ELIZIJ
21.20 UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI 2
18.20 NERODNA TAJNICA
15.15, 17.15 SMRKCI 2, sinhro.
17.00 PR' KONC SVETA
16.15 POŠASTI Z UNIVERZE, sinhro.
20.30 OSAMLJENI JEZDEC
19.10, 21.30 PRIPRAVNIKA

Četrtek, 22. 8.
19.35 DVOJINA
21.30 MI SMO MILLERJEVI
17.40 KICK-ASS 2
20.30 NAPAD NA BELO HIŠO
18.20 NERODNA TAJNICA
15.40 SMRKCI 2, sinhro.
17.10 PR' KONC SVETA
16.15 POŠASTI Z UNIVERZE, sinhro.
19.20, 21.40 PRIPRAVNIKA

Petek, 23. 8.
19.35 DVOJINA
21.30 MI SMO MILLERJEVI
17.40 KICK-ASS 2
20.30 NAPAD NA BELO HIŠO
18.20 NERODNA TAJNICA
15.40 SMRKCI 2, sinhro.
17.10 PR' KONC SVETA
16.15 POŠASTI Z UNIVERZE, sinhro.
19.20, 21.40 PRIPRAVNIKA

Sobota, 24. 8.
19.35 DVOJINA
21.30 MI SMO MILLERJEVI

17.40 KICK-ASS 2
20.30 NAPAD NA BELO HIŠO
18.20 NERODNA TAJNICA
13.40, 15.40 SMRKCI 2, sinhro.
17.10 PR' KONC SVETA
14.10, 16.15 POŠASTI Z UNIVERZE, sinhro.
14.50, 19.20, 21.40 PRIPRAVNIKA

Nedelja, 25. 8.
19.35 DVOJINA
21.30 MI SMO MILLERJEVI
17.40 KICK-ASS 2
20.30 NAPAD NA BELO HIŠO
18.20 NERODNA TAJNICA
13.40, 15.40 SMRKCI 2, sinhro.
17.10 PR' KONC SVETA
14.10, 16.15 POŠASTI Z UNIVERZE, sinhro.
14.50, 19.20, 21.40 PRIPRAVNIKA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Torek, 20. 8.
19.50 ROBBIE WILLIAMS: TURNEJA
18.30, 20.20 ELIZIJ
16.10, 21.10 
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI 2
18.20 BLING RING
15.10, 17.30, 19.45 SMRKCI 2, sinhro.
16.30, 18.40 SMRKCI 2, 3D, sinhro.
15.30 BYZANTIUM
20.40 ODRASLI 2

Sreda, 21. 8.
18.30, 20.20 ELIZIJ
16.10, 18.25, 21.10 
UPOKOJENI, OBOROŽENI, NEVARNI 2
20.50 R.I.P.D. – URAD ZA POKOJNIKE
18.20 BLING RING
15.10, 17.30, 19.45 SMRKCI 2, sinhro.
16.05, 16.30, 18.40 SMRKCI 2, 3D, sinhro.
15.30 BYZANTIUM
20.40 ODRASLI 2

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

Samo Lesjak

Š
armantna pevka 
Nadeah, ki je pri 
nas že navdušila 
na koncertu kultne 
skupine Nouvelle 

Vague, se je tokrat predstavi-
la s solo projektom. V njenih 
skladbah oz. šansonih odme-
va glas pevkinih dosedanjih 
izkušenj in srečanj, ki jih je na-
birala ob glasbenih legendah, 

kot so Lou Reed, Leonard Co-
hen, Björk in Tori Amos. Pri 
osemnajstih je zapustila ro-
dno Avstralijo ter se ustalila v 
Parizu, se kalila v tamkajšnih 
kabarejih, nato pa jo je pot za-
nesla v Anglijo, kjer je med 
drugim nastopila na turne-
ji legendarnega Nicka Cavea 
ter ustanovila lastno skupino 
The LoveGods. Sodelovanje z 
Nouvelle Vague je še bolj utr-
dilo njen status femme fatale, 
ki s prefinjenim, senzibilnim 

glasom in živahno rokersko 
energijo osvaja poslušalsko 
publiko – kot tudi tokrat v La-
yerjevi hiši.

Nekaj dni kasneje je na is-
tem odru nastopila vsestran-
ska umetnica Kirsty Alme-
dia, ki je publiko posrkala v 
svoj očarljiv, živahen in na 
trenutke vražje temen svet, 
v katerem se klasično kan-
tavtorsko snovanje združu-
je z letargičnimi uspavanka-
mi, žalobno folk-bluesovsko 

lepoto, dušo New Orleansa 
in ostro začinjenim popom 
s priokusom vuduja. Odra-
ščala je v Gibraltarju in ogro-
mno potovala kot otrok, med 
drugim je živela v Venezue-
li, na Floridi in Filipinih. Kot 
Nadeah tudi Kirsty pripada 
novi generaciji umetnikov, 
ki poskušajo graditi svojo ka-
riero trajnostno in poskuša-
jo najti vznemirljive načine, 
da bi kaj spremenili v glasbe-
ni industriji.

POETIČNA OPOJNOST
Poti glasbenih turnej sta v Kranj pripeljali odlični pevki mednarodnega slovesa Nadeah ter Kirsty 
Almeida. Oba koncerta sta napolnila letno teraso Layerjeve hiše.

Femme fatale z glasom, ki osvaja: Nadeah. / Foto: Primož Pičulin Kirsty Almeida je navdušila s poetično čutnostjo. / Foto: Matic Zorman

Danes, 20. avgusta, ob 19.50 lahko v 
kranjskem Cineplexxu v neposrednem 
prenosu spremljate razprodan koncert 
pevca Robbieja Williamsa iz Talina v 
Estoniji – veličastno predstavo z vso 
spremljajočo ekstravaganco, s katero 
je presegel vsa pričakovanja. S. L.

V kinu Robbie Williams
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Člani Foto kluba Kamnik so v sredo zvečer odprli svojo tra-
dicionalno razstavo Oko Kamnika, ki jo v središču mesta 
pripravijo vsako leto avgusta že vse od leta 2005. Razsta-
va, ki mesto Kamnik in njegovo okolico skozi fotografski 
objektiv vsakič predstavi na drug način (v preteklosti so 
za rdečo nit tako že izbrali teme kamen, industrija, pa-
norame, triptihi ), letos nosi naslov Drug pogled. Foto-
grafi namreč predstavljajo svoja dela, ki so jih ustvarili s 
pomočjo tehnike dvojne ekspozicije. »Tehnika fotografu 
omogoča, da en sam posnetek fotografskega filma ali 
digitalnega senzorja dvakrat izpostavi svetlobi. Na isti 
posnetek se na ta način lahko zapišeta dva motiva,« so 
kamniški fotografi predstavili razstavo, na kateri letos so-
deluje sedem avtorjev. J. P.

Kamnik

Drug pogled Kamnika

Razstava na Glavnem trgu bo na ogled še do  
4. septembra.

Lutkovno gledališče Nebo iz Kranja konec meseca s pred-
stavo Soba odhaja na festival Wayang World Puppet Car-
nival v glavno mesto Indonezije Džakarto. Glavna akterja 
gledališča Petra Stare in Andrej Štular sta se na festival 
v konkurenci 384 predstav z vsega sveta uvrstila s pred-
stavo Soba. Predstava, s katero je gledališče Nebo pred 
dvanajstimi leti začelo svojo ustvarjalno pot, je subtilna 
pripoved o ženski, ki v sobi sanjari o svojem življenju, ide-
alih in medsebojnih odnosih. Lepota golih rok in pečene 
gline se spoji v naključno zgodbo o prijateljstvu, ljubezni, 
pričakovanju, osamljenosti, otroštvu, pozabi, nežnosti in 
strasti. Za drugo v sobi ni prostora.  Soba je lutkovna pred-
stava za dve roki, deset prstov in devet glav. Festival bo 
potekal med 1. in 8. septembrom, poleg edine slovenske 
udeleženke pa si bodo tamkajšnji ljubitelji lutk ogledali še 
petdeset predstav gledališč z vsega sveta. I. K.

Kranj

Nebo gre v Indonezijo

Igra za dve roki, deset prstov in devet glav. / Foto: LG Nebo

Igor Kavčič

D
a gresta šport in 
kultura pogosto 
z roko v roki, so 
v preteklosti do-
kazovali mnogi 

ljubitelji športa med pisatelji, 
glasbeniki, igralci  In obra-
tno vrhunski športniki, ki so 
ob svojem siceršnjem pokli-
cu gojili »prijateljski« odnos 
do umetnosti. Ja, tudi pridni 
bralci bomo v septembru v 
živo ali pred televizijskimi 
ekrani »metali na koš«. Ideja 
o povezavi med knjigo in ko-
šarko ob prihajajočem evrop-
skem prvenstvu v košarki, ki 
bo septembra v Sloveniji, je 
zato še kako na mestu.

V Javni agenciji za knjigo 
RS so skupaj z organizator-
ji prvenstva EuroBasket 2013 
in v sodelovanju z založniki 
(Društvo slovenskih založni-
kov) in knjigotržci (Društvo 
slovenskih knjigotržcev) za-
snovali nacionalno knjižno 
kampanjo pod geslom Ni 
igre brez drame. Kot so po-
vedali akterji akcije, je poleg 
povezovanja kulture in špor-
ta namen akcije tudi izko-
ristiti veliko pozornost jav-
nosti, ki bo letos usmerjena 
v evropsko košarkarsko pr-
venstvo v Sloveniji ter s tem 
športnemu dogodku dodati 
še družbeno odgovorno kul-
turno noto in spodbuditi ve-
čji pomen knjige v slovenski 
družbi. Šport je namreč po-
sebna literarna zvrst, s tanko 
linijo med veseloigro in ža-
loigro, zato bodo letos vsem, 
ki boste obiskali košarkarske 
drame, v slovenskih knjigar-
nah ponudili nakup knjig po 
nižjih cenah. 

Prvi pogoj za sodelova-
nje je seveda, da imate radi 
tako knjigo kot košarko. 

Namreč, kupci katereko-
li vstopnice za tekme Euro-
Basket 2013 lahko z vstopni-
co uveljavite en evro popusta 
pri nakupu katerekoli knji-
ge v slovenskih knjigarnah. 
Popust bo možno uveljavi-
ti od trenutka nakupa vsto-
pnice pa do konca letošnje-
ga leta. Knjigarna bo unov-
čeno vstopnico le žigosala, 
tako da jo kupec lahko upo-
rabi za nakup knjige pred 
tekmo ali po njej. Seveda pa 
je popust mogoče uveljaviti 
le za knjige, ne pa za učbe-
nike in druge materiale, ki 
jih knjigarne prav tako pro-
dajajo. Pri nakupu ene knji-
ge je možno unovčiti le eno 
vstopnico. Popusti se ne se-
števajo niti ne veljajo za knji-
ge, ki so že v akciji. K projek-
tu so pristopile vse knjigar-
ne DZS in Mladinske knjige 
po Sloveniji, ob njih pa tudi 
nekatere druge.

»S Košarkarsko zvezo Slo-
venije smo sodelovali že v 
preteklosti v projektu Ra-
stem s knjigo, zato smo tudi 
tokrat z njihovo organizaci-
jo Eurobasket 2013 hitro pri-
šli do dogovora o skupnem 
projektu, ki smo ga gradili na 
treh točkah: s popustom pri 
nakupu knjig v knjigarnah, s 
pravljico o maskoti Lipko in 
spodbujanjem branja kjerko-
li, kadarkoli in na različne na-
čine,« je povedala pobudnica 
akcije povezovanja športa in 
knjige Tjaša Urankar z Javne 
agencije za knjigo. 

