
AKTUALNO

Odgovorni za ustavnost 
in svojo svobodo
Da so Višarje romarska pot, ki 
združuje sosednje in druge evrop-
ske narode, se je pokazalo v nede-
ljo, ko sta Zveza slovenskih izse-
ljenskih duhovnikov v Evropi in 
Rafaelova družba organizirali ro-
manje treh Slovenij na Višarje.
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AKTUALNO

Kmetje zahtevajo  
odstranitev volkov
Okoljski minister Simon Zajec je v 
petek obiskal tri območja, kjer se 
povečujejo napadi volka na drob-
nico. Težave z napadi zveri so mu 
razgrnili tudi oškodovanci z ob-
močja med Poreznom, Ratitov-
cem in Blegošem.
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GORENJSKA

Iščejo rešitve za  
umiritev prometa 
Tako Triglavski narodni park kot 
občine si v času, ko pritisk turizma 
na občutljivi gorski svet narašča, 
prizadevajo za zmanjšanje nega-
tivnih vplivov, predvsem tistih, ki 
jih prinašajo vse večje prometne 
obremenitve.
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ZADNJA

Se ob polni luni res 
rodi več otrok
V državnem statističnem uradu na 
podlagi podatkov ugotavljajo, da 
lunine mene bistveno ne vplivajo 
na čas rojstev otrok. Od vseh šti-
rih luninih men se v povprečju 
najmanj otrok rodi prav na dneve 
s prazno luno.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo sončno s 
spremenljivo oblačnostjo. 
V četrtek bo pretežno 
oblačno s padavinami.

15/29 °C
jutri: deloma sončno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Jasna Paladin

Kranj – Karakorumski se-
demtisočak je v zadnjih šti-
rih desetletjih ostal neizpol-
njen cilj okoli trideset alpi-
nističnih odprav z vsega sve-
ta, slovenskima alpinistoma 
Alešu Česnu (Alpski gorni-
ški klub) in Luki Stražarju 
(Akademski AO) ter Britan-
cu Tomu Livingstonu pa je 
uspelo avgusta lani preple-
zati prvenstveno 2400-me-
trsko smer v severnem oste-
nju Latoka I in se 9. avgusta 
2018 povzpeti na 7145 me-
trov visok vrh.

Prejemniki zlatega cepina
Med letošnjimi prejemniki zlatega cepina, najvišjega priznanja za alpinistične dosežke na svetu, sta 
tudi slovenska alpinista, Kranjčan Aleš Česen in Ljubljančan Luka Stražar, ki sta se skupaj z Britancem 
Tomom Livingstonom avgusta lani kot prva povzpela na karakorumski sedemtisočak Latok I s severne 
strani. To je že osmi zlati cepin za Slovenijo v 27-letni zgodovini podeljevanja te nagrade.

Luka Stražar, Tom Livingstone in Aleš Česen, prejemniki zlatega cepina za vzpon na Latok I 
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Vilma Stanovnik

Šenčur, Kranj – Kolesarski 
konec tedna na Gorenjskem 
se je začel že v petek v Šen-
čurju, kjer so pripravili dvaj-
seto kolesarsko dirko za Ve-
liko nagrado Šenčurja. Ta je 
bila letos posvečena pred leti 
preminulemu Bojanu Udo-
viču, olimpijcu in predse-
dniku Kolesarskega druš-
tva Šenčur. Ob progi se je 
kljub slabi vremenski napo-
vedi zbralo veliko število gle-
dalcev, ki so v sončnem vre-
menu uživali v zanimivi ko-
lesarski dirki, na kateri se je 

pomerilo skoraj sto petdeset 
tekmovalk in tekmovalcev z 
vseh koncev sveta. Najprej so 
se na kriteriju pomerile žen-
ske, zmagala pa je Avstralka 
Rebecca Wiasak (Can berra 
Cycling Club) pred mladin-
kama Kolesarskega kluba 
Kranj Ano Ahačič in Emo 
Žibert. Med mladinci je sla-
vil Carlo Jurišević (Ljublja-
na Migimigi), med mlajšimi 
mladinci pa David Gregorič 
(KK Adria Mobil). V katego-
riji elite je bil najhitrejši Da-
vid Per (Adria Mobil).

Kolesarke in kolesarji so 
se v soboto nato preselili v 

Kranj, kjer se je pester tek-
movalni program začel že 
zgodaj popoldne. Na kriteri-
jih so se najprej pomerili naj-
mlajši, od mlajših mladink 
naprej pa so dirke štele tudi 
za naslove državnih prva-
kov. Tako je med starejšimi 
mladinkami državna prvaki-
nja postala Nika Jančič (BTC 
City Ljubljana), med mlajši-
mi mladinci David Gregorič 
(Adria Mobil), med starejši-
mi mladinci Marko Jereti-
na (Ljubljana Migimal), med 
ženskami do 23 let in elite pa 
Tajda Mohorič (KK Kranj).

Kranj je bil spet kolesarska prestolnica
V nedeljo popoldne so se z najstarejšo slovensko kolesarsko dirko, 51. dirko 
za Veliko nagrado Kranja – Memorialom Filipa Majcna, končale dvodnevne 
kolesarske prireditve v Kranju. Luka Mezgec slavil na etapi dirke svetovne 
serije na Poljskem.

Zmagovalca na Veliki nagradi Kranja – Memorialu Filipa Majcna je odločil ciljni sprint, 
kjer se je najbolje znašel Marko Kump iz ekipe Adria Mobil, najboljši rezultat kranjskih 
kolesarjev pa je s petim mestom dosegel Jaka Primožič. / Foto: Gorazd Kavčič49. stran

Vilma Stanovnik

Mojstrana – Pri vzponu na 
Spodnji Rokav na območju 
Mojstrane se je zaradi padca 
s stene na višini okoli 2200 
metrov v soboto dopoldan 
smrtno ponesrečil slovenski 
gornik Jure Ribnikar. 

Štiriintridesetletni Jure 
Ribnikar, vsestranski špor-
tnik iz Seničnega pri Trži-
ču, se je dolga leta posvečal 
gorskemu kolesarstvu, bil je 
specialist za spuste. Rad je 
turno smučal, letel z jadral-
nim padalom, zadnja leta pa 
je bil predvsem ljubitelj gor-
skega teka. Kot so sporoči-
li s Policijske postaje Kranj, 
je umrl na kraju nesreče. 

Plezal je v družbi s še enim 
gornikom, ki pa ni bil poško-
dovan. Oba je z gore odpeljal 
helikopter. Okoliščine kaže-
jo na nesrečo.

V soboto je ekipa za heli-
koptersko reševanje s poli-
cistom gorske enote smr-
tno nesrečo poleg Spodnje-
ga Rokava obravnavala tudi 
na Triglavu. Sredi popoldne-
va je pri sestopu s Triglava z 
višje višine proti Planiki pa-
del tuj opremljen gornik. 

Poleg dveh smrtnih ne-
sreč so policisti na območju 
Gorenjske v soboto obravna-
vali še dva padca kolesarjev v 
kolesarskih parkih in padec 
kamenja na obiskovalca pri 
Martuljških slapovih.

V enem dnevu v gorah 
kar dva mrtva 
V slovenskih gorah je letos umrlo že dvanajst 
ljudi, kar dva minulo soboto.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC EMIL GODNOV iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Stoodstotno naravno arganovo olje Yanumi 

Arganovo olje, berberski čudež proti sta-
ranju kože, je med uporabnicami kvalite-
tne kozmetike že dobro poznan. Zaradi 
izjemnih količin vitamina E zavira staranje 
kože, jo obnavlja in ohranja mladostno ter 
prožno. Je unikatna rešitev pri marsikate-
ri težavi s kožo, kot so suha koža, akne, 
luskavica, ekcem, gube, poleg tega pa po-
maga krepiti nohte in lase ter je odličen 
za nego občutljive otroške kože. Pri izbiri 
arganovega olja moramo biti pozorni, da 
izberemo stoodstotno naravno olje, ki je 
pridobljeno s hladnim stiskanjem, saj le 
tako ohrani vse hranilne učinkovine. Več 
informacij na www.yanumi.com. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo 
arganovo olje Yanumi. Nagradno vpraša-
nje: Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri 
arganovega olja? Odgovore s svojimi po-
datki pošljite do petka, 16. avgusta 2019, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Predstava Brade prihaja v Letno gledališče 
Khislstein

Najbolj kosmata komedija Brade nadaljuje svetovno turnejo 
po Sloveniji! V petek, 23. avgusta 2019, ob 21. uri si predstavo 
lahko ogledate v Letnem gledališču Khislstein. Bradati cve-
tober slovenske samostoječe komedije – Pižama, Perica in 
Bergant – s svojo zabavno mešanico skečev in stendapa, kot 
jih na področju nekdanje Avstro-Ogrske prej še nismo videli, 
so v premierni sezoni obiskali veliko število odrov in nakroho-
tali ogromno ljudi. Zdaj drvijo proti stoti izvedbi in se veselijo 
predvsem tistih krajev, kjer še niso bili. Če vas zanima, kako 
presenetiti nekoga, ki vas na skrivaj snema med seksom, kako 
preživeti plezanje s fotrom in vsiljeno promocijo izdelkov na 
domu ali pa od kod dentalni izrazi za ženske intimne predele 
in kaj storiti z ježem, ki ga zagledate ob cesti, si le oglejte zao-
drskih zbadljivk in naodrskih domislic polno komedijo Brade! 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naštejte 
glavne igralce v komediji Brade! Odgovore pošljite do pone-
deljka, 12. avgusta 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Kranj – Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti že od lani jeseni pospešeno odpravljajo za-
ostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno 
delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. V zadnjih 
mesecih so zaostanke prepolovili. Januarja letos so imeli 5721 
nerešenih zadev, 1. avgusta le še 1524, njihov cilj pa je, da bi 
do konca leta rešili vse.  

Pospešeno rešujejo zaostanke

Jože Košnjek

Višarje – Da so Višarje evrop-
ska romarska pot, ki zdru-
žuje sosednje in tudi dru-
ge evropske narode pod isto 
streho, se je pokazalo tudi 
v nedeljo, ko sta Zveza slo-
venskih izseljenskih duhov-
nikov v Evropi in Rafaelo-
va družba organizirali tradi-
cionalno, letos že 31. roma-
nje treh Slovenij na Višarje. 
V enem od najstarejših Ma-
rijinih romarskih središč se 
je v nedeljo slovenščina pre-
pletala z nemščino in itali-
janščino, na goro pa so se 
peš ali s sedežnico najmno-
žičneje povzpeli Slovenci iz 
Slovenije, zamejstva in izse-
ljenstva, poleg njih pa števil-
ni nemško in italijansko go-
voreči občudovalci Višarij iz 
Italije in Koroške. 