Pravljica o Lipku bo doda-
na vrednost, ki bo ostala tudi 
po končanem prvenstvu. Na 
razpisu za izvirno avtor-
sko slikanico sta zmagala 
mladinski pisatelj Primož 
Suhodločan in ilustrator  
Gorazd Vahen s slikanico 
Lipko in KošoRok. Zgodba 
opisuje sodelovanje narave 

in ljudi, moštveni športni 
duh in zdravo tekmoval-
nost. Rok je droben in mal-
ce osamljen deček, ki ob ve-
čerih sam igra košarko, ker 
podnevi nihče noče igrati z 
njim, ker da je premajhen. 
Tako nekega večera Rok spo-
zna Lipka, ki mu zaupa veli-
ko skrivnost, ki je pred njim 
ni slišal še nihče  »Tako 
močne promocije za knjigo 
že dolgo časa ni bilo, saj je 
Eurobasket zelo aktiven pri 
tem. Popust v knjigarnah 
je sicer simboličen, pri ce-
nejših knjigah pa je to lah-
ko tudi deset ali dvajset od-
stotkov cene. Z akcijo pred-
vsem želimo spodbujati bra-
nje, dobrodošlo pa je, da mi 
je v akciji uspelo združi-
ti branžo, tako knjigotržce 
kot založnike,« je še dodala 
Urankarjeva, prepričana, da 
je pri nas tudi branje nacio-
nalni šport. 

S KNJIGO POD KOŠ
Nacionalna knjižna kampanja pod geslom Ni igre brez drame je že v polnem teku. Vstopnica za tekmo 
šteje tudi v knjigarni.

Da je akcija Ni igre brez drame že v polnem teku, smo zasledili tudi v gorenjskih 
knjigarnah. / Foto: Primož Pičulin

Festival Radovljica se preveša v zaključni del, v prihodnjih 
dneh bodo na sporedu še trije koncerti. Danes nas bosta v 
svet besede in glasbe 16. stoletja popeljala britanska sopra-
nistka Emma Kirkby in švedski lutnjist Jakob Lindberg. Ob 
450. obletnici rojstva enega največjih angleških skladateljev 
solistične vokalne glasbe Johna Dowlanda (1563–1626) bo-
sta glasbenika predstavila njegove pesmi za glas in lutnjo, 
v katerih je avtor združil elemente tradicionalnih balad, 
plesov, pesmi z ansamblom viol da gamba in madrigalov 
ter tako ustvaril novo obliko. Znana interpreta Dowlandove 
glasbe sta pripravila izbor pesmi iz vseh njegovih zbirk. I. K.

Radovljica

Pesmi za glas ob lutnji
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»Nekaj dni nazaj se mi je 
sanjalo o mojem očetu, ki 
je vdovec in je njegova nova 
partnerica prišla živet k nje-
mu. V sanjah sem se na dvo-
rišču naše hiše znašla sku-
paj z očetom, kjer sva sedela 
na pisani odeji in kartala. Z 
veliko hitrostjo se je na dvo-
rišče pripeljal dedek, ki je je-
zno skočil iz avtomobila in 
besno poklical mojega oče-
ta in mu zakričal, da je nare-
dil napako, ker je dovolil, da 
je ta ženska prišla k njemu. 
Ko je šel proti nama, je izvle-
kel pištolo in meril v moje-
ga očeta. Jaz sem začela kri-
čati in jokati, naj ga pusti pri 
miru, in spraševala, kaj se 
dogaja. Dedek je očeta ustre-
lil in potem sem se zbudila. 
Bila sem seveda vsa iz sebe 
in ne vem, zakaj bi se mi kaj 
takega sploh lahko sanjalo, 
saj je dedek, kakor tudi moj 
oče v resnici čudovit človek 
in se z njim dobro razume-
mo in nikoli ni bilo nobenih 
sporov v družini.« Tanja

Draga Tanja, odeja je sim-
bol duhovne oskrbe in zrca-
li tvojo potrebo po varnosti, 
toplini in ljubezni. Pri razla-
gi tega simbola je pomemb-
no, s kom smo na odeji ali 
pod njo, saj usmerja na od-
nos s tem človekom. Na pisa-
ni odeji sediš z očetom, kar 
simbolizira urejen odnos in 
kaže na to, da si tudi v realno-
sti dajeta čustveno, duhov-
no in moralno oporo. Igral-
ne karte interpretiramo veči-
noma kot opozorilni simbol. 
V zadnjem času so se poja-
vila nesoglasja in težave, ki 
jih skušaš prikriti pred oče-
tom. Zakaj? Odeja simboli-
zira tudi duhovno oskrbo in 
očitno je, da očeta nikakor 
nočeš obremenjevati s teža-
vami, saj ti je njegova sreča 
na prvem mestu. Morda so 
težave povezane z očetovo 
novo partnerico? Kakorkoli, 
ni samoumevno, da nase na-
lagaš najtežja bremena. Od-
govorna si v prvi vrsti zase, 
zato dobro premisli, kam in 

kako vlagaš svojo energijo. 
Pomen dedka v sanjah je od-
visen od odnosa, ki ga imaš 
z njim v realnosti. Zapisala 
si, da se dobro razumeta, in 
tako simbolizira nežno av-
toriteto, pomoč in podpo-
ro. Pojavil se je, da bi ti od-
prl oči. Čeprav je bilo sreča-
nje z njim vse prej kot ve-
selo, te spodbuja, da bi raz-
mislila o svojih preteklih iz-
kušnjah, potegnila vzpore-
dnico s trenutnimi dogod-
ki in to spoznanje uporabi-
la sebi v prid. Pištola simbo-
lizira delo na področju ener-
getskega izražanja, napada 
in obrambe. Pojavi se, kadar 
se naši negativni občutki in 
misli energetsko tako okre-
pijo, da nujno potrebujejo 
sprostitev. Kako do tega pri-
de? Ko dogodki zanihajo v 
smer, ki je nisi predvidevala, 
to doživljaš kot izgubo nad-
zora nad življenjem. Tvoj 
notranji jaz je popolnoma 
zbegan. Preganja te občutek 
ujetosti, postajaš vse manj 

odločna in vedno bolj nego-
tova. Ti občutki te oblegajo 
iz dneva v dan, dokler jih ne 
znaš niti ne zmoreš več ob-
vladati. In potem nemočno 
obsediš, kar pa pomeni od-
daljevanje od sebe in svojih 
potreb, beg pred samo seboj 
in pred nastalimi problemi. 
Tako pa ni nič nenavadnega, 
če te življenje žene iz enega 
ekstrema v drugega. Z ustre-
litvijo očeta skuša tvoja pod-
zavest predelati ta duševni, 
duhovni umor. Tudi tvoje 
kričanje in jok sta opozoril-
na simbola. Morala bi slišati 
svoj notranji krik in se zave-
dati njegove pomembnosti. 
Sama že čutiš, da se je v tvo-
ji notranjosti veliko nabra-
lo. Iščeš notranje ravnotež-
je, ne veš pa, kako. Najprej 
bi morala svoje negativne 
občutke prepoznati, kajti za 
njimi je skrito sporočilo tvo-
je duše. Takrat boš tudi ve-
dela, kaj bi morala spreme-
niti in kako. 

Želim ti vse dobro!

Anita di Grazia

POVEJ, KAJ SANJAŠ …

DEDKOVE 

SOLZE

             Jože Brojan

Redna cena knjižice je 4,40 EUR.  
Če jo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjižico lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju,  
jo naročite po tel.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.
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Jože Brojan iz Loke  
pri Mengšu je pred 30. leti 
začel pisati za svoje otroke. 
Zdaj je poznan mladinski 
pisatelj in pesnik. Prijetna 
zgodbica Dedkove solze 
bo pritegnila bralce 
do 12. leta, ki imajo 
radi dogodivščine in 
so navezani na stare 
starše. Glavna junaka 
zgodbe sta namreč 
dedek in vnuk Žiga.

3,50
EUR

Samo Lesjak

V 
Kamniku so na 
festivalu Kamfest 
poskrbeli tudi za 
najmlajše, nanje 
pa ne bodo poza-

bili niti v prihodnje. Tako so 
otroci v desetih dneh festiva-
la lahko uživali v lutkovnih, 

glasbenih, plesnih in gleda-
liških predstavah, pravljicah, 
vragolijah cirkuških klovnov 
ter najrazličnejših športnih 
aktivnostih in ustvarjalnih de-
lavnicah. Zadnji dan festivala 
jih je zabavala žonglerska eki-
pa Čupakabra iz Lesc s svojim 
neverjetnim programom, pri-
pravljenim posebej za otro-
ke. To pa še ni vse. Namreč, 

dopoldnevi v kamniškem 
Bis troju pod gradom bodo 
namenjeni našim najmlaj-
šim – vsak dan med 10. in 12. 
uro bodo pripravili dopoldan-
sko druženje za otroke in nji-
hove starše. S pomočjo prav-
ljičarjev bodo otroci odkriva-
li domače in tuje pripovedke, 
bajke in pravljice ter skupaj 
odjadrali v domišljijski svet. 

Pravljično navdahnjeni ude-
leženci bodo ustvarjali in raz-
iskovali meje lastne ustvarjal-
nosti. Sledile bodo ustvarjal-
ne delavnice, kjer se bo risalo, 
barvalo in ustvarjalo. K ustvar-
janju pa ste vabljeni tudi vi, 
otroci: narišite svojega naj-
ljubšega klovna, ga pošljite na 
naš naslov in morda prejmete 
lepo nagrado.

ŽONGLERSKI 
CIRKUS

Za smeh in pestre vragolije sta poskrbela razigrana klovna.  Otroci so občudovali spretno žonglerko s keglji.

tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
20. 8. 21. 8. 22. 8. 23. 8. 24. 8. 25. 8. 26. 8. 27. 8. 28. 8. 29. 8.

17/23 °C 15/26 °C 15/27 °C 14/26 °C 13/23 °C 12/22 °C 12/25 °C 13/23 °C 14/25 °C 13/24 °C 

RUBRIKO MULARIJA ureja 
Dina Kavčič. Pišite ji na 

dina.kavcic@g-glas.si ali na 
koticek@g-glas.si.
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A kmalu Will je prišel,
da bi Elizabeth vzel
in bi skupaj šla
do konca sveta.

Zdaj pa rešeni
so vsi, saj Barbose
več ni in bodo
proslavljali štirideset dni.

Potem pa spet se
bodo odpravili, saj
želja po skrinji
Davya Johnsa potešena ni.

Zdaj spet plujejo po
morju in iščejo ključ,
ki odklepa skrinjo,
a najprej bi radi
jedli svinjo.

Ko najejo se, gredo
naprej do zaklada,
a še prej dobiti
morajo ključ,
če ne bodo prej fuč.

Jack stopi za krmilo,
da našel bi modro vilo,
ki pomagala bo
najti ključ,
če ne bo prej fuč.

Sara Peternelj, 6. b  
OŠ Železniki

Pirati s Karibov

Danes beremo drugi del Sarine pesmi. Skrivnost je 
razkrita, najti je treba ključ. In s pravim ključem se  
odprejo vsa vrata. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. 