Letos se je romanje za-
čelo s predavanjem vrhov-
nega sodnika in nekdanje-
ga ustavnega sodnika Jana 
Zobca z naslovom Tri Slo-
venije – ena identiteta. Za-
vrnil je trditve, da smo Slo-
venci »negativni« ali »sla-
bi« nacionalisti, ker smo v 
preambulo ustave zapisali, 
da smo Republiko Slovenijo 
vzpostavili Slovenci. »Kdor 
tako misli, se hudo moti. 
Slovenci nikoli nismo bili 
hegemonistični, nikoli nis-
mo bili agresorji, nikoli nis-
mo nad katerim od narodov 
izvrševali nasilja, razen nad 
samim seboj. V svoji zgodo-
vini smo si prizadevali le za 
ohranitev svoje kulture in je-
zika. Nikomur ju nismo vsi-
ljevali, vselej smo bili izrazi-
to defenzivni. Naša osamo-
svojitev je bila obrambna, 
bila je osamosvojitev iz to-
talitarne balkanske države, 
ki je hudo kršila človekove 
pravice in ki ni delovala kot 
pravna država,« je povedal 

sodnik Jan Zobec. Poudaril 
je, da smo to storili tudi za-
radi enakopravnega vstopa 
v evropske povezave, vendar 
je življenje v totalitarni Jugo-
slaviji »vtisnilo globok pečat 
slovenski duši in zaznamo-
valo nacionalno miselno tki-
vo več generacijam«. Po nje-
govem mnenju se to dogaja 
na dva načina: preko šolske-
ga sistema in masovnih me-
dijev. Dogaja se erozija vred-
nosti slovenske osamosvoji-
tve, kjer je Jan Zobec posebej 
poudaril odpor do zasebne-
ga šolstva, praktično in nor-
mativno omejevanje svobo-
de izražanja ter poveličeva-
nje ter ohranjanje spomeni-
kov revolucionarnemu nasi-
lju in njegovim ideologom, 
kar ni del naše kulture in še 
manj naše identitete. Pouda-
ril je, da Slovenija ni lastnina 
ali plen določene ideologije. 
Je pluralna in enako »dob-
ra mati vsem njenim drža-
vljanom«. Jan Zobec je svo-
je predavanje sklenil s pozi-
vom, da bodimo ponosni na 
doseženo in naj vzamemo 

demokracijo, ustavnost in 
svojo svobodo resno. V sre-
dišče postavimo ustavni pa-
triotizem in varujmo ustav-
ne vrednote, ki so vrednote 
slovenske osamosvojitve. 

Romarsko mašo v pol-
ni višarski cerkvi je daroval 
koprski škof dr. Jurij Bizjak. 
Dejal je, da z romanjem na 
Višarje izpovedujemo ljube-
zen do svojega naroda in so-
ljudi. V kulturnem progra-
mu je sodeloval kvartet kla-
rinetov godbe Ljubljanskih 
veteranov in mešani pevski 
zbor Slovenski cvet iz Moe-
rsa v Porurju v Nemčiji pod 
vodstvom Iztoka Kešpreta. 

Zbor poje že od leta 1977, 
pevke in pevci pa se vozijo 
na vaje tudi iz sto kilometrov 
oddaljenih krajev. Program 
so povezovali Jasmina Ri-
har, Urban Debevec in Ma-
rija Gruškovnjak, Prekmur-
ka, ki že trideset let živi v Ce-
lovcu. Z besedo je spomnila 
na 100. obletnico priključit-
ve Prekmurja Sloveniji. Ra-
faelova družba je tudi letos 
organizirala Višarske dne-
ve mladih. Udeležilo se jih 
je 13 deklet in fantov, ki so 
obiskali Porabje na Madžar-
skem in avstrijsko Štajer-
sko, druženje pa končali na 
Višarjah. 

Odgovorni za ustavnost  
in svojo svobodo
Na nedeljskem romanju treh Slovenij na Višarje je bil osrednji govornik nekdanji ustavni sodnik Jan 
Zobec, maševal pa je koprski škof Jurij Bizjak.

Med nedeljskimi višarskimi romarji ni bilo veliko politikov. 
Izjema je bil predsednik SDS Janez Janša, na fotografiji v 
družbi slovenskih časnikarjev v Italiji Jurija Paljka in Iva 
Jevnikarja.

Sodnik vrhovnega sodišča 
in nekdanji ustavni sodnik 
Jan Zobec je romarjem 
govoril o Slovencih in 
slovenstvu, o ostalinah 
nekdanjega režima in 
nujnosti spoštovanja 
ustavnosti in demokracije.

Iztok Kešpret že dvajset let vodi mešani pevski zbor 
Slovenski cvet iz Moersa v Porurju v Nemčiji.

Koprski škof Jurij Bizjak je maševal na nedeljskem romanju 
treh Slovenij.

»Izraz slovenstva niso samo duhovni, intelektualni, 
politični in tehnični dosežki, pri katerih smo se 
vzpostavili kot narod, so tudi ljudski običaji, ljudska 
kultura. Tudi ruralno ni prav nič manj vredno od 
urbanega, in tisto, kar se zdi konservativno, ni nič 
manj in predvsem ne že vnaprej nič manj vredno od 
'naprednega' ali 'progresivnega',« je na Višarjah dejal 
sodnik Jan Zobec.
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Potovanja so vse bolj 
privlačen način pre-
življanja prostega časa, še 

posebno na vrhuncu sezone v 
juliju in avgustu, globalnemu 
naraščanju turizma pa sledi-
mo tudi Slovenci. Vsak sedmi 
starejši od 15 let se je lani vsaj 
enkrat odpravil na potovanje, 
tedenske počitnice si je lahko 
privoščilo tudi 76 odstotkov 
gorenjskih družin. Med tuji-
mi državami je še vedno daleč 
najbolj priljubljena Hrvaška, 
kamor se je lani odpravilo šest 
izmed desetih Slovencev, ki 
so odšli prek državnih meja. 
Kot beleži statistika, Sloven-
ci radi obiščemo tudi druge 
sosednje države, vsaj srednje-
mu razredu vse bolj dostopne 
letalske vozovnice pa omo-
gočajo obiske tudi daleč prek 
meja Evrope. Na potovanjih 
spoznavamo tuje kulture, si 
širimo obzorja in večkrat ugo-
tavljamo, da so nam ljudje iz 
daljnih dežel, pa naj imajo še 
tako »čudne« navade, prav-
zaprav zelo podobni. 

Za spoznavanje drugih 
kultur pa nam ni treba vedno 
odpotovati nekaj sto ali tisoč 
kilometrov od doma in porabi-
ti gore denarja. Že dobra knji-
ga nam omogoča svojevrstno 
potovanje in spoznavanje 
neznanih svetov, in to kar z 
domačega kavča. Včasih pa 
se nam ponudi priložnost 
spoznati žive knjige – ljudi, 
ki živijo drugače kot mi in so 
svojo zgodbo pripravljeni deliti. 

Takšni knjigi na dveh no-
gah sta gotovo Christophe 

Rukundo in Jean Damascene 
Kwizero iz Ruande, ki sta se 
nedavno ob pomoči Slovenske 
karitas, ministrstva za zu-
nanje zadeve in gorenjskega 
podjetja Damahaus Prestige 
na Zgornjem Brniku učila 
izdelovati opeke, s katerimi 
bodo najrevnejšim slojem te 
afriške države pomagali gra-
diti boljše domove. Učila pa se 
nista le Krištof in Janez, kot 
so ju poimenovali dobrovoljni 
Gorenjci, temveč vsi, ki so ju 
spoznali v času njunega tri-
tedenskega obiska. Marsikdo, 
ki se ne bo nikoli odpravil v 
Ruando, je tako lahko izve-
del, da ima le peščica njunih 
sodržavljanov dostop do elek-
trične energije, da večina živi 
v hišah iz blata in zasluži le 
kakšen evro na dan. 

Še bolj pomembno pa je to, 
da so lahko poklepetali z dve-
ma nasmejanima mladeniče-
ma. Takšen pogovor namreč 
lahko ponudi precej bolj zani-
mivo potovanje od ležanja v 
turističnem resortu kakšne od 
t. i. eksotičnih držav. Lahko 
pomaga razumeti, kar sta že-
lela sporočiti gosta iz Ruande. 
Da Afričani niso nujno priha-
jajoča grožnja, ki se poskuša 
polastiti Evrope, temveč ljudje, 
ki si tako kot mi predvsem že-
lijo ustvariti boljše življenjske 
pogoje za normalno bivanje v 
svoji državi. Slovenci pa smo 
lahko ponosni, da jim pri tem 
pomagamo – tudi z znanjem 
in voljo gorenjskega podjetja.

Zato potujmo ves čas, tudi 
kadar smo doma.

Potovanja tako in drugače

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Danica Zavrl Žlebir

Cerkno – Minister Simon 
Zajc je v petek obiskal paš-
nike in oškodovane kme-
tije v Gorenjih Novakih in 
se sestal z županoma občin 
Železniki Antonom Luznar-
jem in Gorenja vas - Poljane 
Milanom Čadežem ter pred-
stavnikoma Občine Cerkno, 
civilne iniciative ter oškodo-
vanimi kmeti. 

»Minister si je ogledal lo-
kacije, kjer se kmetje in rejci 
spopadajo s škodo, povzro-
čeno po napadih volkov na 
drobnico. Na sestanku pa je 
slišal zgodbe posameznikov 
in predstavnikov civilne ini-
ciative o zvereh, ki so pleni-
le po teh območjih. O tem so 
spregovorili največji oško-
dovanec Marko Gasser iz 
Zgornjih Danj, Ivan Mavri 

iz Cerknega v imenu civilne 
iniciative za odstranitev ne-
varnih zveri, Ivan Koder iz 
Davče, Boštjan Čemažar in 
Jurij Kavčič iz Cerknega. Be-
seda je bila o zahtevi določi-
tve območij, kjer volk lahko 
živi, o ogroženosti živali na 
pašnikih, pa tudi o ogrože-
nosti prebivalstva, zlasti ot-
rok, ki iz teh krajev hodijo v 
šolo, o sistemskem urejanju 
odškodnin in o vplivu zveri 
na gospodarstvo,« je po se-
stanku povedal župan Obči-
ne Železniki Anton Luznar. 
Doslej na območju Cerkne-
ga, Blegoša in Ratitovca vol-
kov ni bilo, kmetje si zato že-
lijo, da se razmere vrnejo v 
stanje, kakršno je bilo leta 
1991, ko napadov volka ni 
bilo. Tudi župan Občine Go-
renja vas - Poljane Milan Ča-
dež poudarja, da so ministru 

Zajcu dali jasno sporoči-
lo, da to območje ne more 
biti območje volka. Napade 
volka so doživeli na obmo-
čju Leskovice, Lučin in Ro-
bidnice, že dan po ministro-
vem obisku pa je bil nov na-
pad na območju Kopačnice. 
Kmetje menijo, da območje 
severne Primorske in Go-
renjske ni sprejemljivo kot 
območje volka, sicer tu ne 
bo mogoče kmetovati, gos-
podariti in razvijati turizma.

Agencija za okolje je 
za zdaj izdala odločbo za 

izredni odstrel enega volka 
na Cerkljanskem. Razširili 
so tudi monitoring obmo-
čja, kjer spremljajo gibanje 
volkov, v prihodnje pa prip-
ravljajo tudi besedilo no-
vega odloka, ki bo urejal to 
področje. Ne želijo namreč, 
da bi se populacija zveri še 
bolj razširila, toda o dopust-
nem številu zveri mora od-
ločiti stroka, je na srečanju 
dejal minister Simon Zajc. 
Pri pripravi odloka sodelu-
jeta okoljsko in kmetijsko 
ministrstvo, ki bosta dolo-
čili, kolikšno število med-
vedov in volkov zagotavlja 
ugodno stanje obeh popu-
lacij in hkrati zmanjšuje 
pritisk na rejne živali in so-
bivanje s človekom. Po mi-
nistrovih besedah v Slove-
niji sicer živi od 88 do sto 
volkov.  

Kmetje zahtevajo odstranitev volkov
Okoljski minister Simon Zajec je v petek obiskal tri območja, kjer se zadnje čase povečujejo napadi 
volka na drobnico. Mudil se je tudi na Cerkljanskem, težave z napadi zveri pa so mu razgrnili 
oškodovanci z območja med Poreznom, Ratitovcem in Blegošem.

Le dan po obisku 
ministra je volk spet 
»udaril«, tokrat je 
napadel drobnico v 
Kopačnici v Poljanski 
dolini.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Med glavnimi 
poudarki poletno obarvane 
novinarske konference Sta-
tističnega urada Republike 
Slovenije je bila analiza po-
čitniških navad Slovencev. 
Enotedenske počitnice zu-
naj doma za vse družinske 
člane si je lani lahko privo-
ščilo 73 odstotkov sloven-
skih gospodinjstev, kar je 
največ od leta 2005, odkar 
na statističnem uradu bele-
žijo ta podatek. Gorenjci se v 
tem segmentu uvrščamo na 
drugo mesto, takoj za osre-
dnjeslovensko regijo. Poči-
tnice si namreč lahko privo-
šči 76 odstotkov gorenjskih 
gospodinjstev.

Pričakovano so si člani go-
spodinjstev z najvišjimi do-
hodki lahko skoraj vsi privo-
ščili enotedenski oddih (95 
odstotkov), medtem ko je 
med tistimi z najnižjimi do-
hodki takšnih manj kot polo-
vica (44 odstotkov).

Lani smo Slovenci sicer 
opravili več kot 4,5 milijona 
zasebnih potovanj, kar je za 
sedem odstotkov več kot leta 
2017. V 87 odstotkih za poto-
vanja uporabljamo avtomo-
bil, letalo pa le v šestih od-
stotkih.

Daleč najbolj priljubljena 
destinacija med tujimi dr-
žavami ostaja Hrvaška, ki 
je bila cilj 61 odstotkov vseh 
potovanj Slovencev v tujino. 

Za Hrvaško si sledijo Italija, 
Avstrija ter Bosna in Herce-
govina s sedmimi, šestimi 
oz. petimi odstotki potovanj.

Po podatkih statističnega 
urada povprečen Slovenec 
na potovanju preživi 4,5 no-
čitve, dnevno pa porabi oko-
li petdeset evrov na osebo. 
Največ, devetdeset evrov na 
dan, so sicer porabili turi-
sti, ki so bivali v hotelih, naj-
manj pa turisti, ki so bivali 
v lastnem počitniškem biva-
lišču – 18 evrov na dan.

Cene počitniških paketov 
in nastanitvenih storitev so 
precej odvisne od sezone. 
Najvišje so v glavni poletni 
turistični sezoni. Lani julija 
in avgusta so bili tako turi-
stični aranžmaji v povprečju 
za trideset odstotkov dražji 

kot ob koncu leta 2017, na-
stanitvene storitve pa za več 
kot deset odstotkov. V hote-
lu v Sloveniji je bilo v povpre-
čju za prenočitev v dvopos-
teljni sobi v lanskem letu tre-
ba odšteti 161 evrov, v eno-
posteljni pa 106 evrov.

Nova rekordna turistična 
sezona?

V Sloveniji v zadnjih letih 
vsako leto beležimo novo re-
kordno turistično sezono po 
prihodih in številu nočitev 
turistov. Po podatkih stati-
stičnega urada si turistični 
delavci lahko tudi letos obe-
tajo dobro sezono. Junija le-
tos je namreč Slovenijo obi-
skalo skoraj sedemsto tisoč 
gostov, ki so opravili 1,7 mi-
lijona prenočitev. S tem se 

je v primerjavi z lanskim ju-
nijem število prihodov po-
večalo za 13 odstotkov, šte-
vilo prenočitev pa za deset 
odstotkov. Tri četrtine vseh 
prenočitev so ustvarili tuji 
gosti. Med zadnjimi so pri 
nas največ turističnih pre-
nočitev ustvarili gostje iz 
Nemčije (19 odstotkov), sle-
dijo jim Avstrijci (devet od-
stotkov) in Italijani (šest od-
stotkov).

Med občinami so pri tu-
ristih še vedno najbolj 
priljub ljene gorske občine, 
kjer so zabeležili 32 odstot-
kov oz. 538 tisoč vseh turi-
stičnih prenočitev. V teh ob-
činah je število prenočitev 
tudi najbolj naraslo – v pri-
merjavi z lanskim junijem 
za 22 odstotkov.

Slovenci vse več potujemo
V Sloveniji si je lani 73 odstotkov gospodinjstev lahko privoščilo počitnice, potovali smo več kot leto 
prej, največ na Hrvaško. Vse več gostov pa prihaja tudi k nam.

Najbolj so med turisti priljubljene gorske občine. (Fotografija je simbolična.) / Foto: Aleš Senožetnik
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Radovljica – V petek zvečer 
je bila v Radovljici, zaradi 
slabega vremena ne na trgu 
pred cerkvijo, kot je bilo na-
črtovano, ampak v Linhar-
tovi dvorani, slovesnost ob 
občinskem prazniku. Osre-
dnja pozornost je bila name-
njena nagrajencem, ki jim 
je župan Ciril Globočnik če-
stital in izročil občinska pri-
znanja: plakete, pečate in 
medaljo Občine Radovljica. 

Prejeli so jih Sabina Šegula 
za širjenje znanja in razvoj 
floristike v lokalni skupnos-
ti in mednarodnem prosto-
ru, Krajevna organizaci-
ja Rdečega križa Radovljica 
ob osemdesetletnici delova-
nja in Prostovoljno gasilsko 
društvo Brezje ob sedemde-
setletnici delovanja, Mari-
ja Hudovernik za prispevek 
na področju podjetništva ter 
uspešno vodenje Območne 
obrtno-podjetniške zborni-
ce Radovljica, Atletski klub 

Radovljica za desetletno de-
lovanje na športnem podro-
čju ter Vladimir Oblak za 
vzorno skrb za stavbo Ra-
dovljiške graščine in njene 
dediščine. Najvišjega, veli-
ko plaketo Občine Radovlji-
ca, je letos prejel Avguštin 
Mencinger za delovanje na 
področju kulture in turiz-
ma, ohranjanja sakralne de-
diščine in prispevek k pre-
poznavnosti Radovljice. Po-
sebno priznanje in denar-
no nagrado za nadaljnje 

izobraževanje bodo preje-
li letošnji zlati maturanti in 
dijaki, ki so bili odlični v vseh 
štirih letnikih srednje šole.

V imenu nagrajencev se je 
za prejeta priznanja zahvalil 
Avguštin Mencinger, ki je v 
svojem nagovoru predvsem 
opozoril na dejstvo, da Ra-
dovljičani živijo v zelo lepem 
okolju, ki ga bogatita sliko-
vita narava in bogata kultur-
na dediščina. Posebej je po-
udaril staro mestno jedro 
Radovljice z bogatim kultur-
nim dogajanjem, ki privab-
lja tako številne obiskoval-
ce vseh koncev sveta kot tudi 
domačine. 

Zbrane je nagovoril tudi 
župan Ciril Globočnik. Zah-
valil se je nagrajencem, ki s 
svojimi dosežki v kulturi in 
umetnosti, znanosti, gospo-
darstvu, športu in na dru-
gih področjih, ter z nesebič-
nostjo in predanostjo pro-
stovoljstvu, ustvarjajo, kot 
je dejal, eno najlepših slo-
venskih občin. »Ta s svo-
jim naravnim bogastvom, 
kulturno dediščino, tradici-
jo in kakovostjo bivanja pri-
vablja ne le vse več obisko-
valcev s širnega sveta, pač 
pa tudi mlade, družine, tuj-
ce, ki so v občini Radovljica 
našli svoj novi dom. Seve-
da smo ponosni na številne 
certifikate in priznanja, tudi 

mednarodna, za kakovo-
stne javne programe, trajno-
stne in energetsko učinko-
vite rešitve, varstvo in ureje-
nost okolja, turistični razvoj. 
Toda kar šteje največ, je to, 
da je v naši občini enostavno 
lepo in prijazno živeti.«

Župan je poudaril največ-
je občinske projekte in na-
ložbe, med katerimi so do-
končanje prizidka Zdra-
vstvenega doma Radovljica, 
energetska sanacija Osnov-
ne šole Staneta Žagarja Li-
pnica, začetek rekonstruk-
cije kompleksa Kopališča 
Radovljica, izgradnja kana-
lizacije na Spodnjem Lan-
covem, gradnja kolesarskih 

povezav v občini. »Velik za-
logaj za občino predstavlja-
jo izgradnja cestne in komu-
nalne infrastrukture, ki se 
navezuje na nadgradnjo že-
lezniške proge Kranj–Jese-
nice, in sanacija cest po iz-
gradnji vodovodov in kanali-
zacijskega omrežja.«

Po slovesnosti je bil v Lin-
hartovi dvorani še koncert z 
naslovom Veter nosi pesem 
mojo, na programu so bile 
operetne melodije in sklad-
be bratov Avsenik. Nastopili 
so pevci Mojca Bedenik, Do-
mingo Stasi, Antonella De-
gasperi in Fabrizio Macci-
antelli ter pianist Marco Pa-
derni.

Velika plaketa Avguštinu Mencingerju
Radovljiški župan Ciril Globočnik je na slovesnosti ob občinskem prazniku nagrajencem podelil občinska priznanja. Prejeli so jih posamezniki in organizacije za 
izjemno delovanje na področju prostovoljstva, športa, kulture in gospodarstva. Najvišje priznanje, plaketo Občine Radovljica, je letos prejel Avguštin Mencinger.