PESMI MLADIH

20. 8. tor. Bernard 6.08 20.02

21. 8. sre. Ivana 6.09 20.00

22. 8. čet. Timotej 6.10 19.59

23. 8. pet. Filip 6.11 19.57

24. 8. sob. Jernej 6.13 19.55

25. 8. ned. Ludvik 6.14 19.53

26. 8. pon. Viktor 6.15 19.52
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NOVO  DARILO ZA  NOVE  NAROČNIKE 
GORENJSKEGA GLASA

Darilni bon za vedeževanje pri  
vedeževalki Tanji (tel.: 040 514 975)

TANJA ODGOVARJA
tanja.70@hotmail.com

Alenka Brun

B
oštjan Aljančič iz 
Podbrezij je pra-
znoval štirideset 
let. S soprogo Li-
dijo sta v zakon-

skem j armu že petna jst let 
in je oče Klavdiji, Gregu in 
Andražu. Zaposlen je v Is-
kri Emecu, kar dvanajst let 
predsednik PGD Podbrezje, 
pa še kakšno podobno funk-
cijo bi našli, kot recimo bla-
gajnik GZ Naklo.

V prostem času pomaga 
mami in očetu pri kmečkih 
opravilih, na kmetiji pr Haj-
man v Kovorju. Če je le mo-
goče, rad sede na konja, za 
kar je navdušil tudi otroke. 
Zanimajo ga starodobniki 
in motorji. Od lanskega leta 
ima tudi izpit za čoln, tako 
da sedaj brez tega na dopu-
stu ne gre; na vasi pa skoraj 

ni dogodka, ki bi minil brez 
njega, nam je zaupala njego-
va soproga. 

Okroglo obletnico pa so 
Boštjanu s praznovanjem in 
presenečenji kar dobro za -
činili. Najprej so mu pod-
breški gasilci in prijatelji po-
stavili mlaj z gasilcem in ra-
hlo posebnostjo: iz ročnika, 
ki ga ima lutka v roki, na-
mreč, če ga priklopiš na vo-
dovod, teče voda. 

Boštjan je tudi sam doži-
vel malo vodno preseneče-
nje: v večernih urah so gasil-
ci dobili poziv za iskalno ak-
cijo pogrešene osebe z zbo-
rom pred gasilnim domom. 
Boštjan se je usedel na kolo 
in se odpeljal na zbor, tam pa 
ga je pričakala posebna do-
brodošlica: vodni tuš, har-
monikarka Petra in prija-
telji gasilci in gasilke. Ven-
dar so se presenečenja ko-
maj začela. Dan kasneje je 

imel Boštjan zabavo za so-
rodnike, prijatelje, gasilce 
na ranču v Kovorju. Za prije-
tno glasbeno razpoloženje je 
skrbel Obers  band, slavlje-
nec pa je gasil ogenj, odgo-
varjal na vprašanja šaljivega 
kviza, komentiral fotografi-
je, ob polnoči pa je od svojih 

treh sončkov dobil še trinad-
stropno torto v obliki srca. 
In ker bi si Boštjan rad ku-
pil motor, tokrat povabljen-
ci niso kupovali daril, ampak 
so primaknili v skupni pro-
račun, da ko se bo nabralo 
dovolj, bo Boštjan svojo že-
ljo tudi izpolnil. 

MLAJ Z GASILCEM
Okroglo obletnico so Boštjanu s praznovanjem in presenečenji kar dobro začinili .

Zbrani na praznovanju / Foto: Matic Zorman

Postavljanje gasilca  na drog ni enostavno delo.  

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 53 novih prebivalcev.
V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 23 deklic. Najtežji je bil deček, 
ki je ob rojstvu tehtal 4430 gramov, najlažjemu pa je tehtnica 
pokazala 2510 gramov.
Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in 9 deklic. Najtežja je bila 
deklica s 4380 grami, tudi najlažja je bila deklica, babica ji je 
natehtala 2880 gramov.

Novorojenčki

V Kranju sta se 7. avgusta poročila Robert Kladnik in Petra 
Grilc. V Dvorski vasi sta se 10. avgusta poročila Demian Kosi 
in Katja Valjavec, v Preddvoru Matic Leskovar in Mojca Bajželj, 
na Zgornjem Brniku pa Marjan Hribernik in Karmen Selan.

Mladoporočenci
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Jasna Paladin

O
semdeseti roj-
stni dan je 
mama Rozka, 
kakor ji pravi-
jo vsi bližnji, 

dopolnila že 9. avgusta, ne-
kaj dni kasneje pa je prišel čas 
še za praznovanje in druženje 
s sorodniki. »Srečanje je orga-
nizirala mama, saj nas je želela 
imeti vse skupaj,« nam je pove-
dal njen sin Jaka in dodal, da so 
se na praznični večerji zbrali vsi 

njeni otroci (ima še dve hčerki), 
sedem vnukov in pet pravnu-
kov. Razveselili so jo s torto in 
zanimivo projekcijo starih dru-
žinskih fotografij, eno od prese-
nečenj pa bo za gospo Rozalijo, 
ki se sicer ne želi izpostavljati, 
že vseskozi pa zelo rada bere, 
tudi tale objava v Gorenjskem 
glasu. Naša naročnica je že ce-
lih 43 let! Če ne bere, se rada od-
pravi na sprehod, predvsem do 
domačega Starega grada, vsako 
nedeljo gre tudi k maši in se na-
sploh – kakor je še povedal njen 
sin – zelo dobro drži.  

OSEMDESET V DRUŽBI SVOJIH
Rozalija Čater iz Smlednika je svoj 80. rojstni dan praznovala v enem od kranjskih gostinskih lokalov in 
to v najboljši možni družbi – s svojimi otroki, vnuki, pravnuki in drugimi sorodniki.

Rozalija Čater na praznovanju s svojimi najbližjimi / Foto: Matic Zorman

»Soseda«

Zopet vam pišem, ker imate za 
vsakogar spodbudno besedo, v 
časopisu najprej preberem vaše 
odgovore. Kako kaže z mojim 
zdravjem, sedaj hodim na pre-
iskave? Ali se bo mož pri svojih 
kdaj postavil zase? Kako se bo 
razpletlo z moževo sosedo, ker 
pravi, da ga bo tožila? Ali naj 
gremo v ekološko kmetovanje? 
Kako kaže mojim trem sino-
vom? Starejši in ljubezen? Ali 
bo mlajši dokončal šolo? Drugi 
bi pričel zidati hišo, pa se bojim, 
ker prihajajo težki časi. 

Poznate ta rek, ki pravi, na 
koncu bo vse dobro, če še ni 
dobro, pomeni, da še ni ko-
nec. Ravno tako bo, vse bo še 
dobro. Globoko zadihajte in 
se umirite. Vaše zdravstveno 
stanje se bo umirilo, dobite 
zdravila, ki vam bodo zelo po-
magala. Glede moža vam ne 
morem dati praznih obljub, 
saj veste tudi sami, da se ne bo 
spremenil. Nikakor ne more 
zbrati pravega poguma in se 
postaviti po robu. Do tožbe s 
sosedo ne bo prišlo, sicer so še 
videti take in podobne grož nje, 
a več od tega ne. Ideja o ekolo-
škem kmetovanju je čudovita 
in svetujem vam, da čim prej 
začneta realizacijo, škoda je 
vsakega dneva. Finančno se 
vam obrestuje. Starejši sin bo 
obnovil stike z bivšo punco, še 
vedno se imata rada, ne glede 
na vse, kar se je dogajalo. Dru-
gi sin naj kar začne gradnjo 
hiše in ne bo narobe, če se od-
loči za kredit, podprite ga pri 
njegovi odločitvi in želji. Mlajši 
sin bo šolo dokončal in vidim 
ga delati v svojem poklicu ozi-
roma kot mizar. Za vse se bo 
uredilo tako, da bo prav. Lepo 
se imejte.

»Služba«

Lep pozdrav, pred kratkim ste 
mi že odgovorili na vprašanja. 
Med tem časom sem dobila 
službo, sedaj so me pa pokli-
cali iz prejšnje službe, če pri-
dem nazaj. Ali mi lahko preko 
elektronske pošte odgovorite, 
kaj naj naredim: ali obdržim 
to službo ali se naj odločim za 
prejšnjo službo? Upam da mi 
odgovorite, kaj naj naredim.

Moj nasvet in pogled v karte 
je, da obdržite novo službo 
in se ne vračate nazaj. Ker 
če se odločite za prejšnjo, se 
vam bo zgodba ponovila, ko 
vas ne bodo več potrebovali, 
bi zopet ostali brez vsega, 
česar pa si nikakor ne želite. 
Srečno.

»Trenutek«

Draga Tanja, pomagajte mi. 
Na zunaj delujem kot najbolj 
srečen človek pod soncem. V 
resnici pa sem tako zelo žalos-
tna in nikogar nimam, ki bi 
mu lahko zaupala svoje solze. 
Nekoga imam zelo, zelo rada, 
že kar nekaj časa nazaj se mi 
je umaknil. Kar koli naredim, 
nič ne pomaga. Kaj me čaka? 
Ne predstavljam si življenja 
brez njega. Bo za mene sploh 
kdaj posijalo sonce, in prosim, 
bodite iskreni.

Vedno sem iskrena, saj bi 
v obratnem primeru tudi 
sama želela vedeti resnico, 
pa čeprav bi bila boleča. 
Samo strpnost je tista, ki 
vam lahko pomaga. Vem, 
potrpežljivost je božja mast, 
a ubogi tisti, ki se z njo maže-
jo. Čaka vas ogromno sonca, 
nikar zdaj, ko ste skoraj na 
cilju, ne izgubite upanja. Poi-
šče vas in skupaj nadaljujeta 
pot. Imejte se radi.
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Suzana P. Kovačič

Ja kam se vam pa tako 
mudi?« je po nekaj 
urah druženja go-
ste, ki so se odprav-
ljali domov iz slav-

ja, povprašal Dominik Ko-
sec. Čili gospod je 15. av-
gusta praznoval stoti roj-
stni dan. Dan pred jubile-
jem je na domu sina Mirka, 
pri katerem Dominik Kosec 
uživa zasluženi pokoj, pra-
znovanje pripravila KO RK 
Orehek - Drulovka v sode-
lovanju s krajevno skupno-
stjo. V imenu kranjske ob-
čine mu je častno listino iz-
ročil podžupan in sokrajan 
Janez Frelih, ki je pou daril, 
da je bil gospod Dominik v 
svojih aktivnih letih najbolj-
ši tesarski mojster v teh kra-
jih. Predsednik KS Orehek 
- Drulovka Marjan Fajfar se 
je ob voščilu predstavil kot 
Cajnarjev, slavljenec pa je 
dokazal, kako odličen spo-
min ima in mu odvrnil, da 
ve, za koga gre, in da je prav 
ta Cajnarjev, Marjan Fajfar, 
že iz tretjega rodu. Koscu je 
voščil tudi domači župnik 
Ciril Plešec in mu podaril 
knjigo Mati mnogih cerkva. 
To bo knjiga, ki jo bo Kosec, 
če mu bo le zdravje služi-
lo, prebiral ob zimskih ve-
čerih.  Župnik je slavljen-
cu še zapel in zaigral na ki-
taro Rastejo v strmi gori, pa 
še eno hudomušno za povrh 

 Sosedje so slavljencu re-
citirali pesem, za glasbeno 

»podlago« pa je poskrbel 
Triglavski kvintet.

Nekaj o meni

Petnajstega avgusta 1913 
se je v vasi Seničica pri Med-
vodah kot sedmi otrok v dru-
žini rodil Dominik Kosec. 
Mama je na majhni kmeti-
ji še pred njegovim rojstvom 
ostala sama z otroki. Mož je 
odšel v Ameriko s trebuhom 
za kruhom, po več kot dvaj-
setih letih se je domov vrnil 
– brez vsega  Dominik je 
očeta tedaj videl prvič. V le-
tih, ko je bil oče čez lužo, so 
otroci že toliko odrasli, da 
so s skupnimi močmi ob-
novili hišo. Oče je ob vrni-
tvi prevzel vajeti v svoje roke 
in s svojo grobostjo od hiše 

spravil vse otroke. Mama je 
nekaj kasneje umrla. 