Občinski nagrajenci z županom Cirilom Globočnikom: Pavel Razboršek, PGD Brezje, 
Avguštin Mencinger, Sonja Smolej, RK Radovljica, Marija Hudovernik, Sabina Šegula, 
Zvonko Prezelj, Atletski klub Radovljica in Vladimir Oblak / Foto: Gorazd Kavčič

Avguštin Mencinger, prejemnik velike plakete Občine 
Radovljica / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Vodiška planina – Pri partizan-
skem domu na Vodiški plani-
ni na Jelovici je bila v sobo-
to tradicionalna slovesnost v 
spomina na ustanovitev Can-
karjevega bataljona pred 78 
leti. Pripravilo jo je Območ-
no združenje borcev za vred-
note NOB Radovljica, udeleži-
li pa so se je številni člani zdru-
ženja in pohodniki iz vse Go-
renjske. 

Slavnostni govornik na le-
tošnji prireditvi je bil pred-
sednik sveta Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB Slo-
venije Blaž Kavčič, katere-
ga oče France Kavčič - Velj-
ko je bil skupaj s svojimi bra-
ti borec Cankarjevega bata-
ljona. »Pridružujem se če-
stitkam občini Radovljica ob 
občinskem prazniku; še po-
sebej je ta čestitka utemelje-
na zame kot občana Škofje 
Loke, občine, ki je v nasprotju 
z Radovljico zamenjala datum 

občinskega praznika, v čemer 
je globoka simbolika. Desetle-
tja se je v Škofji Loki praznova-
lo akcijo partizanov, ki so de-
cembra 1941 z diverzantsko 

akcijo osvobodili zapornike iz 
loških zaporov. Brez človeških 
žrtev, z močjo ideje ... Sedanji 
praznik Škofje Loke pa je ne-
kaj sto let star datum, ko je en 

nemški gospod zapisal ško-
fjeloško področje drugemu 
nemškemu gospodu,« je bil 
v nagovoru na Vodiški plani-
ni kritičen Kavčič. 

»Lepo je, da smo se da-
nes zbrali tisti, ki s spoštova-
njem in ponosom obujamo 
spomine na najhujše preiz-
kušnje in na veličino naro-
dnoosvobodilnega boja. V 
več kot tisočletni zgodovini 
porajanja slovenskega naro-
dnega samozavedanja, grad-
nikov nacionalne zavesti in 
državnosti, je obdobje NOB 
izjemnega, usodnega pome-
na. Osnovna sestavina patri-
otskega boja je opredelitev 
za svobodo in dostojno živ-
ljenje državljanov. Ta dra-
goceni prispevek NOB mo-
ramo razumeti in spošto-
vati. Ne samo na ravni dej-
stev, akcij, ampak tudi bolj 
poglobljeno: slovenski pa-
trioti so šli v partizane zato, 
da bi kot posamezniki in kot 
narod preživeli, in zato, da bi 
po osvoboditvi zgradili bolj-
šo družbo. Zato zavračamo 
pritlehno sikanje zagovor-
nikov sodelovanja s Hitler-
jevo genocidno koalicijo in 

nekakšne vsiljene pogojni-
ke kot na primer »partizan-
stvo da, revolucija ne« in na 
tej osnovi izvajanje opravi-
čil za kolaboracijo, pri kate-
ri naj bi šlo za upravičen boj 
proti komunizmu. Taka sta-
lišča so neosnovana in so z 
zornega kota dolgoročne-
ga slovenskega nacionalne-
ga interesa škodljiva. Vna-
šajo nepotrebno razdvajanje 
v sodobno slovensko druž-
bo in nam jemljejo pros-
tor in energijo za soočanje z 
vprašanji obstoja in razvoja 
sodobne slovenske države. 
Vrednoti, ki smo ju Slovenci 
okrepili med NOB, sta tudi 
upornost in ponos. Ti vre-
dnoti morata postati temelj-
ni sestavini razvoja višje rav-
ni inovativnosti in udarnosti 
sedanje sedanje generacije 
Slovencev. Samo s tako na-
ravnanostjo se bomo lahko 
iz sedanje družbeno-gospo-
darske krize prebili močnej-
ši, kot smo vanjo zašli.«

Spominska slovesnost na Vodiški planini
Tudi letos je združenje borcev za vrednote NOB ob obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona pri Partizanskem domu na Jelovici pripravilo spominsko 
slovesnost. Slavnostni govornik je bil tokrat predsednik sveta Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Blaž Kavčič.

Slavnostni govornik Blaž Kavčič, predsednik sveta ZZB za vrednote NOB Slovenije, Sabina 
Felc, ki je v imenu svoje matere Vlaste Felc prevzela priznanje združenja, radovljiški župan 
Ciril Globočnik in Danijela Mandeljc, predsednica OZB za vrednote NOB Radovljica
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Gorenjski glas z vami na počitnicah! 
Sporočite nam vašo počitniško lokacijo in Gorenjski glas  
vam bomo brez dodatnih stroškov dostavljali tja.

Pokličite nas na: 04/201 42 41 ali pošljite e-pošto na: narocnine@g-glas.si

     Želimo vam  

  lepo poletje.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i  

Suzana P. Kovačič

Lom pod Storžičem – S po-
hodom in slovesnostjo so 
pri spominskem obeležju 
pod Storžičem počastili tra-
gični dogodek izpred 78 let. 
Četrtega avgusta leta 1941 
je bil na jasi pod Storžičem 
iz tržiške in kranjske čete 
ustanovljen Storžiški bata-
ljon, prvi na Slovenskem. 
Le dan kasneje je bila prelita 
kri borcev Storžiškega bata-
ljona in življenje je zaradi iz-
dajstva izgubilo osem skoraj 
neoboroženih mladih par-
tizanov: Jože Janežič, Peter 
Ahačič, Marija Bečan, Mari-
ja Štefe, Marija Solnar, An-
ton Guček, Jože Gradišar in 
Andrej Kmet. Njihova ime-
na so vklesana v spomenik. 
Osrednja govornica je bila 
dr. Ljubica Jelušič, obram-
boslovka, političarka, pro-
fesorica, ki je osvetlila oko-
liščine, v katerih se je poboj 
zgodil. »Ko govorimo o teh 
ljudeh z avgusta 1941, prav-
zaprav govorimo o uporni-
kih, kajti na sebi še niso ime-
li nobenih vojaških oznak. 
Vse, kar so naredili, je bilo 
to, da so razumeli, da bi oku-
pacija gorenjskega prostora 
pomenila konec slovenske-
ga življa.« Odločitev nem-
škega rajha, kot je pojasni-
la, je bila, da najprej naredi-
jo rasni pregled in ugotovi-
jo, kdo je primeren, da živi 
v mejni pokrajini nemškega 
rajha, in koga je treba izgnati 
oziroma likvidirati. Sloven-
cem niso povsem zaupali, 
da bi živeli v tako pomemb-
ni poziciji, kjer je meja 

– poudarila je meje zato, da 
bomo razumeli, kakšen od-
nos imamo danes do meja 
svoje države. Nemci niso ho-
teli imeti opuščenih mejnih 
krajev, sem so nameravali 
naseliti tirolske Nemce. Do 
uresničitve ideje ni prišlo, 
zahvaljujoč tudi tistim, ki so 
se odločili za upor, med nji-
mi teh osem padlih.

»Zakaj je dobro ohranja-
ti spomenike in spomine na 
tako davne dogodke? Evropa 
in naši zavezniki, tudi naši 
politiki, mislijo, da je vojne 
za vedno konec. Tisti, ki so 
se razvili kot neke vrste glav-
ni protagonisti boja proti fa-
šizmu in nacizmu so bili tudi 
prepričani, da so za vedno 
premagali to zlo. To so govo-
rili tudi tisti, ki so v drugih de-
lih sveta, v Afriki, Aziji skrbe-
li za to, da so žrtve padale pod 
streli njihovih orožij. Nikoli 

več vojne je veljalo za Evropo, 
ne za druge dele sveta, kjer je 
bilo že toliko spopadov, da bi 
lahko govorili o tretji svetov-
ni vojni. Evropejci smo misli-
li, da se svetovne vojne lahko 
zgodijo samo nam. V resnici 
je umrlo že na milijone lju-
di v nerazvitih delih sveta. In 
tisto, v čemer so oni umira-
li, ni imelo pravice biti tretja 
svetovna vojna. Mir v Evropi 
so vzdrževali zavezniki s krh-
kim ravnotežjem velikih sil. 
Poudarjam – krhkim ravno-
težjem ...« Zato, kot je pou-
darila Jelušičeva, se je po-
membno vračati na mesto 
spomina, da bi razumeli, kaj 
se zgodi v vojni: »Treba bo še 
velikokrat priti k različnim 
spomenikom, ker nas ti učijo 
o prihodnosti. Mi bi radi mir 
v prihodnosti. Ta mir se za-
varuje tudi z bojem, zato tega 
nikoli ne pozabimo.«

Spominsko slovesnost 
so pripravili Občina Tržič, 
Združenje borcev za vredno-
te NOB Tržič, Krajevna skup-
nost in PGD Lom pod Stor-
žičem, Občinsko združenje 
slovenskih častnikov Tržič, 
Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo Tržič, 
Policijsko veteransko dru-
štvo Sever Gorenjska in Pla-
ninsko društvo Tržič. Zbrane 
sta nagovorila tudi podžupan 
Občine Tržič Dušan Bod-
laj in predsednik Združenja 
borcev za vrednote NOB Tr-
žič Jure Jerkič, ki je podelil 
priznanje praporščak Zveze 
borcev NOB Slovenije dolgo-
letnemu nosilcu in skrbni-
ku prapora KO ZB NOB Kri-
že Petru Pavlinu in verjetno v 
Sloveniji najmlajšemu nosil-
cu in skrbniku prapora Ser-
geju Radosavcu iz ZB NOB 
Tržič.

Spomeniki nas učijo  
o prihodnosti
»Pomembno se je vračati na mesto spomina, da bi razumeli, kaj se zgodi v vojni,« je ob dnevu 
spomina na dogodek pod Storžičem 5. avgusta 1941 opozorila slavnostna govornica dr. Ljubica Jelušič.

Žrtvam so se z vencem poklonili dr. Ljubica Jelušič, Jure Jerkič in Dušan Bodlaj. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Breznica – Župan Občine Ži-
rovnica Leopold Pogačar in 
direktor podjetja Inkaing iz 
Ljubljane Matjaž Jerala sta 
v petek podpisala gradbeno 
pogodbo za drugo fazo grad-
nje kanalizacijskega omrež-
ja v Mostah, na območju pod 
Ajdno. Opravljena je bila 
tudi že uvedba v posel, dela 
pa se bodo začela prihodnji 
teden.

Kot je pojasnil župan Po-
gačar, pogodbena vrednost 
del znaša dobrih 246 tisoč 
evrov, financira jih Občina 
Žirovnica, v manjši meri pa 
sofinancira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo. Vsa dela bodo za-
ključena predvidoma v roku 
dveh mesecev.