Dominik je nekaj let delal 
v Premožetovem mlinu, ki 
ga je imel v najemu brat Loj-
ze. Vojaško službo je služil 
v planinski enoti v Mojstra-
ni, od tod so bili težki vzponi 
v sicer prelepe Julijske Alpe, 
tudi na Triglav. Po vojaščini 
je spet prišlo na vrsto delo v 
mlinu. Z nekaj prihranki in 
posojilom je kupil hiško na 
Orehku pri Kranju. Od tu 
je odšel v uk tesarstva in se 
po opravljenem izpitu zapo-
slil pri mojstru Petru Poren-
ti. Po drugi svetovni vojni  se 
je zaposlil pri SGP Projekt, 
upokojitev je dočakal kot 
vodja njihove tesarske de-
lavnice na Kokrici.  

Nesreča pri Žnidarjevih v 
Zg. Besnici, ko jim je vse po-
gorelo, je bila kriva, da je pr-
vič prišel v Besnico. Skupaj z 
Bognarjevim Jankom sta po-
tem postavila nova ostrešja. 
Z ostrešja pa tudi besniška 
dekleta niso ostala neopaže-
na. Ena od njih je bila tudi 
Štupna Marija. Besede in is-
kre v očeh so naredile svoje. 
Kar logično je bilo nadalje-
vanje, poroka, preselitev na 
Orehek, rojstvo dveh otrok.

Tudi po upokojitvi mu 
dela ni zmanjkalo. Pri si-
novi hiši je bil nepogrešljiv. 
Po smrti žene Marije, tudi 
mame, zlatega srca, se je 
preselil k sinu Mirku, pri ka-
terem, kot že rečeno, uživa 
zasluženi pokoj ...

NJEGOVIH PRVIH STO 
Dominik Kosec z Orehka pri Kranju je praznoval stoti rojstni dan. Čili stoletnik rad gleda Formulo 1, borilne 
športe in stavi na motociklističnega dirkača Valentina Rossija. Gorenjski glas prebere od prve do zadnje strani.

S slavljencem so nazdravili, od leve: predsednica KO KR Orehek - Drulovka Marija Sokol, 
zadaj levo Ciril Plešec, Mirko Kosec, vnukinja Nina Kosec, podpredsednica KS Orehek - 
Drulovka Marina Trilar, spredaj od leve tudi Janez Frelih in Marjan Fajfar. / Foto: Tina Dokl 

Janko Rabič

P
ri Društvu upoko-
jencev Javornik-
-Koroška Bela so 
svoji dolgoletni 
članici pripravi-

li lepo praznovanje. Ob ča-
stitljivem jubileju ji je vo-
ščil ter zaželel dobro zdrav-
je in osebno počutje predse-
dnik Peter Končnik. Več pe-
smi so ji zapele članice druš-
tvenega ženskega pevskega 
zbora, ni manjkala jubilejna 
torta. Jubilantko je obiskal in 
ji čestital tudi župan občine 

Jesenice Tomaž Tom Men-
cinger. 

Angelca, po rodu Dolenj-
ka, se je leta 1931 preselila na 
Gorenjsko in si ustvarila dru-
žino. Rodila je sinova Danije-
la in Viktorja. Po zgodnji smr-
ti moža in odhoda sinov od 
doma ni uživala veliko sku-
pnega družinskega življenja. 
Tudi mladosti ni imela lepe, 
vendar je z delom in vztrajno-
stjo premagovala težave. Veli-
ko lepše ji je sedaj v jeseni živ-
ljenja. Zdravje ji glede na nje-
na leta kar dobro služi. Zanjo 
sedaj osem let skrbita domači-
na Dragica in Anton Mohorč. 

NAJSTAREJŠA KRAJANKA
Na Slovenskem Javorniku so ponosni na najstarejšo krajanko Angelco Prestor, ki je v nedeljo zaokrožila 
sto let življenja. Je najstarejša krajanka, domačini ne pomnijo, da bi kdaj kdo dočakal tako starost.

Urša Peternel

Julija je petdeset let 
praznovala Jeseni-
čanka Barbara Rav-
nik, učiteljica na 
Osnovni šoli Pol-

deta Stražišarja Jesenice, 
mama štirih otrok in ustvar-
jalka slik angelov. Obletni-
co se je odločila praznova-
ti na čisto poseben način: 
v letošnjem letu je naslika-
la petdeset angelskih slik in 
pripravila razstavo v jeseni-
škem Kolpernu, ki so jo od-
prli prejšnji četrtek. Na od-
prtje razstave, ki se je spre-
menilo v praznovanje roj-
stnega dne, je prišlo skoraj 
sto Barbarinih prijateljev, ki 
so poskrbeli tudi za kultur-
ni program. Kot je povedala 

Barbara, se je slikanje rodi-
lo iz ljubezni in meditaci-
je, ima pa le en namen – da 
razveseljuje sebe in druge in 
hkrati pričuje, da nikoli nisi 
sam. Slika tako, da barve na 
platno nanaša s prsti in se v 
barvah utaplja tako dolgo, 
dokler ne sreča angela. Do-
slej je naslikala že več kot 
petsto slik angelov, najprej 
jih je zgolj podarjala prijate-
ljem, leta 2006 pa je pripra-
vila prvo razstavo. Odtlej je 
razstav ljala že dvajsetkrat. 
Tokrat bo njenih petdeset 
angelskih podob na ogled 
do konca meseca. Za poseb-
no presenečenje na odpr-
tju razstave so med drugim 
poskrbeli Barbarin mož pri 
klavirju in hčerki Marika in 
Klara, ki sta zapeli skladbo 
Cindy Lau per True Colors.

PETDESET Z 
ANGELI
Barbara Ravnik z Jesenic je petdesetletnico 
zaznamovala na poseben način: naslikala je 
petdeset slik angelov in jih razstavila, odprtja 
razstave pa se je udeležilo skoraj sto prijateljev.

Barbara Ravnik s slikami angelov

Zakonca Terezija in Stanislav Okršlar s Kokrice, ki sta 
pred kratkim praznovala petdeset let skupnega zakona, 
sta zelo aktivna v domačem vrtu in sadovnjaku. Upraviče-
no sta ponosna tudi na svoj barvit cvetlični vrt, kjer jima 
čudovito uspevajo nageljni, vrtnice, več vrst pelargonij ter 
številne druge cvetlice. S. L. 

Kokrica

Poletni cvetlični vrt
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SALON PREVC KRANJ 
Žabnica, Dorfarje 17  

tel.: (04) 502 19 00  
e-pošta: info@prevc.si

STUDIO ALPLES BTC 
BTC HALA 10  

tel.: (01) 541 18 20  
e-pošta: alples.studio@prevc.si

1. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR
2. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR
3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR
Tri nagrade podarja tudi Gorenjski glas.

Re šit ve kri žan ke (na grad no ges lo, vpi sa no v ku pon iz  
kri žan ke) po š lji te do srede, 4. septembra 2013, na Go renj ski 
glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj. Lah ko jih od da te tudi v 
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo.

V e č  i n f o r m a c i j  n a 

www.prevc.si

Akcijski popusti veljajo za gotovino do 31. 8. 2013.
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OTROŠKE 
IN MLADINSKE 
SOBE

AKCIJA POLETJA
OTROŠKA SOBA PLANET

OTROŠKA SOBA  
PLANET

MLADINSKA SOBA  
GLOBUS

�  kakovostno slovensko pohištvo
�  sestavljivo po elementih
���pester izbor barv
�   praktične prostorske rešitve po meri

- 15 %

- 15 %

- 10 %

OTROŠKA SOBA TEMPO
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Justin Bieber (19) je lani dopolnil 18 let in 
tako postal odgovoren zase in za svoja 
dejanja. Medtem ko je mlademu pevcu 
samostojno življenje brez omejitev zelo 
všeč, pa njegovega početja velikokrat ne 
odobrava njegova mama. »Ljudje misli-
jo, da si zatiskam oči. Poznam ga in se 

ne strinjam z vsem njegovim početjem, vendar tega ne 
delim z javnostjo,« je povedala gospa Mallette, ki pravi, 
da ji je bilo tako kot vsaki mami težko, ko je Justin postal 
polnoleten in ga ni mogla več nadzorovati.

Mama ga je stežka spustila iz 'gnezda'

Lindsay Lohan (27), ki je pred kratkim pri-
šla z rehabilitacije, pravi, da ji bo tokrat 
uspelo. Zvezdnica, ki ima za seboj že šest 
zdravljenj, je v pogovorni oddaji Oprah 
Winfrey zaupala, da se počuti mentalno 
sposobno, da v prihodnje ne bo podle-
gala prepovedanim substancam. »Poču-

tim se odlično in zelo si želim, da taka tudi ostanem. Vse 
bom naredila za to,« je povedala mlada igralka, ki se je 
pred kratkim preizkusila v erotičnem filmu.

Lindsay s čisto glavo naprej

Smrt igralke Lise Robin Kelly (43), ki je 
najbolj znana iz serije Oh ta sedemdese-
ta, ostaja za zdaj nepojasnjena. Rezultati 
obdukcije bodo znani čez dva meseca. 
»Umrla je na kliniki za rehabilitacijo. Lisa 
se je prostovoljno odločila za zdravljenje 
od prepovedanih substanc, s katerimi se 

je borila zadnjih nekaj let,« je povedal njen predstavnik, 
ki je z njo nazadnje govoril dva dni pred smrtjo, ko je bila 
igralka še polna upanja.

Vzrok smrti Lise Robin Kelly še neznan

Kim Kardashian (32) in Kanye West (36) 
sta se z dvomesečno hčerkico North 
udeležila pogreba raparjevega 98-letne-
ga dedka. Ta je v februarju podprl vnu-
kovo zvezo s Kardashianovo ter pojasnil, 
da jo ima rad, ker je lepa in sladka. Re-
sničnostna zvezdnica je zaradi pogreba 

zamudila rojstnodnevno zabavo svoje 16-letne polsestre 
Kylie Kristen Jenner.

Z dojenčico na pogreb

VRTIMO GLOBUS

V prijetni poletni senci ob Blejskem jezeru je počivala 
simpatična petindvajsetletna Austra, ki sicer prihaja iz 
Rige v Latviji. Pri nas že tri leta pridno obiskuje študij 
vizualne komunikacije ter rada spoznava nasmejane 
ljudi in gorenjske turistične bisere. / Foto: Matic Zorman

Samo Lesjak

Z
a vse ljubitelje 
hoje po vrvi ter vse 
mlade po srcu je 
že četrto leto zapo-
red Klub radovlji-

ških študentov v sodelovanju s 
Klubom jeseniških študentov 
pripravil tradicionalni dogo-
dek v Zdraviliškem parku na 
Bledu. Tudi letošnji ‘slackline 
session’ je postregel z adrena-
linom za vse tekmovalce ter za-
bavo za številne opazovalce, ki 
so se kratkočasili v senci parka 
ob jezeru. Prijavljeni so svoje 
akrobatske sposobnosti ter ob-
čutek za ravnotežje pokazali v 
dveh disciplinah: hoji po na-
peti vrvi ter tehničnih spretno-
stih, s katerimi so jemali dih 

vsem prisotnim. Za svoje piru-
ete, salte in druge vragolije so 
bili tudi nagrajeni s strani sim-
patične povezovalke tekmova-
nja Ane Pirih. »S tovrstnimi 
prireditvami želimo poživiti 
blejsko družabno dogajanje in 
privabiti zlasti mlade v naravo, 
kjer se lahko sprostijo, rekrei-
rajo ter družijo,« je dejal orga-
nizator Tim Nemeček. Pestro 
dogajanje se je nato iz parka 
preselilo na blejsko promena-
do, kjer so za poletne glasbene 
ritme skrbeli mnogi DJ-ji.

Kamnik je deset dni utri-
pal v ritmih tradicionalne-
ga, tokrat že desetega festi-
vala Kamfest, na katerem 
so obiskovalci iz ožje in šir-
še okolice lahko uživali v kar 
76 družabnih prireditvah, 
pa tudi mnogih spontanih 

dogodkih. Raznolik program 
so poleg standardne koncer-
tne ponudbe popestrile pred-
stave in delavnice za otro-
ke, športni dogodki in veče-
ri stand up komedije, oboga-
tila pa sta jih tudi kino in gle-
dališče pod zvezdami. »Naj-
pomembnejše pa je, da je fe-
stival zopet dokazal svojo ur-
banost, navezanost na me-
sto Kamnik, saj so bili pro-
stori dogodkov skrbno izbra-
ni, tako da so spadali v pro-
stor in poudarili prostorsko 
ozadje. Pri sicer polprofesio-
nalnem festivalu pa so sode-
lovale tudi številne kamniške 
organizacije in posamezni-
ki, ki so prikazali svoje zna-
nje in veščine – Kamnik jih 
zares premore malo morje,« 
je dejal Juš Milčinski, poleg 

Gorana Završnika eden iz-
med gonilnih sil festivala, ki 
že desetletje dokazuje, da s 
kombinacijo pozitivne ener-
gije ter obilo vloženega truda 
mnogih prostovoljcev mesto 
lahko zaživi.

Medtem ko se pospravljajo 
odri in oprema Kamfesta, pa 
se bo v Kamniku začel že na-
slednji sklop dogodkov. Ka-
mniški gostinci bodo namreč 
poskrbeli, da kulturna absti-
nenčna kriza ne bo pregloboka 
in obljubljajo pester program 
na t. i. Kamniku po Kamfestu. 
»Gre za izbor dopoldanskih 
otroških rajanj ter večernih 
koncertov za odrasle, ki bodo 
v vlogi poznopoletne kulturne 
popestritve in prijazne tranzi-
cije v delovni september,« še 
zagotavljajo organizatorji.

NA GORENJSKEM ŠE VROČE
Poletno družabno dogajanje se nadaljuje: na Bledu so predvsem mladi uživali v hoji po gurtni   
oz. t. i. slacklineu, v Kamniku pa je s koncertom pop legend Jinx padel zastor nad jubilejno izvedbo 
festivala Kamfest.

Ko zastane dih: umetnost tehničnih spretnosti na  
'gurtni'. / Foto: Matic Zorman

Z žongliranjem na 'boardu' je navdušil Andrej Podbevšek  
iz Mekinj. / Foto: Matic Zorman

Za živahno glasbeno ozadje poletnega popoldneva je 
skrbel DJ Alpha Male. / Foto: Matic Zorman

Jubilejnemu Kamfestu v slovo: glasbena pop atrakcija  
Jinx / Foto: Primož Pičulin

Dovršen nastop plesalk domačega Plesnega kluba Šinšin je 
napolnil Samčev predor. / Foto: Primož Pičulin

Kamniška poletna noč je na grad privabila tudi dva Žiga, 
Anjo in Gašperja. / Foto: Primož Pičulin
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Pavla Kliner

Rdeče zlato za zlate 
otročke 

Počasi, no, res počasi od-
haja poletje, počasi, prav po-
časi pa prihaja rdeče bogas-
tvo naših gozdov, ki mu 
Skandinavci pravijo rde-
če zlato – brusnice (Vacci-
nium vitis-idaea), kakopak. 
Ja, brusnic imajo na tistem 
koncu sveta res v izobilju, 
ampak tudi Slovenci se ne 
moremo ravno pritoževati. 
Sploh tisti, ki imamo privi-
legij bivati bolj na severu dr-
žave. In kaj bi jaz brez bru-
snic  Bolehen otrok kot 
sem bila, slabokrvna, ves čas 
prehlajena, s povišano tele-
sno temperaturo, pogostimi 
vnetji mehurja, da ne našte-
vam v nedogled. Bogu hva-
la za ta rešilni sadež mojega 
otroštva. Z zdravilnega vidi-
ka je kril vse moje tegobe. 
Brusnična marmelada sicer 
več kot prija na carskem pra-
žencu in v palačinkah, am-
pak za tovrstne užitke smo 
jo poredko uporabljali, saj 
jo je bilo treba »prišparati« 
za zdravilo. In tako tudi bo-
lan ni bilo tako težko biti. Že 
žlička domače brusnične 
marmelade je okrepila krh-
ko otroško telo in razvedri-
la žalostno oko. Naj mami-
ce naberejo čim več rdečega 
zlata za svoje zlate otročke. 
Večno vam bodo hvaležni. 

Velike moči majhne 
jagode 

V kislih, trpkih in nekoli-
ko sladkih zrelih jagodah so 
jabolčna, citronska, oksalna 

in jantarjeva kislina, čre-
slovine, sladkorji in pekti-
ni. Povrhu brusnice vsebu-
jejo obilico vitamina C, be-
takaroten, vitamine B1, B2, 
B3, kalij, magnezij, železo, 
kalcij in bioaktivne snovi. 
Tako bogato založene s ko-
ristnimi snovmi so vsestran-
sko pomembne za zdrav-
je. Uporab ljamo jih za pre-
ventivo ali kurativo, za otro-
ke in starostnike in tudi tiste 
vmes. Kot zdravilo ali kuli-
narični užitek, ki prinaša tr-
dno zdravje. 

Brusnica v ljudski veri 

Zdaj pa končno poglej-
mo največje zdravilske odli-
ke priljubljenih trdih, rdečih 
in kislih jagod, ki nas bodo 
kmalu razveseljevale po na-
ših gozdovih. V ljudskem 
zdravilstvu velja, da brusni-
ce znižajo povišano telesno 
temperaturo, ugodno de-
lujejo pri driski in pljučnih 
krvavitvah, blažijo vnetje 

dlesni, pomagajo poredi-
ti kri, razkužujejo, odvajajo 
odvečno vodo iz telesa, »caj-
tajo« obolenja mehurja in 
ledvic, težave z močenjem 
postelje pri otrocih, revmo 
in putiko 

Pomoč pri vnetjih sečil 

Brusnice naj bi bile izvor-
no doma v Severni Ameriki, 
kjer so jih Indijanci od nek-
daj uporabljali za zdravlje-
nje številnih bolezni, zlasti 
pri vnetjih mehurja in se-
čil. Učinkovitost brusnic pri 
omenjenih težavah so po-
trdile tudi številne klinične 
raziskave. Brusnice vsebu-
jejo proantocianide, ki ima-
jo močan antibakterijski uči-
nek in bakterijam v mehur-
ju preprečujejo, da se raz-
množujejo na steni mehur-
ja. Bakterije tako odplakne-
mo iz mehurja z urinira-
njem. Razkuževalno delova-
nje brusničnega soka, ki po-
maga zdraviti vnetja sečnih 

poti, je eden največjih bru-
sničnih adutov, čeravno to 
bolj kot za našo brusnico ve-
lja za severnoameriško soro-
dnico brusnice z večjimi in 
manj kislimi plodovi – ame-
riško brusnico oz. veleplo-
dno mahovnico (Vaccinium 
macrocarpon). Brusnični 
sok in tudi drugi pripravki iz 
brusnice vsebujejo flavonoi-
de in polifenoloide, ki so na-
ravno zdravilo za infekcije. 

Za odpornost in proti 
stresu 

Brusnice so vir polifenol-
nih antioksidantov, ki naj bi 
imeli ugodne učinke tudi na 
kardiovaskularni in imun-
ski sistem. Barvilo antocia-
nin, ki daje plodovom rde-
čo barvo, pomaga prepre-
čevati in lajša stresna sta-
nja. Pri sladkornih bolnikih 
naj bi zmanjševalo sladkor v 
krvi ter izboljševalo vid. Bru-
snične zdravilne lastnosti so 
silne in številne, zato se jim 
bomo posvetili tudi prihod-
njič. 

Brusnice za kisle ustnice (1)

Kisle kot so, nam brusnice na usta vedno privabijo kisel nasmeh, ki pa se ga nikar ne branimo. 
Zdravilne kot so, bodo lajšale marsikatero tegobo. Njihov močno kisel okus s pridihom sladkega 
povrhu vsega omogoča tudi vrhunske kulinarične užitke. In to ne zgolj kot priloga divjačini. 

Rdeče zlato za zdravo telo

Brusnice prinašajo zdravje 
in veselje celi družini.

Tedenski jedilnik
Nedelja – kosilo: poletna juha, pečene jagnječje zarebrnice,  
pečen krompir s kumino, endivija s paradižnikom v solati, češpljev  
zavitek; večerja: zelena paprika po madžarsko, lepinje
Ponedeljek – kosilo: juha z rižem in hrenovko na hitro, pečen krom-
pir z bučkami, zelena solata, hruške s čokolado in sladoledom; 
večerja: jetrna pašteta, zrnat kruh, jogurt
Torek – kosilo: tople kumarice s krompirjem, pečen piščanec, radič 
s fižolom; večerja: popečeni sirovi žličniki, paradižnik v solati
Sreda – kosilo: pečena paprika s kislo smetano, pire krompir, zelena 
solata; večerja: drobnjakovi štruklji s skuto, kislo mleko
Četrtek – kosilo: čevapčiči in ražnjiči, krompirjeva solata s čebulo, 
kumaro in kislo smetano, ajvar, lepinje; večerja: popečeni jajčevci 
s česnom, kruh, jogurt
Petek – kosilo: stročji fižol s sirom, ocvrti osličevi fileji po pariško, 
paradižnikova solata, breskve; večerja: paprikaš s trdo kuhanimi 
jajci in kuhanim krompirjem, sladoled
Sobota – kosilo: enolončnica iz sladkega zelja in govedine,  
pehtranova potica; večerja: narezek, grška solata z oljkami in belim 
slanim sirom, čebulni kruh

Poletna juha
2 dag masla ali olja, 15 dag korenja, 15 dag zelenega graha, 1 liter 
in četrt goveje juhe, sol, zelen peteršilj ali drobnjak
Maslo raztopimo v posodi, dodamo na lističe narezano ko-
renje in izluščen grah ter zalijemo z govejo juho – lahko jo 
pripravimo iz jušne kocke – in dušimo. Če uporabimo grah 
iz konzerve, ga dodamo v juho šele, ko je korenje že mehko. 
Po potrebi dosolimo, popramo in potresemo s sesekljanim 
peteršiljem. Poletno juho lahko pripravimo iz različnih vrtnin, 
ki so na voljo v različnih letnih časih. 

Zelena paprika po madžarsko
2 veliki zeleni papriki, 4 dag prekajene slanine, 4 jajca, sol, po-
per, 1 žlica sesekljanega peteršilja, 2 dag surovega masla, 2 dag 
naribanega sira
Papriko po dolgem prerežemo, očistimo semenja, operemo in 
10 minut kuhamo v slani vodi. Prekuhane polovice zložimo v 
ognjevarno posodo ali v posodo iz jenskega stekla; v vdolbine 
nadevamo sesekljano slanino, nanjo pa ubijemo po 1 surovo 
jajce. Po vrhu malo osolimo, popopramo, potresemo s pe-
teršiljem in pokapljamo z maščobo, nato pa jed postavimo v 
vročo pečico za tako dolgo, da jajca zakrknejo. Potresemo jih z 
naribanim sirom in ponudimo s kruhom, jogurtom ali solato. 