Ob tem so na Občini Ži-
rovnica poudarili, da novo 
zgrajeni kanalizacijski sis-
tem ne bo mešan in bo na-
menjen le odvajanju fekal-
nih vod. Meteorne vode pa 
se bodo še naprej odvaja-
le posebej, kot doslej. Z jav-
nih površin, kot so ceste, se 
bo meteorna voda odvajala 
enako kot do sedaj. Vse me-
teorne vode s streh zasebnih 
objektov pa morajo lastniki 
speljati v lastne ponikovalni-

ce, ki jih ima večina že ureje-
ne, saj v naselju do sedaj ni 
bilo nobenega kanalizacij-
skega omrežja.

Po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja za novo fekal-
no kanalizacijo bodo obča-
ni dobili obvestila o načinu 
priklopa in plačilu komunal-
nega prispevka.

Kanalizacija  
v Mostah pod Ajdno
Prihodnji teden bodo začeli graditi fekalno 
kanalizacijo v Mostah, na območju pod Ajdno. S 
tem se gradnja kanalizacije v občini zaključuje.

Pogodbo o začetku del sta podpisala župan Leopold 
Pogačar in direktor podjetja Inkaing Matjaž Jerala.

S tem se gradnja kanalizacijskega omrežja v občini 
Žirovnica, ki je pospešeno potekala zadnjih nekaj let, 
zaključuje. Po županovih besedah je treba priključiti 
samo še nekaj hiš v Smokuču.

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jeseni-
ce 1. avgusta obeležuje spo-
minski dan, ko se spomi-
njajo prvega oboroženega 

spopada med partizani in 
Nemci na Gorenjskem. V 
spopadu na Mežakli 1. avgu-
sta 1941 sta življenje izgubi-
la partizana Cankarjeve čete 
Viktor Arzenšek in Ferdo 

Koren. Spominu so se s po-
laganjem venca k spome-
niku na Obranci pokloni-
li jeseniški župan Blaž Ra-
čič, podžupan Miha Rebolj 
in predsednik Zveze bor-
cev za vrednote NOB Jese-
nice Izidor Podgornik. S pe-
smijo sta se borcema poklo-
nila tudi nečak padlega Fer-
da Korena Niko Bernard in 
Franc Podjed s harmoni-
ko. V Kolpernu pa je potekal 
koncert partizanskih pesmi 
Zapojmo pesmi o svobodi 
izvajalke Marjetke Popovski 
z glasbeniki, pevci in recita-
torji. Slavnostni govornik je 
bil predsednik zveze borcev 
Izidor Podgornik. 

Venci in partizanske pesmi

Padlima borcema sta se s pesmijo poklonila nečak enega od 
padlih borcev Niko Bernard in Franc Podjed s harmoniko.
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Kranj – Festival je bil name-
njen informiranju nosečnic 
o dojenju in podpori doječim 
materam pri premagovanju 
težav, povezanih z materin-
stvom. Organizirala ga je 
skupnost Dojiva.si, ki deluje 
na Facebooku ter združuje 

že več kot 15 tisoč nosečnic 
in mater. S festivalom, še-
stim po vrsti, so jim omo-
gočili, da se ob komunikaci-
ji v virtualnem svetu srečajo 
tudi v živo, letos pod sloga-
nom Zaupam si, s čimer zas-
ledujejo idejo zaupanja vase 
pri izzivih materinstva. V 
kranjski občini so se srečali v 

prostorih zasebnega varstva 
montessori Kajžica v Britofu 
– in kot je povzela Asja Sa-
mec, psihologinja in popo-
rodna doula, so se imeli zelo 
lepo: »Festivala se je udele-
žilo približno dvajset ma-
mic, nosečnic oziroma dru-
žin. Glede na to, da so bile 
na predavanjih večinoma 

nosečnice, jih je najbolj za-
nimala tema poroda, pripra-
ve na porod ter tudi dojenje, 
podpora po porodu in upora-
ba pralnih plenic. Na lokaciji 
smo se počutili zelo prijetno 
in najverjetneje se bomo pri-
hodnje leto ponovno zbrali 
prav tam, na vrtu Montesso-
ri varstva Kajžica.« 

Gorenjske lokacije ob sve-
tovnem dnevu dojenja so 
bile še v parku pri Osnov-
ni šoli (OŠ) Križe, parku 
pri OŠ Železniki in v Splo-
šni bolnišnici (SB) Jeseni-
ce. Na Jesenicah so se prid-
ružili kar svetovnemu ted-
nu dojenja, ki poteka vsa-
ko leto v prvem tednu av-
gusta in je del aktivnosti 
Svetovne zveze za dojenje 
(WABA), s katerimi želijo 
usmeriti pozornost družbe 
k ohranjanju in spodbuja-
nju dojenja. Sledili so slo-
ganu Dojenje, temelj za živ-
ljenje. Kot je povzela diplo-
mirana babica Anita Hleba-
nja iz SB Jesenice: »V ta na-
men smo pripravili stojnico 

v avli ginekološko-porodni-
škega oddelka in v čakalni-
ci ginekološke ambulante. 
Delili smo zloženke, ki bodo 
mamicam v pomoč pri do-
jenju. Dojenje je priročno, 
ker je materino mleko naj-
boljša hrana za novorojenca 
in je na voljo ves čas. Otrok 
se z dojenjem odžeja in nah-
rani, vzpostavlja se vez med 
mamico in otrokom. Seve-
da je veliko odvisno tudi od 
tega, kakšen je novorojenec. 
Mama ima lahko zelo veliko 
mleka, pa ima bolj ''lenega'' 
otroka in se mora zato bolj 
potruditi. Veliko pomeni že-
lja po dojenju, a je potreben 

tudi trud, da vse lepo steče.« 
SB Jesenice ima na voljo pos-
vetovalnico za dojenje, ki de-
luje vsak četrtek in petek od 
11. do 13. ure v prostorih ba-
biške ambulante. Predhod-
no naročanje ni potrebno, v 
svetovalnico pa pridete sku-
paj z dojenčkom. Vprašanja 
jim lahko pošljete tudi po 
e-pošti dojenje@sb-je.si ali 
jih pokličete na številko 045 
868 297. V SB Jesenice pote-
ka še več aktivnosti za noseč-
nice in doječe mamice, med 
drugim tečaj o dojenju vsak 
prvi četrtek v mesecu, ob 11. 
uri, v zdravstveno vzgojni 
učilnici.

Zaupati izzivom materinstva
Festival Dojiva.se je v soboto potekal v več slovenskih krajih, tudi na Gorenjskem. Posvečen je bil 
svetovnemu dnevu dojenja, ki je drugega avgusta. 

Mamica Šeherezada Rekić z novorojencem Kaanom 
Ulčarjem, ki se je v jeseniški bolnišnici rodil 29. julija. To je 
njen prvi otrok. Kaan se je takoj začel dojiti, je pravi jedec, 
mamica je seveda zato več kot zadovoljna. / Foto: Tina Dokl

Festival dojenja v prostorih zasebnega varstva montessori Kajžica v Britofu / Foto: Nejc Pokec

Marjana Ahačič

Mojstrana – »V Vintgarju so 
lani našteli dobrih tristo ti-
soč obiskovalcev, 15. avgu-
sta lani je bilo v Vratih dva ti-
soč avtomobilov, v vsem lan-
skem letu pa več kot 42 ti-
soč obiskovalcev; na najbolj 
obremenjeni dan kar 12 ti-
soč,« je nekaj ilustrativnih 
številk in s tem razlogov, da 
si tako v našem edinem na-
cionalnem parku kot v lo-
kalnih skupnostih na njego-
vem območju v zadnjih le-
tih intenzivno prizadevajo 
za zmanjšanje in umirjanje 
prometa, navedel direktor 
TNP Janez Rakar. »Vzposta-
vili smo številne javne pre-
voze, nadaljujemo aktivno-
sti, kot so promocijski dnevi 
in umirjanje prometa, je za-
gotovila Tina Markun iz Tri-
glavskega narodnega parka 
in pojasnila, da bodo tudi le-
tos v avgustu nadaljevali ak-
tivnosti v eni od prometno 

najbolj obremenjenih dolin 
pri nas, dolini Vrata.

»Naša prizadevanja gre-
do v smeri ohranjanja na-
rave in kulturne dediščine, 
prebivalcem znotraj Trigla-
vskega narodnega parka že-
limo omogočiti normalno 

življenje, želimo pa tudi, da 
bi bilo doživetje obiska par-
ka kakovostnejše tudi za obi-
skovalce,« zatrjuje Rekar. 
»V obilici pločevine to zago-
tovo ni, posledica je, da so 
nezadovoljni vsi: obiskoval-
ci, prebivalci, upravljavci … 

Očitno je prišlo od kritične 
točke, na kateri smo mora-
li nekaj narediti. Vesel sem 
razumevanja z vseh strani. 
Odziv obiskovalcev – tudi 
julija v Bohinju in na Man-
gartski cesti – je dober.« Na 
podlagi izkušenj, ki so si jih 

pridobili z lanskim projek-
tnim dnem, tokrat aktivno-
sti širijo na tri najbolj obre-
menjene konce tedna v av-
gustu, skupaj s prazničnim 
koncem tedna bodo tako 
osem dni v mesecu v Moj-
strani zagotavljali brezplač-
na parkirišča in javni pre-
voz v Vrata. Kot je pojasnil 
podžupan Kranjske Gore 
Bogdan Janša, je na avtobu-
sni trasi predvidenih kar ne-
kaj postajališč, tako da bodo 
obiskovalci, če bodo želeli, 
del poti lahko opravili tudi 
peš.

»Številke, ki jih beležimo 
v zadnjem obdobju, so groz-
ljive, zato je treba napeti vse 
sile, da naša prizadevanja za 
umiritev situacije dobijo šir-
šo podporo in da projekt, ki 
smo ga začeli lani, tudi zak-
ljučimo in ga v polni meri 
začnemo izvajati že v pri-
hodnjem letu,« je poudaril 
Janša.

Akciji in prizadevanjem 
za umiritev prometa se 
pridružuje tudi Planinska 
zveza Slovenije. Podpredse-
dnik Miro Eržen opozarja, 
da je prav planinstvo eden 
od pomembnih dejavnikov 
turizma, saj glede na lani 
opravljeno študijo ustvari 
okoli 131 milijonov evrov ne-
posrednega dohodka letno, 

upoštevajoč multiplikativ-
ne učinke pa celo več kot 
230 milijonov. »A tujci, ki 
pridejo k nam, poudarjajo, 
da imamo čudovito naravo 
in prijazne ljudi, da pa so 
razmere na področju javne-
ga prevoza in logistike sla-
be in neurejene,« je opo-
zoril Eržen, ki je turiste in 
planince tudi tokrat opozo-
ril varno hojo v hribe. Pla-
ninska zveza je v zvezi s tem 
pred kratkim izdala poseb-
no brošuro, s katero planin-
ce opozarja, kako pravilo 
hoditi prek planinskih paš-

nikov. »Obiskovalci, pred-
vsem iz urbanih središč, ni-
majo niti osnovnega znanja 
o tem, kako se obnašati tam, 
kjer je živina.«

Prizadevanjem za umiri-
tev razmer se pridružujejo 
tudi policisti, ki usmerjajo, 
opozarjajo pa tudi kaznu-
jejo tiste, ki kršijo prome-
tne predpise. Kot je ob tem 
še opozoril Simon Sušanj s 
Policijske uprave Kranj, pa 
v alpskih dolinah in drugih 
turističnih središčih opa-
žajo veliko kraj. »Tudi po-
licisti smo tam, že s svojo 
prisotnostjo skušamo vpli-
vati na večjo varnost, velik 
del naših akcij pa je seveda 
namenjen ozaveščanju in 
preventivi.