Sirovi žličniki
2,5 dl mleka, 1 žlička masla, 10 dag moke, 1 jajce, 5 dag nariba-
nega sira, sol
Mleko, maslo in sol zavremo, zakuhamo moko in stepamo s ku-
halnico tako dolgo, da dobimo gladko kepo. Odstavimo, nekoliko 
ohladimo in primešamo še jajce in nariban sir. Z žlico zajemamo 
žličnike, jih skuhamo v slani vodi ali ocvremo na olju. Lahko pa jih 
polagamo na pomaščen pekač in spečemo v pečici. 

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

Ob praznovanju 110. 

obletnice tovarne Peko 

vam v branje ponujamo 

zgodbo o podjetniku 

Petru Kozini, ki je iz 

nič ustvaril tovarno, o 

njegovi življenjski poti in 

o poslovni dediščini, ki 

jo je zapustil po nenadni 

smrti leta 1930. Kozina 

je poleg čevljev prodajal 

tudi zobotrebce, 

slamnike, glavnike in 

druge deželne izdelke. 

Veliki posli so se  

sklepali tudi na Bledu. 

Knjiga bo razširila 

vašo splošno 

razgledanost z zgodbo 

o pionirju slovenskega 

podjetništva.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena knjige je 19,90 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

16. DO 25. AVGUST 2013  WWW.JAZZKAMP.COM

PROKS INFORMATIKA, Bled
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Robert Markuš 

je legionar s 

petnajstletno 

kariero. V knjigi 

opisuje značilnosti 

Legije tujcev, njene 

vrednote in običaje 

ter razkriva številne 

anekdote in 

zakulisje te ugledne 

vojaške strukture. 

Vsekakor zanimivo 

branje.
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                      + p oštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
cesta 4 v Kranju, jo naročite na: narocnine@g-glas.si ali  
na tel. št.: 04/201 42 41

Redna cena knjige je 26 EUR. 
Če knjigo kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Športno dopoldne
Tržič – Športna zveza Tržič bo danes, v torek, 20. avgusta, 
organizirala športno dopoldne za otroke, stare od 6 do 16 
let, in sicer od 9. do 12. ure na športnem igrišču pri Osnovni 
šoli Križe, kot zaključek športnih počitnic. Prosijo, da zara-
di lažje organizacije prisotnost otrok potrdite na e-naslov 
sportna.zveza.trzic@t-2.net. Za vse dodatne informacije pa 
lahko pokličete na 051 354 064. 

IZLETI

Kopalni izlet v Strunjan
Tržič – V četrtek, 22. avgusta, se boste z Društvom diabetikov 
Tržič lahko odpravili na kopanje v Strunjan. Za vse dodatne in-
formacije lahko pokličete na telefonsko številko 040 674 559, 
prijave pa sprejemajo na telefonski številki 031 404 243. 

OBVESTILA

Planinske poti
Planinska zveza Slovenije in planinsko društvo Radovljica 
obveščata planince, da je znova odprta planinska pot Po-
gačnikov dom na Kriških podih (2050 m)–sedlo Planja (2349 
m)–Mlinarica (2000 m), ki je tudi del Slovenske planinske 
poti. Še vedno pa obstaja velika nevarnost padajočega ka-
menja in je ob prehodu potrebna velika previdnost, priporo-
čajo uporabo zaščitne čelade. Planinska pot na Razor ostaja 
zaprta.

PRIREDITVE

Hop v pravljico
Tržič – V okviru Tržiških poletnih prireditev bo v soboto, 24. 
avgusta, ob 10. uri v Kulturnem centru Tržič predstava za 
otroke Hop v pravljico, ki jo je pripravilo Kulturno umetniško 
društvo Kruh, OGS Kajzarice. 

V priljubljeni kapeli Marije Snežne na Krvavcu, ki so jo že leta 
1929 postavili po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, je minulo 
nedeljo že štiriinosemdeseto leto zapored potekala žegnanj-
ska maša, ki se je je tudi letos udeležilo več sto obiskovalcev 
iz vseh koncev Slovenije. V kapeli, ki so jo v ta namen okrasili 
predstavniki Pašnih skupnosti Jezerca in Kriška planina, je 
maševal Ivan Jenko iz Stiške vasi, sicer župnik v Predosljah, ki 
ima v času pašne sezone na Krvavcu mašo sicer vsako nedeljo. 
Številni pohodniki in kolesarji, ki so se na ta lep poletni dan 
podali na Krvavec, so žegnanjsko mašo združili tudi z ogledom 
RTV oddajnika, ki je ta dan odprl svoja vrata obiskovalcem, 
ter obiskom ene od planšarij. Pri Florjanu, Pri Viženčarju in 
brunarici Sonček so pripravili družabna srečanja z živo glasbo 
in pestro ponudbo domače hrane. Do kapelice je letos prvič na 
žegnanjsko nedeljo prisopihalo tudi nekaj starodobnih trak-
torjev s svojimi lastniki iz Društva starodobnikov Voklo. J. P.

Krvavec

Žegnanjska maša na Krvavcu

Priljubljene maše pri Mariji Snežni na Krvavcu se je tudi 
letos udeležilo več sto obiskovalcev iz vse Slovenije.

V petek, 2. avgusta, sem šel z 
veseljem v Hišo Layer, saj sem 
pričakoval New Hopes Trio z 
znanim basistom Ladislavom 
Rebrekom, ki ima zelo bogato 
zgodovino nastopanja. Vreme 
je bilo lepo in toplo in tudi sam 
prostor je čudovit. Lep večer za 
jazz. Vendar, kot že velikokrat 
do zdaj, ni bilo tako. Trio igra 
svoje skladbe, štiri »gospodič-
ne« pa so si vzele petkov večer 
za pogovor. Bolj je trio igral 
naglas, bolj so se trudile jih 
preglasiti. Brez spoštovanja do 
nastopajočih. Vprašal sem na-

takarico, če se ji ne zdi nič ču-
dno, da med nastopom punce 
glasno klepetajo, pa me je samo 
debelo gledala. Upravnik se je 
ubadal z pretakanjem neke 
tekočine in ga nista zanimala 
ne nastop ne razpoloženje med 
poslušalci. Nekateri so zaradi 
motenja nastopajočih raje od-
šli.
Lani se je ob nastopu Prešerno-
vega nagrajenca Zlatka Kau-
čiča dogajalo enako. Družba 
mladih se je prišla opit in po 
svoje zabavat in šele po posre-
dovanju drugih prisotnih so 
jih umirili. Na koncu je prišel 
upravnik s cilindrom pobirat 

prostovoljne prispevke za na-
stopajoče. Ponižujoče.
V Kranju je bilo že več poizku-
sov z džezovskimi klubi (Rag-
time, Creinativa). V glavnem 
so vodili te klube ljudje, ki so 
prišli na taka mesta s pomočjo 
staršev in niso bili z ljubeznijo 
pri opravljanju lokala niti se 
niso zavedali, kakšen privile-
gij imajo, da lahko vodijo tak 
lokal. S publiko je treba delati 
in jo ozaveščati in izobraževa-
ti, da se lahko sprostijo in uži-
vajo ob glasbi. To niso bendi s 
terase na morju.
V času delovanja Hiše Layer 
se je zlasti na džezovskih na-
stopih zmanjšal obisk starejše 
generacije. Veliko znancev 

je zelo razočaranih zaradi 
kulture prisotnih in ne pride-
jo več. Včasih je bolje uvesti 
vstopnino, saj se s tem izboljša 
odnos do nastopajočih in ne 
pride do motenja njihovega 
nastopa. Kje so šele aplavzi 
in nagrajevanje ob solo vlož-
kih. Tudi folkloro cilindrov 
bi lahko odpravili. Poslušal-
ci bi se vrnili. V upanju, da 
se bodo upravljavci zavedali 
privilegija, imeti tak klub, in 
ga bodo tankočutno vodili v 
zadovoljstvo nastopajočih in 
gledalcev in gostov, vas lepo 
pozdravljam.

Gojko Bremec, Senično

V Hiši Layer

PREJELI SMO

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Že lansko pole-
tno dogajanje je nakazovalo 
renesanso najbolj priljublje-
nega loškega kopališča. Pu-
štalci, Ločani in drugi ljubi-
telji kopališča na obrežju Po-
ljanske Sore so takrat v de-
lovni akciji temeljito očistili 
obrežje reke in okolico jezu. 
Zemljišče ob kopališču, ki je 
bilo prej v lasti Zavarovanice 
Triglav (ta je bila zaradi var-
nosti pred leti prisiljena po-
rušiti razpadajočo stavbo ob 
reki), je kupil novi lastnik z 
namenom, da tam zgradi 
gostinski lokal.

Pred letošnjim poletjem je 
občina ob soglasju Agencije 
RS za okolje poskrbela za 
ureditev struge na kopališču 
in delno sanacijo jezu. In do-
mači gostinec Nedeljko Ro-
dič je zgradil obljubljeni go-
stinski lokal, ki sedaj obratu-
je že drugi teden. »Že v tem 
kratkem času smo imeli več 
obiska, kot sem pričakoval,« 
je zadovoljen Rodič, saj se je 
v minulih vročih dneh pri-
hajalo na Soro kopat več sto 
obiskovalcev. »Za zdaj go-
stom lahko ponujam samo 
pijačo, rad pa bi jim tudi kak 

prigrizek, poleg tega bi na to 
območje sodila še kaka igra-
la za otroke ali drugi pripo-
močki za rekreacijo obisko-
valcev. Vendar trenutno še 
ne vem, kako bo z nadalj-
njim urejanjem tega obmo-
čja, saj moram čakati na ob-
činski prostorski načrt. Raz-
mišljam tudi o možnosti, 
da bi za pozimi uredili zim-
ski vrt, da bi lokal lahko obra-
toval tudi po poletni sezoni. 
Vse to bo potekalo v dogovo-
ru z arhitektoma, ki sta načr-
tovala že sedanji objekt.«

»Prav je, da je Puštal spet 
pridobil gostinski lokal. Na-
rejen pa je v skladu s smer-
nicami iz razpisa o ureditvi 
starega mestnega jedra in 
obrežja Sore: načrtoval ga je 
arhitekt iz nagrajene ekipe in 
na podlagi zamisli iz natečaj-
nih in še nekaterih drugih re-
šitev je nastal primeren lesen 
objekt, ki so ga tudi ljudje do-
bro sprejeli,« je o letošnji no-
vosti na puštalskem kopali-
šču dejal župan občine Ško-
fja Loka Miha Ješe. »Še ve-
dno pa ni urejen travni del, 
tudi glede parkiranja še ni 
vzpostavljen red, v prihod-
nje pa bi na tem območju 
želeli urediti tudi možnosti 

za športno udejestvovanje 
obiskovalcev. O vsem tem 
se bomo po končani kopalni 
sezoni dogovorili z lastnikom 
zemljišča. Letos smo pred za-
četkom poletja poglobili stru-
go Poljanske Sore na tem ob-
močju in deloma sanirali jez. 
Temeljitejše obnove jezu se 
na priporočilo Agencije RS za 
okolje nismo lotili, češ da bo 
ta vključena v prihodnji držav-
ni investicijski načrt. Takrat 
bomo skušali zamenjati lese-
ni del jezu do Špičke. Pričaku-
jem, da bo kopališče v Puštalu 
prihodnje leto že urejeno ko-
palno območje.«

Čeprav sedaj še ni urejeno 
do popolnosti, pa kopališče 
spet privablja osvežitve željne 
obiskovalce podobno, kot jih 
je nekoč. Na loška kopališča 
(poleg Puštala so bila tudi pri 
Šeširju, na Sotočju, ob Sel ški 
Sori) so v preteklih desetletjih 
prihajali kopalci tudi iz Ljub-
ljane, med obema svetovni-
ma vojnama z vlakom, s po-
staje pa so jih k reki vozili iz-
voščki. O množično obiskani 
loški plaži v Puštalu, kamor 
vabi od Selške toplejša Poljan-
ska Sora, priča tudi več foto-
grafij, starih štiri ali pet de-
setletij. 

Spet živa škofjeloška plaža
To poletje je na kopališču v Puštalu spet živahno, kot so bili Ločani in drugi obiskovalci kopališča ob 
Poljanski Sori vajeni v preteklih desetletjih. Očiščena in poglobljena reka za jezom, obnovljen jez in na 
novo zgrajen gostinski objekt ob kopališču spet vabijo kopalce in druge rekreativce.

Kopalci na jezu po osvežitvi v ravno prav topli Poljanski Sori 

Čebelarsko društvo Radovljica je izdalo zbornik o 130–letnici 
čebelarskega dela na zgornjem Gorenjskem. Kot je ob izi-
du publikacije povedal urednik Janko Sebastijan Stušek, je 
osred nji del zbornika posvečen zgodovini društva, ki jo je 
natančno popisal ljubiteljski čebelarski zgodovinar in častni 
član društva Severin Golmajer. Drugi, prav tako obsežen del, 
pa je namenjen predstavitvi 106 članom društva, ki so vpisani 
v evidenco društva. »Svoje mesto v knjigi ima tudi čebelarski 
krožek z dolgoletno tradicijo na osnovni šoli v Lescah in izo-
braževanje mladih, pa usmeritev razmišljanja uporabe medu v 
kulinariki  Predstavili smo tudi 60-letno zgodovino satišnice, 
čebelarski razvojni center in čebelarski muzej. Območje, kjer 
je bil skoraj najučinkovitejši razvoj slovenskega čebelarstva s 
tradicijo še iz Stare Avstrije – Zgornja Gorenjska – je predvsem 
turistično območje, kar velja izkoristiti tudi za v čebelarstvu in 
za čebelarstvo, opozarja eden od člankov. Domače teme v knji-
žici pa so še trgovina s čebelami in vzreja matic, čebelja paša 
med Jelovico in Karavankami ter problemi in razvoj malega 
ter poklicnega čebelarjenja na zgornjegorenjskem območju.« 
Publikacija, katere soizdajatelja sta tudi Občina Radovljica in 
Čebelarska zveza Slovenije, je izšla v nakladi 350 izvodov. M. A.

Lesce

Zbornik o čebelarskem delu

Rezultati 66. kroga –18. avgusta 2013
4, 8, 13, 23, 26, 30, 36 in 2

Lotko 6 2 1 8 8 1
Loto PLUS: 6, 15, 21, 22, 24, 29, 30 in 23

Sklad 67. kroga za Sedmico: 2.880.000 EUR
Sklad 67. kroga za Lotka: 1.180.000 EUR

Sklad 67. kroga za PLUS: 355.000 EUR
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ZAHVALA

V 79. letu je v Gospodu zaspala naša draga mama 

Anica Debeljak
z Gabrške gore, Na Logu 16

Od nje smo se poslovili 10. avgusta na pokopališču v Poljanah. Za-
hvaljujemo se sosedom, sorodnikom in prijateljem, ki ste nam ob 
njenem slovesu bili blizu. Hvala vam, ki ste pokojno mamo imeli 
radi in ji izkazovali svojo dobroto. Hvala dr. Cvetki Grašič, dr. Darji 
Eržen, dr. Štefki Križnar, dr. Mileni Igličar, dr. Tadeji Demšar in 
medicinski sestri Idi Demšar za pomoč v času njene bolezni. Hva-
la duhovnikom in vsem dobrim ljudem, ki ste jo navduševali za 
lépo in jo podpirali v veri in zaupanju.

Hčerki Olga in Veronika in sin Milan z družinami

Pekla nam je kruh 
in nam razdajala 
svojo ljubezen.

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil naš dragi dedi in ati

Marjan Novak
iz Hrastja

Iskrena zahvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Iskrena hvala 
PGD Prebačevo – Hrastje in g. župniku za lep obred.

Vsi njegovi
Hrastje, avgusta 2013

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustil naš mož, ati, dedek, pradedek in tast

Janez Česen
roj. 10. 1. 2031

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, gasilcem, prijateljem, 
znancem in Aerodromu Ljubljana za izrečena sožalja, podarjeno cvet-
je, sveče in darove za svete maše. Zahvaljujemo se dr. Beleharju, ses tri 
Bernardi, patronažni sestri Vesni in negovalkam Eriki, Jani, Sonji in 
drugim, ki so v teh letih izvajale nego. Zahvala tudi g. župniku Gra-
dišku in pogrebni službi Jerič za lepo opravljen pogrebni obred. Vsem 
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
samo daleč, daleč je.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

V CENTRU Bleda prodam 2 stanovanji 
z garažo ali menjam za hišo z vrtom, 
tel.: 070/340-815 13003076

KUPIM

STANOVANJE. Sem resen kupec, tel.: 
041/725-225 13003136

ODDAM

1-SOBNO opremljeno stanovanje v 
centru Bleda, s kletjo, kolesarnico in 
parkirnim prostorom, tel.: 04/53-36-
610 364

V BLIŽINI Golnika oddam obnovljeno 
pritličje stanovanjske hiše (60 m2) in 
garažo (20 m2) mirnim, poštenim in 
urejenim ljudem, tel.: 040/605-328 
 13003072

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNI vikend v črnogorskem pri-
morju Sutomore. Stoji na lepi lokaciji 
ob morju, cena 40.000 EUR, tel.: 
070/340-815 13003077

POSESTI
PRODAM

BAŠELJ - 1550 m2, ravna, sončna, 
lepa, komunalno opremljena, cela za-
zidljiva, tel.: 04/20-11-866, 051/343-
969 13003051

TRAVNIK 778 m2 v ZK, raven, Sv. 
Jošt - Pševo, cena 7.000 EUR, tel.: 
041/352-785 13003143

GARAŽE
PRODAM

GARAŽO na Vrečkovi ulici v Kranju, 
nujno in ugodno, tel.: 040/463-000 
 13003137

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA rabljenih vozil, 
gotovinski odkup, prodaja na obroke, 
MEPAX, d. o. o., Ul. Mirka Vadnova 1, 
Kranj, tel.: 041/773-772, 040/773-
772 13002970

PEUGEOT 206 SW 1.4, let. 2004, 
prevoženo 90.300 km, 1. lastnica, 
garažiran, cena 2.900 EUR - opo do-
govoru, tel.: 040/505-434 13003149

RENAULT Espace 2003, 260.000 
km, servisna knjiga, vsa oprema, tel.: 
031/751-405 13003139

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI 100 MB, letnik 1994, z 
odličnim motorjem 240 D, tel.: 
070/340-815 13003075

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

AVTOMOBILI celi ali poškodovani, la-
hko tudi z okvaro motorja, od let. 1997 
dalje, tel.: 051/657-607, Marjan  
 13002956

KARAMBOLIRAN avto ali avto v okvari, 
od letnika 2001 dalje, tel.: 051/324-
553 13002938

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna 
dostava,, tel.: 041/718-019 13002951

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana 
drva, cena 40 EUR, možnost razreza in 
dostave, tel.: 040/338-719 13002952

PO UGODNI ceni prodam lesne  
br i   ke te za kurjavo, tel.: 04/53-31-648, 
040/887-425 13003064

SUHA bukova in hrastova drva, možen 
razrez in dostava, tel.: 051/489-356  
 13003073

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

5 lestencev, cena 10 EUR, tel.: 
040/338-055 13003145

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, izjemna umetniška in 
sporočilna vrednost. Odlična naložba, 
tel.: 040/567-544 13002922

OBLAČILA  
IN OBUTEV
PRODAM

KOMPLETNO gorenjsko, moško in 
žensko, narodno nošo, tel.: 031/320-
673 13003131

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI
SONČNA očala tudi z vašo dioptrijo 
v Optiki Aleksandra, Qlandia Kranj in 
Kamnik ter Center Interspar Vič. www.
optika.si, tel. 04/234 234 2. 13002955

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Deutz, Zetor, IMT, Ursus, 
Tomo Vinkovič, Univerzale, Store, 
lahko tudi v slabšem stanju, tel.: 
041/678-130 13002814

TRAKTOR, lahko s priključki ali 
brez, dobro ali slabše ohranjen, tel.: 
041/680-684 13003079

PRIDELKI
PRODAM

AGROKALCIT CA + MG v big bag 
vrečah, 24 t, z dostavo cena 1.464 
EUR. Smrekca center, d.o.o., Žabnica 
5, Žabnica, tel.: 04/25-51-313, 
051/391-011, info@smrekcacenter.si 
 13003113

JEDILNO rdečo peso. Smolej, Luže 
22/a, tel.: 041/789-608 13002835

SVEŽE maline lahko dobite pri Mar-
kuti, Čadovlje 3, Golnik, tel.: 04/25-
60-048 13002988

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB BIKCA, starega 14 dni, tel.: 
041/386-871 13003141

ČB BIKCE, tel.: 041/337-678 13003138

JARKICE (kokoši) v 20 tednu, rjave, 
grahaste, črne, možna dostava, tel.: 
070/545-481 13003150

KRAVO simentalko, tel.: 030/921-
944 13003142

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo. Brezplačna dostava na 
dom. Vzreja nesnic Tibaot Zlatko, Babi-
nci 49, Ljutomer, tel.: 02/58-21-401   
 13002937

RJ/JE bikca, starega teden dni, tel.: 
031/250-114 13003147

SIMENTALCA starega 3 mesece 
in mini ovna, tel.: 04/53-36-232, 
051/321-129 13003144

TELICO simentalko, v 9 mesecu 
brejosti, AP kontrola, pašna, tel.: 
041/515-867 13003148

VEČ bikcev simentalcev, do 1 leta stari 
in teličko belgijsko plavo, staro 5 mes., 
tel.: 030/921-944 13003140

KUPIM

BIKCE in teličke ter kravo ali telico za 
pleme ali zakol, tel.: 051/372-468   
 13003146

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 13002959

ADAPTACIJE, hiš, kopalnic, stanovanj. 
Beljenje sten, fasad, zidarska, grad-
bena, elektro, vodovodna krovsko 
kleparska dela,  031/879-739, www.
komplet-plus.si 13002960

BARVANJE napuščev in fasad ter vsa 
notranja slikopleskarska dela vam nudi 
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Na-
klo, tel.: 031/392-909 13002969

EKOCLEAN, d.o.o., Podljubelj 259, 
Tržič vam ponuja čiščenje, razrez cis-
tern, filtracijo, prevoz in odkup kuril-
nega olja, tel.: 041/989-987 
 13002958

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, tel.: 041/557-871 13002954

NUDIMO vrtanje dimnikov, vstavitev 
nerjavečih tuljav, zidanje novih, po-
pravila starih dimnikov, menjava dim-
nih obrob in dimnih kap. Panro, d. o. 
o., Ljubljanska c. 80, Domžale, tel.: 
031/520-603 
 13002949

STRIŽENJE  živih mej, obrezovanje 
okrasnega in sadnega drevja, podiran-
je dreves z odvozom materiala, izkopi 
z mini bagrom,  Vincencij Šubic, s. p., 
Zg. Bitnje 141, Žabnica, tel.: 051/413-
373  
 13003153