Iščejo rešitve za umiritev 
prometa v alpskem svetu
Tako Triglavski narodni park kot lokalne skupnosti si v času, ko pritisk turizma na občutljivi gorski 
svet narašča, prizadevajo za zmanjšanje negativnih vplivov, predvsem tistih, ki jih prinašajo vse večje 
prometne obremenitve. Po julijski regulaciji na cestah na Mangart in v Ukanc avgusta nove rešitve za 
Mojstrano in Vrata.

Simon Sušanj, Policijska uprava Kranj, Bogdan Janša, podžupan Kranjske Gore, Janez 
Rekar, direktor TNP, in Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije

V Vintgarju so lani našteli dobrih tristo tisoč 
obiskovalcev, 15. avgusta lani je bilo v Vratih dva tisoč 
avtomobilov, v vsem lanskem letu pa več kot 42 tisoč 
obiskovalcev; na najbolj obremenjeni dan kar 12 tisoč.
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Komenda – Nemogoče je v ne-
kaj stavkih povzeti pestro ži-
vljenjsko pot stoletnika Nan-
deta Vodeta. Pred petimi leti 
sta jo v zajetni biografiji z nas-
lovom Vredno je bilo: Nan-
de Vode popisala njegova ko-
mendska rojaka dr. Stanislav 
Zarnik in Goran Peršin.

Nande se je rodil 23. juli-
ja 1919 kot nezakonski otrok 
Ferdinandu Vodetu in Mari-
ji Dobnikar s Spodnjega Br-
nika. Odraščal je na Vodeto-
vi domačiji v Komendi skupaj 
z očetom in krušno materjo 
Heleno. Prva leta ga je pouče-
val zasebni učitelj, nato pa je 
šolanje nadaljeval na kočevski 
realni gimnaziji in v Ljublja-
ni na trgovski šoli. Po vrnitvi v 
Komendo ga je oče začel uči-
ti trgovanja z vinom, dokler ni 
prišla druga svetovna vojna, 
ko je tudi sam odšel v partiza-
ne. Po vojni je kmetoval na do-
mačiji in se ukvarjal s politi-
ko, leta 1967 je bil izvoljen za 
poslanca v republiški skup-
ščini. Predvsem se je zavze-
mal za večjo zastopanost in 
veljavo kmetov v družbi in je 

zaslužen za to, da so tudi kme-
tje prejemali pokojnine. Sre-
čal se je tudi s Titom. »Ni dos-
ti komentiral, saj tudi ni imel 
kaj reči, saj ni bil kmet. Vedel 
pa je, da je nujno, da se kme-
tijstvo ohrani in da so težave v 
Jugoslaviji še veliko večje kot 
v Sloveniji,« se srečanja danes 
spominja stoletnik. 

Aktiven je bil tudi na šte-
vilnih področjih družbene-
ga življenja v svojem doma-
čem okolju. Še danes je član 
Lovske družine Komenda, 
ki jo je soustanovil njegov 
oče, dolga leta pa je bil tudi 
njen prvi mož. Je soustano-
vitelj Konjeniškega kluba 
Komenda, aktiven je bil tudi 
pri komendskih gasilcih. Bil 
je soustanovitelj kulturne-
ga društva v Komendi, ki je 
po vojni obnovilo Komen-
dski dom, v katerem so or-
ganizirali številne priredi-
tve, dramske igre in predva-
jali filme. Po njegovih pre-
dlogih so poimenovali tudi 
nekatere ulice v Komendi.

Kljub delu na kmetiji in 
napornemu udejstvovanju 
v politiki in na družbenem 
področju pa Nande Vode ni 

zapostavil družinskega živ-
ljenja. Poročil se je z Alojzi-
jo, ki so jo klicali Slavka ozi-
roma Slava. Rodilo se jima 
je pet otrok: Dunja, Slavka, 
Sergej, Nande in Alenka. 
Leta 1974, ko ji je bilo komaj 
petdeset let, je žena SLavka 
umrla. »Takrat je bilo zelo 
hudo, to je bil zelo težek čas 
za vse nas, a smo se nekako 
postavili na noge,« pravi nje-
gova najmlajša hči Alenka. 

Njegova sedanja življenjska 
sopotnica je Maruša, ki o Nan-
detu ve povedati le najboljše: 
»Pri njem najbolj cenim poš-
tenost in razumevanje. Zna 
poslušati in pomagati dru-
gim, tudi ko sem bila bolna, 
mi je ves čas stal ob strani.«

Slavljenec je vse do danes 
ohranil veselje do življenja. 
Z Marušo jima čas krajša-
jo obiski prijateljev in dru-
žine. Ima namreč dvanajst 
vnukov in pet pravnukov. 
Še vedno rad bere, zanima 
se za dogajanje doma in v 
svetu, še pred letom dni pa 
je vozil tudi avto. Vozniško 
dovoljenje za avto je imel več 
kot osemdeset let, voziti pa 
je znal že prej, saj so imeli 

Vodetovi v lasti avtomobil že 
leta 1927. 

»Lepih spominov se je 
nabralo kar nekaj. Že ko se 
zaljubiš, je lepo, kajne? Os-
tanejo pa tudi tisti slabi, 
grozljivi, a vse gre mimo, 
življenje vse nekako zabriše, 
prinese nove stvari,« pravi 
sogovornik, ki doda, da vsak 
čas prinese nekaj dobrega in 

slabega: »Razen vojne, ki ni-
koli ne pomeni nič dobrega, 
vsak čas prinese nekaj pozi-
tivnega in nekaj negativne-
ga. Tako je tudi danes. Bomo 
videli, kako se bo odvijalo do-
gajanje pri nas in v Evropi. 
Zdi se mi, da vsak zase vle-
če, a so potrebni tudi kom-
promisi. Zato pa morajo biti 
politiki preudarni, da vedo, 

kako je treba ravnati.« Za-
pustil ga ni niti smisel za hu-
mor. Večkrat se pošali tudi 
med našim obiskom, ob slo-
vesu, ko se opravičim, če sem 
ga morda predolgo zadržal, 
pa hudomušno pripomni: 
»Nič zato, saj sem že v penzi-
ji. Čeprav pravijo, da penzio-
nisti nimamo časa, pa sem si 
ga tokrat vzel.«

Pestro življenje stoletnika Nandeta Vodeta
Pred kratkim je svoj stoti rojstni dan praznoval Nande Vode, nekdanji politik, poslanec, partizan, družbeni delavec in kmet iz Komende.

Nande Vode iz Komende se je rodil 23. julija 1919. 

Jasna Paladin

Kamnik – V Kamniku je bilo 
v zadnjih mesecih nareje-
nih več ukrepov za kolesar-
je, še posebej odmeva zelo 
priljubljen sistem izposoje 
električnih koles Kamkolo, 
ki je med občani naletel na 
res dober odziv.

Petim postajam za izpo-
sojo se bo konec poletja pri-
družila še šesta, ki jo bo ob-
čina uredila pri železniški 
postaji na Kranjski ulici, za 
ta ukrep pa je potrebnih ne-
kaj več gradbenih del. »Pred-
met projekta je izvedba skle-
njene povezave med dvema 
postajama za izposojo ko-
les, in sicer med postajo pri 
železniški postaji na Kranj-
ski cesti ter postajo pri Glas-
beni šoli Kamnik. Na celot-
ni poti sta dve območji, kjer 
so za ureditev kolesarske po-
vezave potrebna večja grad-
bena dela; to je ureditev kri-
žišča pri železniški posta-
ji na Kranjski cesti ter ure-
ditev dvostranske kolesar-
ske povezave, peš povezave 
in varnega prehoda za pešce 
na križišču Kajuhove in Ko-
vinarske ceste. Na omenje-
nih odsekih se bodo izvedle 

korekcije elementov ceste, 
in sicer z namenom umir-
janja prometa in zagoto-
vitve večje varnosti, obnovi-
la in prilagodila se bo javna 
razsvetljava, obnovljeno bo 
odvodnjavanje cest, izved-
li se bosta ureditev prome-
tne signalizacije in naveza-
va na obstoječe stanje. Na 

preostalih delih so potreb-
ne manjše ureditve v obliki 
ustreznih označb poti, par-
kovne ureditve in postavitev 
opreme za kolesarje (parki-
rišča za kolesa, servisni ste-
briček za popravilo koles),« 
pojasnjujejo na občini, kjer 
so s projektom uspešno kan-
didirali na javnem razpisu 

ministrstva za infrastruktu-
ro. Poleg ministrstva bo pro-
jekt sofinanciral tudi Evrop-
ski kohezijski sklad, in sicer 
skupno v višini slabih 183 ti-
soč evrov; vrednost celotne-
ga projekta pa je 274.500 
evrov.

Rok za dokončanje del je 
sredina oktobra.

Novi ukrepi za kamniške kolesarje
Občina Kamnik pri železniški postaji na Kranjski cesti gradi sklenjeno povezavo med dvema postajama 
za izposojo koles Kamkolo.

Ob kamniški železniški postaji potekata ureditev križišča in gradnja sklenjene kolesarske 
povezave do Glasbene šole Kamnik.

 S tem se je trojica v zgodo-
vino uspela vpisati z drugim 
vzponom na ta pakistan-
ski sedemtisočak in s prvim 
uspešnim vzponom s sever-
ne strani.

Letos bodo podelili  
tri zlate cepine

»Letos bodo nagrajeni tri-
je vzponi, poleg našega še 
dva, na žalost sicer posthu-
mno. To sta solo vzpona Da-
vida Lame in Hansjörga Au-
erja, ki sta žalostno končala 
letošnjo pomlad v Kanadi. 
Težko in nehvaležno je pri-
merjati in vrednotiti različ-
ne vzpone. Našemu je neko 
dodatno žlahtnost prav go-
tovo dodala tudi vsa res pe-
stra zgodovina neuspešnih 
poskusov v ostenju Lato-
ka, seveda ob vseh drugih 
odlikah nekega vrhunske-
ga vzpona v najvišjih gorah, 
ki jih ta vzpon nedvomno 
ima,« poudarja Česen, ki bo 
skupaj s svojima soplezal-
cema zlati cepin prejel na 
gorniškem festivalu v Lade-
ku na Poljskem, ki bo med 
19. in 22. septembrom. Oba 
slovenska alpinista bosta 

zlati cepin za alp inistične 
dosežke prejela že dru-
gič. Aleš Česen ga je prejel 
leta 2015 skupaj z Markom 
Prezljem in Luko Lindičem 
za prvenstveni vzpon v se-
verni steni Hagshuja (6657 
m n. m.) v indijski Himala-
ji. »Če primerjam svoja na-
grajena vzpona, torej vzpon 
v steni Hagshuja in lanski 
vzpon v Latoku, lahko mir-
no rečem, da je bil vzpon v 
Latoku 'vreden' za kak ra-
zred več. Šlo je za podobne 
tehnične težave, vendar v bi-
stveno večji steni na bistve-
no višji nadmorski višini. Po 
drugi strani pa je bil vzpon 
na Hagshu še bolj avantu-
rističen, ker tam ni še nih-
če nikoli plezal, v Latoku pa 
je pred nami poskušalo že 
okoli trideset odprav,« raz-
mišlja Česen.

Z zlatim cepinom bo sta 
posthumno nagrajena še 
avstrijska alpinista – David 
Lama za solo vzpon na Lu-
nag Ri (6907 m n. m.) v Hi-
malaji in Hansjörg Auer za 
solo vzpon na Lupghar Sar 
West (7200 m n. m.) v Kara-
korumu. Mednarodna žiri-
ja je letos sicer ocenjevala 58 
izstopajočih vzponov v lan-
skem letu.

Prejemniki  
zlatega cepina
31. stran
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Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Že štirideset let 
poteka likovna kolonija v Vra-
tih v organizaciji Planinske-
ga društva (PD) Dovje - Moj-
strana. »V društvu so planin-
ski zanesenjaki že v preteklo-
sti prepoznali vrednost likov-
ne umetnosti. Začetki segajo 
v sedemdeseta leta prejšnje-
ga stoletja, prve korake smo 
naredili skupaj z razstavnim 
salonom Dolik z Jesenic,« 
je ob odprtju razstave v zgo-
dovino segel Gregor Berce, 
predsednik PD Dovje - Moj-
strana in poudaril, da je pre-
poznavnost likovne kolonije 
v zadnjih letih vse večja. Od 
leta 2010 so dela razstavljena 
v Slovenskem planinskem 
muzeju, slavnostno odprtje 
pa je eden od dogodkov ob 
7. avgustu, prazniku obči-
ne Kranjska Gora. Pred tem 
so dela razstavljali, kot je po-
vedala direktorica Gornjesa-
vskega muzeja Irena Lačen 
Benedičič, v Triglavski mu-
zejski zbirki v Mojstrani in v 

Liznjekovi domačiji v Kranj-
ski Gori.

Letos je bila kolonija od 9. 
do 12. junija, udeležili so se 
je Marjan Burja, Anton Kav-
čič, Alenka Klemenčič, Ivan 
Kolar, Mojca Kovač, Ana 
Mlekuž Višnar, Janez Mo-
horič - Mokrn'k, Edi Sever, 
Draga Soklič, Ljubo Soklič, 
Vida Soklič, Pavle Ščurk in 

Erika Železnik. Draga Sok-
lič sodeluje v koloniji 35 let. 
»Slikaš tako, kot vidiš, vsak 
pa vidi drugače. Moj največ-
ji navdih za slikanje so ravno 
gore,« je povedala Sokličeva. 
Njen letošnji motiv je Trigla-
vska severna stena, tudi dru-
gi ustvarjalci so se poklonili 
Triglavu – gori sanj, spomi-
nov, njegovemu prebujanju 

ali slovesu dneva ..., ter na-
cionalnemu simbolu Alja-
ževem stolpu. Močno sporo-
čilo slik sta prepoznala tudi 
kranjskogorski podžupan 
Bogdan Janša, ki se je zahva-
lil vsem generacijam ustvar-
jalcev, in generalni direktor 
republiškega zavoda za kul-
turno dediščino Jernej Hu-
dolin, ki je odprl razstavo. 
»Da se je slikarska kolonija 
Vrata obdržala štirideset let 
in še vedno navdihuje ama-
terske slikarje, ni naključje. 
Pomeni čvrsto navezo, sku-
pen spoštljiv odnos do na-
rave, umetniškega ustvarja-
nja, pristnega planinskega 
druženja in prijateljstva,« 
je poudaril Hudolin in skle-
nil, da smo ustvarjeni tako, 
da ne živimo samo mate-
rialnih dobrin, ampak tudi 
tistih, ki napolnijo dušo in 
srce. Predstavljene slike so 
po njegovih besedah odsev 
razpoloženja, opisov, doje-
manja gora, po drugi strani 
pa tudi odsev razpoloženja, 
notranje intime ...

Likovne podobe, ustvarjene v Vratih
V Slovenskem planinskem muzeju so v petek odprli razstavo slik z že štiridesete likovne kolonije Vrata 2019. 
»Ne le ljubezen do umetnosti, tudi ljubezen do planin in gora krasi ustvarjalno delo in mu daje dušo,« 
je dejal Gregor Berce v imenu glavnega organizatorja kolonije Planinskega društva Dovje - Mojstrana.

Nekaj slikarjev skupaj z Ireno Lačen Benedičič, Bogdanom 
Janšo, Jernejem Hudolinom in Gregorjem Bercetom 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Konec junija so 
na Sinjem vrhu nad Ajdov-
ščino že sedemindvajsetič iz-
vedli simpozij Slovenija, od-
prta za umetnost. Gre za pro-
jekt, ki ga je pred skoraj tre-
mi desetletji ustanovil aka-
demski slikar Klavdij Tutta 
in na katerem so se tudi tok-
rat v enotedenskem praktič-
nem in teoretičnem likov-
nem snovanju z naslovom 
Pogled od zgoraj srečali ume-
tniki iz Slovenije in tujine. V 
četrtek so v Galeriji Šivčeva 
hiša v Radovljici odprli tra-
dicionalno razstavo del, ki so 
na Sinjem vrhu nastala lani. 

»Galerija Šivčeva hiša v 
projektu Slovenija, odprta za 
umetnost sodeluje že več kot 
dve desetletji in iz tega sode-
lovanja pridobi zlasti dvoje: 
vsako leto likovno delo pri-
znanega umetnika, ki bogati 
našo stalno zbirko, in razsta-
vo raznolikih likovnih del, ki 
jo vsako leto pričakujemo in 
se je tudi veselimo, tudi zara-
di strokovnega, poglobljene-
ga vodstva likovne kritičarke 
in umetnostne zgodovinar-
ke Ane Marije Stibilj Šajn, 
umetniške vodje projekta, 

ki je to nalogo prevzela od 
akademskega slikarja Klav-
dija Tutte,« je pojasnila Bar-
bara Boltar, kustosinja Gale-
rije Šivčeva Hiša. 

»Z zanimanjem, ki je že 
mejilo na radovednost, sem 
vsak dan čakala na likovne 
rezultate in jih skrbno spre-
mljala,« je teden dni ume-
tniškega druženja na Sinjem 
vrhu opisala Stibilj Šajno-
va. »Nabor, ki je predstavljal 

mednarodno pestro in gene-
racijsko raznoliko zasedbo, 
udeležence, ki so predstav-
ljali avtorsko svojevrstne in 
izoblikovane sloge, načine 
in tehnike likovnega izraža-
nja, je dajal vedeti, da bodo 
rezultati pestri, da jih ponov-
no ne bomo mogli dati v en 
sam okvir, da bodo predstav-
ljali del poslanstva, ki ga ima 
sodobna umetnost, ki je 
tako raznolika in odprta, ki 

predstavlja iskanje novih iz-
raznih poti in na novo opre-
deljuje vlogo umetnosti.«

Razstava je v Radovljici le-
tos izjemoma na ogled av-
gusta, ne maja kot običajno, 
kar je, kot pravi Barbara Bol-
tar, tudi priložnost, da nago-
vori ne le stalno domače ob-
činstvo, ampak tudi tuje obi-
skovalce, turiste, ki v tem 
času v velikem številu priha-
jajo v Radovljico.

Pogled od zgoraj
Razstava del, ki so lani nastala v okviru projekta Slovenija, odprta za umetnost na Sinjem vrhu nad 
Ajdovščino, bo v Galeriji Šivčeva hiša na ogled do konca meseca.

Umetniška vodja projekta likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibilj 
Šajn pred deli domačina Bruta Carniollusa (levo), Cvetke Hojnik (v sredini) in Harryja 
Schumacherja / Foto: Gorazd Kavčič

Bled – V sredo, 14. avgusta 2019, ob 20. uri bodo na predvečer 
velikega šmarna, ki je na Mlinem poseben praznik, v večer-
nem odsevu jezera brali poezijo in prozo ustvarjalcev, ki jim 
je Bled vir ustvarjalnega navdiha. Organizatorji pravijo, naj 
obiskovalci ne pozabijo na topla oblačila, v primeru slabega 
vremena pa bo prireditev preložena. 

Poezija in proza ob Blejskem jezeru

Volčji Potok – Konec meseca bo Arboretum Volčji Potok prvič 
gostil Filmske večere v Arboretumu. Izvedbo filmskih večerov 
bo omogočil Kulturni dom Franceta Bernika Domžale oziroma 
Mestni kino Domžale v sodelovanju z Arboretumom Volčji 
Potok. Dne 29. avgusta si boste tako lahko ogledali projekcijo 
digitalne različice filma Dolina miru (France Štiglic, 1956, arhiv 
Slovenskega filmskega centra), ki jo bo spremljal filmski pogo-
vor, ki ga bo vodil Jure Matičič iz Mestnega kina Domžale. Ob 
19.30 pa bo sledilo vodenje po filmskih lokacijah z Matjažem 
Mastnakom. Namreč Arboretum Volčji Potok je bil s svojimi 
edinstvenimi parkovnimi prizori izbran za kuliso omenjenega 
filma. Film je bil sneman na več lokacijah v parku. Dogodek 
je del projekta 100 let Franceta Štiglica, zato je tokrat vstop 
prost. 30. avgusta si boste lahko ogledali film Beli vran (Ralph 
Fiennes, 2018), dan kasneje pa še film Pavarotti (Ron Howard, 
2019). V primeru slabega vremena bodo projekcije v dvorani 
Mestnega kina Domžale.