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevan-
ju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Karkol, d.o.o., 
Ul. Toma Brejca 14, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 13002950

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM tigrastega mucka, izgubljenega 
v okolici Smledniške ceste, ki sliši na 
ime Kimi, tel.: 070/705-300 
 13003151

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

Konstrukter (m/ž) (Škofja Loka) 
Objavljamo prosto delovno mesto konstrukterja. Vaše delo bo obsegalo samostoj-
no izračunavanje ulivnega sistema in izdelava osnutkov ter konstruiranje najzah-
tevnejših tlačnih orodij. Nudimo vam dinamično delo v prijetnem kolektivu ter mo-
žnost dodatnih izobraževanj in dolgoročnega sodelovanja. LTH Ulitki d.o.o. (LTH Ca-
stings d.o.o.), Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13.09.2013. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog CNC obdelav (m/ž) (Ljubljana) 
Objavljamo prosto delovno mesto tehnologa CNC obdelav. Zadolženi boste za izdela-
vo CNC programov za obdelavo orodij na CNC strojih in elektrod za EDM, sodelovanje 
s proizvodnjo in konstrukcijo orodjarne pri pripravi tehnoloških postopkov za izdelavo 
orodij. Nudimo vam dinamično delo v prijetnem kolektivu in možnost dodatnih izobra-
ževanj in dolgoročnega sodelovanja. LTH Ulitki d.o.o. (LTH Castings d.o.o.), Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13.09.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programerj študentsko delo (m/ž) (Šenčur ) 
K sodelovanju vabimo študente/študentke za programiranje. Pričakujemo osnovne iz-
kušnje z razvojem aplikacij na .NET (WinForms in ASP .NET) platformi ter dobro pozna-
vanje C#. Urna postavka je odvisna od uporabnega znanja in samostojnosti pri delu. Mo-
žnostjo kasnejše redne zaposlitve v podjetju. Infotim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona 
A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 12.09.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Offset tiskar/strojnik izsekovalec/strojnik lepilec m/ž (Medvode) 
Od kandidatov pričakujemo: srednjo ali višjo izobrazbo grafične smeri oziroma dru-
ge ustrezne tehnične smeri, 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, 
poznavanje tehnologije predelave kartona, vestnost, zanesljivost, fleksibilnost. Ja-
mnik d.o.o., Gorenjska cesta 12, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 11.09.2013. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Nabavni referent m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo primerno izobrazbo - VI. stopnja, strojna smer. Prednost 
imajo kandidati: z izkušnjami in znanjem tujih jezikov (ang., nem.), poznavanje in zna-
nje branja tehničnih risb, poznavanje osnov komerciale in ekonomije, poznavanje in-
formacijskega programa LN Infor LTH Ulitki d.o.o. (LTH Castings d.o.o.), Vincarje 2, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16.08.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor – merilec v plastiki m/ž (Kamnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: najmanj VI. stopnja izobrazbe strojne smeri, ak-
tivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina, najmanj eno leto de-
lovnih izkušenj na področju kontrole proizvodnje in pri reševanju reklamacij, znanja 
s področja kakovosti (FMEA, MSA, SPC, PPAP), poznavanje kontrolnih tehnik, KMP 
in merilnih metod. Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 
07.09.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomožni kuhar m/ž Škofja Loka (Škofja Loka) 
Delo obsega: priprava sestavin za kuhanje (termična in mehanska obdelava), opra-
vljanje kuharskih del po navodilih, deljenje hrane v restavraciji in delo na blagajni, 
pomoč pri distribuciji hrane, pomivanje in čiščenje. Slorest d.o.o., Dunajska cesta 5, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 07.09.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ključavničar m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Pričakujemo 3 leta primerljivih delovnih izkušenj na razpisanem področju, znanje 
varjenja po MAG postopku, želeno tudi po TIG-postopku, znanje branja in razume-
vanja delavniške dokumentacije.. delo za določen čas z možnostjo zaposlitve za ne-
določen čas, delo v stimulativnem, dinamičnem in ustvarjalnem delovnem okolju. 
Kovinc ključavničarstvo d.o.o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbi-
ramo do 30.08.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec ponjav m/ž (Jesenice) 
PP&Tlac d.o.o. iz Jesenic smo mlado podjetje z jasno vizijo prihodnosti. Naša naroč-
nika sta avstrijski podjetji SIGNUM Siebdruck in SIGNUM Digital. Vabimo vas, da se 
nam pridružite kot varilec ponjav m/ž. PP&Tlac d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice 
4270. Prijave zbiramo do 29.08.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Šivilja m/ž (Jesenice) 
PP&Tlac d.o.o. iz Jesenic smo mlado podjetje z jasno vizijo prihodnosti. Naša naroč-
nika sta avstrijski podjetji SIGNUM Siebdruck in SIGNUM Digital. Vabimo vas, da se 
nam pridružite kot šivilja m/ž PP&Tlac d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice 4270. Prija-
ve zbiramo do 29.08.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pisec tekstov m/ž (Ljubljana) 
Podjetje, ki se ukvarja z razvojem spletnih rešitev za mala in srednja podjetja išče zu-
nanje sodelavce za pisanje raznovrstnih besedil. R & I 81 d.o.o., Golo Brdo 154b , 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 04.09.2013. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Litostrojska c. 44c,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) NA: 
www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

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

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Anketa

Pavel Orehek, Lukovica:

»Čeprav na Krvavec hodim 
že 42 let, sem si danes prvič 
vzel čas in izkoristil možnost 
ogleda oddajnika. Bilo je en-
kratno! Osebje je zelo prija-
zno, naprave pa zanimive in 
z veseljem bom spet prišel.«

Marija Zupin, Šmartno:

»Zdelo se mi je zelo zanimi-
vo, saj še nikdar nisem bila 
v kakem oddajniku. Vse so 
nam razložili in pokazali in 
res je super, da takole odpre-
jo svoja vrata obiskovalcem, 
ki bi jih to zanimalo.«

Ivo Ciperle, Dvorje:

»Vse skupaj je bilo nekaj no-
vega zame in zato res zani-
mivo. Nikoli si nisem pred-
stavljal, kakšne so te stvari, 
in vesel sem, da so nam dali 
priložnost, da si vse naprave 
ogledamo.« 

Klemen Zorman, Predoslje:

»Bolj slučajno smo danes iz-
vedeli za ogled, a ker smo že 
na Krvavcu, smo si z veseljem 
ogledali še oddajnik. Vtisi so 
zelo dobri, zdaj vsaj vem, kaj 
je potrebno, da doma lahko 
gledamo televizijo.«

Jasna Paladin

RTV Slovenija je ob 85-letnici 
delovanja oddajnikov in zvez 
v nedeljo pripravila dan od-
prtih vrat svojega osrednjega 
in najpomembnejšega višin-
skega oddajnega centra – od-
dajnika na Krvavcu. Ogledalo 
si ga je več sto obiskovalcev, 
nekateri so vtise delili z nami.

Oddajnik odprl 
svoja vrata

Peter Petkovšek, RTV:

»Naš namen je ljudem pred-
staviti delo in nove tehnologi-
je, ki jih uvajamo. Včasih smo 
za devet programov potrebo-
vali devet oddajnikov, danes 
pa le še enega, in take stvari 
ljudi zanimajo.«

Suzana P. Kovačič

Kranj – V organizaciji Slo-
venske Karitas v Portorožu 
v več terminih letuje skupaj 
169 otrok in mladostnikov, 
od tega 31 otrok in šest mla-
dostnikov iz Gorenjske. »Le-
tošnja tema je Slovenija brez 
meja, prek katere mladi spo-
znavajo različne slovenske 
kraje, njihove značilnosti in 
se srečujejo z znanimi gosti. 
Obiskali so jih ali jih še bodo 
Murat in Jose, Ansambel Ce-
glar, Ansambel Goveja žup-
ca, čarovnik Roman, žon-
glerji, navijačice, popotniki, 
kolesarski klub Adrie Mobil, 
jamarji in drugi. V petem te-
dnu letovanja so vključeni 
tudi otroci iz Porabja, pri iz-
vedbi celotnega projekta pa 
sodelujejo 103 mladi prosto-
voljci in animatorji,« je po-
vedala Mojca Urh, ki pri Slo-
venski Karitas vodi počitni-
ce Biserov za otroke in mla-
dostnike.

Z letovanjem želi Kari-
tas otrokom iz socialno šib-
kejših družin omogočiti, da 
preživijo prijeten teden na 
morju, daleč stran od nji-
hovih stisk in težav. Pro-
jekt je sofinanciran s strani 

Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitar-
nih organizacij ter Urada 
Vlade RS za Slovence v za-
mejstvu in po svetu. Kako 
zares lepo je že bilo na Poči-
tnicah biserov, povzemamo 
z mislijo udeleženca: »Te-
den Biserov imam v naj-
lepšem spominu. Bilo mi 
je zelo fajn, prijetno ... Naj-
bolj mi je bilo všeč kopanje 
in igre na plaži in večeri.«

Letovanja potekajo že 
osemnajst let v starem ter 
novem župnišču v Porto-
rožu, vsako leto od maja do 
septembra, ko v različnih 
programih Karitas letuje 
prek 650 socialno ogroženih 
oseb, od tega bo letos pribli-
žno štiristo otrok in 250 od-
raslih. Družin z različnimi 
stiskami, s katerimi se sre-
čujejo, je iz leta v leto več, je 
še opozorila Urhova: »Tako 

je tudi želja po počitnicah 
otrok, mladostnikov, družin 
in starejših vsako leto večja. 
Sodelavci župnijskih in ško-
fijskih Karitas nam pošljejo 
sezname otrok, ki bodo le-
tovali z nami npr. na Poči-
tnicah biserov. Družine teh 
otrok, mladostnikov pa prek 
leta s strani Karitas prejema-
jo tudi različne pomoči – v 
hrani, šolskih potrebščinah, 
bonih, plačilih položnic « 

Daleč stran od vsakdanjih stisk
Med šolskimi počitnicami s Slovensko Karitas letuje 169 otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih 
družin. »Otroci in mladostniki že v svoji rani mladosti nosijo s seboj lepe, a tudi težke trenutke. 
Animatorji in prostovoljci jim želimo polepšati teden poletnih dni, da malo pozabijo na zgodbe iz 
domačega okolja,« je dejala Mojca Urh.

Plavanje, igre na plaži, izlet z ladjico, različne delavnice, večerni ples, smeh in iskrice v očeh 

Od danes so spet spremenjene cene naftnih derivatov. Bencin 
se je pocenil, in sicer 95-oktanski za 1,8 centa na 1,496, 100-ok-
tanski pa za 1,7 centa na 1,516 evra za liter. Cena dizelskega 
goriva ostaja nespremnjena in še vedno znaša 1,389 evra za 
liter. Nižja pa je cena kurilnega olja: liter od danes naprej stane 
1,009 evra oziroma 0,2 centa manj kot doslej. 

Bencin tokrat cenejši

Predsednica vlade Alenka Bratušek je pred dnevi osvojila Tri-
glav. To je bil njen prvi vzpon na najvišji slovenski vrh, spremljal 
jo je tudi njen partner Mitja Cvjetičanin. Kot smo pisali pred 
dnevi, je premierka del letošnjega dopusta preživela v gorenj-
skih hribih, tako se je med drugim povzpela tudi na Stol. U. P.

Kranj

Premierka osvojila tudi Triglav

Predsednica vlade Alenka Bratušek in njen partner Mitja 
Cvjetičanin pri Aljaževem stolpu na vrhu Triglava

Danes bo pretežno oblačno, še bo možen dež. Jutri in v četrtek 
bo sončno. 
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