Filmski večeri v Arboretumu 

Kranj – Danes, v torek, 6. avgusta, ob 19. uri vabijo v Malo ga-
lerijo v Kranju na odprtje razstave Skrito za zidovi akademske 
slikarke Veronike Vesel Potočnik. Umetnico bo predstavila 
umetnostna zgodovinarka Melita Ažman, ki že v vabilu pra-
vi, da Vesel Potočnikova želi pokazati nesmiselnost sveta, v 
katerem živimo. Idejna zasnova, iz katere izhaja, se podreja 
vprašanju, vlogi in namenu uničevalne moči človeka ter nje-
gove želje po ponovni vzpostavitvi nečesa, kar je v osnovi 
že bilo, a je zaradi njegove pohlepnosti in želje po izražanju 
moči izpuhtelo. Kontrastna točka med živo in neživo naravo 
je opomin in kritična misel, s katero želi avtorica opozoriti na 
odgovornejše ravnanje in obnašanje posameznikov do svoje-
ga okolja, hkrati pa izrazi željo po razumnem koriščenju pro-
storske ureditve, ki naj ohranja in sprejema to, za kar je narava 
že sama poskrbela. Razstava bo na ogled do 10. septembra.

Skrito za zidovi

Škofja Loka – Drugi od treh letošnjih Večerov na terasi je 
navdušil s koncertom igralca, pevca in harmonikarja Janeza 
Škofa in mojstra bobnov Marjana Staniča, ki sta v intimnem 
vzdušju terase nad Namo poskrbela za skladbe, ki udarijo, 
pretresejo, ostanejo … Škof in Stanič sta duet, ki izhaja iz pri-
ljubljene zasedbe Čompe – njihova glasba se spretno izogiba 
uhojenim glasbenim potem in se podaja na območje čisto po-
sebne glasbe. To sta Škof in Stanič dokazala tudi na tokratnem 
koncertu, ko sta ustvarila samosvojo godbo brez odvečnih 
primesi. Udarna moč pesmi Daneta Zajca, globoke besede, 
obogatene z ritmi, ki še poudarijo njihov vtis. Popolna kombi-
nacija sladko-trpkega razpoloženja, ki v svojih melodijah uspe 
ujeti raznolikost življenja. In vse to s čudovitim razgledom na 
mesto – obiskovalci so si želeli le, da bi trajalo dlje.

Imeniten Večer na terasi

Glasbena mojstra Marjan Stanič in Janez Škof na terasi 
loške Name / Foto: Lovro Megušar

Kranj – Layerjeva hiša in Hestija vabita na poletna večera 
druženja poetov in glasbenikov, v četrtek, 8. avgusta in 22. 
avgusta, ob 20. uri. Glasbeniki bodo lahko v improvizirane 
melodije združili različne žanre, pesniški slam pa je dogodek 
tekmovalne narave, na katerem bodo rimoklepači predstavili 
svojo avtorsko poezijo. Pesmi se recitirajo (ne berejo). Vablje-
ni tudi vsi tisti, ki uživate v poeziji in glasbi, saj bo občinstvo 
izbralo zmagovalca večera.

Druženje poetov in glasbenikov
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Kranj – Plavalni klub Kranj 
je pripravil letošnje odpr-
to združeno državno prven-
stvo v plavanju, ki je poteka-
lo od četrtka do nedelje. Zad-
nji dan je z rezultati v član-
ski konkurenci izstopal Mari-
borčan Martin Bau, ki je v di-
sciplini 1500 metrov prosto z 
dosežkom 15:28,44 dokazal, 
da je doma na dolgih progah 
brez prave konkurence. Tako 
kot vse dni se je tudi za konec 
izkazala njegova klubska so-
tekmovalka Katja Fain. Ta je 
naprej dobila obračun na 100 
metrov delfin, nato pa tudi 
tekmo na 50 metrov prosto. 
Fainova je v skupaj osvojila 
šest posamičnih naslovov.

Odličen dosežek je us-
pel Tjaši Vozel iz kranjske 
Zvezde, ki se je na 200 me-
trov prsno z 2:29,41 spustila 
pod mejo 2:30. V moški kon-
kurenci je bil na 200 metrov 
prsno dobro razpoložen Ra-
venčan Matija Može, na 100 
metrov delfin je bil najhi-
trejši Ravenčan Gal Kordež, 
na 50 metrov prosto Ribni-
čan Chad Andoljšek. V šta-
fetah 4 x 100 metrov meša-
no so bili najboljši Ravenča-
ni in triglavanke.

Že drugi dan tekmova-
nja je Koprčan Matjaž Mar-
kič v odsotnosti reprezen-
tanta Petra Johna Stevensa 
na 50 metrov prsno deset let 
po tem, ko je v Rimu na tej 

razdalji postavil evropski re-
kord, priplaval še en sloven-
ski naslov. V petek je bil za-
nimiv tudi nastop deklet na 
200 metrov mešano, ko je 
bila najhitrejša triglavanka 
Petja Hribar. Na 50 metrov 
prsno je v ženski konkurenci 
malce presenetljivo zmagala 
Radovljičanka Tjaša Pintar, 
ki je ugnala triglavanko Tino 
Čelik in Tjašo Vozel. Vozlo-
va je zmagala že prvi dan tek-
movanja na 100 m prsno. 

Na 200 metrov delfin je 
prvi dan slavila radovljiška 
olimpijka Anja Klinar, na 
400 metrov prosto pa se je 
zmage veselila najuspešnej-
ša udeleženka nedavnega 

svetovnega prvenstva Raven-
čanka Tjaša Oder. 

Na 50 metrov hrbtno je 
slovenski prvak z mladin-
skim rekordom Sloveni-
je postal triglavan Sašo Bo-
škan, ki je mladinski rekord 
odplaval tudi na 100 metrov 
hrbtno. Mladi plavalci Tri-
glava so tudi sicer dosegli 
kar pet kadetskih in mladin-
skih rekordov v štafetah na 
100 in 200 metrov prosto ter 
100 metrov mešano.

»V teh štirih dneh je v Kra-
nju nastopilo 322 tekmoval-
cev iz tridesetih klubov iz 
Amerike, Italije in Sloveni-
je. Skupaj je bilo okoli 1400 
startov, kar je bil za nas kot 

organizatorje kar velik zalo-
gaj. Vendar smo na koncu za-
dovoljni, saj so se pri nas zbra-
li vsi najboljši plavalci, kar jih 
premoremo v Sloveniji, razen 
Petera Johna Stevensa. Rezul-
tati so bili na zavidljivem ni-
voju,« je ob zaključku prven-
stva povedal vodja tekmova-
nja Samo Salihović.

»Naš klub vztraja pri delu, 
v mlajših kategorijah ima-
mo državne prvake in pod-
prvake. Klub gradimo z ve-
liko podporo staršev in eki-
pe, ki vodi ta klub. Trenutno 
je okoli sto članov, od tega 
je polovica tekmovalcev,« je 
dodal predsednik Plavalne-
ga kluba Kranj Jože Krek.

Poskrbeli so tudi za rekorde
V nedeljo zvečer se je v kranjskem pokritem bazenu končalo letošnje letno odprto združeno državno 
prvenstvo v plavanju, ki je v štirih dneh postreglo s kar nekaj odličnimi rezultati, med njimi tudi 
kadetskimi in mladinskimi rekordi.

Odličen rezultat na dvesto metrov prsno je uspel Tjaši Vozel. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Ekipe v Prvi ligi Tele-
kom so konec tedna odigra-
le tekme četrtega kroga. No-
gometaši Triglava in Dom-
žal so se iz gostovanja vrnili 
praznih rok. Domžalčane so 
premagali novinci v ligi no-
gometaši CherryBox 24 Ta-
bor Sežana. Edini zadetek 
za Domžale je dosegel Tilen 
Klemenčič, ko je v 75. minu-
ti znižal vodstvo domačinov 
na 2 : 1, kar je bil tudi končni 
izid srečanja. 

Tudi tekma med nogome-
taši Olimpije in Triglava se 
je končala z zmago domači-
nov, ki so Kranjčane prema-
gali s 4 : 2. Za Triglav sta za-
detke dosegla Španec Vic-
tor Aliaga Verdu v 15. minu-
ti, ko je Triglav povedel z 0 : 
1, in David Tijanić, ki je v 55. 
minuti znižal vodstvo Olim-
pije na 3 : 2. Klub porazu so 

Kranjčani zadovoljili s svo-
jo igro ter navdušili gledalce. 
Niso se ustrašili nasprotni-
kov, a so žal storili preveč na-
pak pri oddaji žoge, kar so no-
gometaši Olimpije znali kaz-
novati. Na lestvici vodi Olim-
pija z desetimi točkami, Tri-
glav je s šestimi točkami tret-
ji, Domžale pa so z eno točko 
na zadnjem desetem mestu.

Nogometaši v drugi SNL 
so konec tedna odigrali tek-
me drugega kroga. Kalcer 
Radomlje je na domačem 
igrišču z 2 : 0 premagal Bre-
žice Terme Čatež, zadetka 
pa sta dosegla Anže Pišek 
in Gal Primic. Roltek Dob je 
na domačem igrišču z mo-
štvom Jadran Dekani igral 
neodločeno 3 : 3, med strelce 
pa so se za domačine vpisali 
Dino Suljević, Luka Gajič in 
Denis Petrovič. Na lestvici je 
Kalcer Radomlje četrti, Rol-
tek Dob pa dvanajsti. 

Nogometaši Triglava in 
Domžal praznih rok

Na zadnji sobotni preiz-
kušnji, nočnem kriteriju za 
kategoriji do 23 let in elite, 
je v dresu Adrie Mobil slavil 
domačin iz Podblice, 24-le-
tni Gašper Katrašnik. 

»Poseben občutek je na-
stopiti na domačih ulicah, 
kjer je ob progi toliko ljudi, 

med njimi tudi veliko po-
znanih. Zmaga mi veliko 
pomeni, saj sem bil letos kar 
nekajkrat na stopničkah, 
zmagal pa še nisem,« je po-
vedal državni prvak v kriteri-
ju. »Krize nisem imel, s tako 
ekipo sploh ni bilo pretež-
ko,« je še dodal Katrašnik. 

V boju za naslov držav-
nega prvaka je na kriteriju 

drugo mesto osvojil Žiga Jer-
man (Continental Grupama 
FDJ), ki je postal tudi držav-
ni prvak med tekmovalci do 
23 let, na tretji stopnički pa 
je stal član Kolesarskega klu-
ba Kranj Luka Čotar, ki je na 
nočnem kriteriju slavil lani. 

Kolesarski dan v Kranju 
se je v soboto pozno zvečer 
zaključil s koncertom skupi-
ne Mambo Kings, že v nede-
ljo zgodaj popoldne pa je bilo 
111 tekmovalcev na startu 51. 
dirke za Veliko nagrado Kra-
nja – Memoriala Filipa Majc-
na. Kot je v navadi, je bilo naj-
bolj vroče na Jelenovem klan-
cu, kjer se je po tradiciji zbra-
lo tudi največ navijačev. Po 
zanimivih obračunih je na 
koncu v slavil Marko Kump 
iz ekipe Adria Mobil. »Veli-
ka nagrada Kranja je ena več-
jih dirk za slovenske ekipe in 
zagotovo sem vesel, da mi je 
končno uspelo zmagati tudi 
v Kranju. Dirka je bila pestra 
in šele v drugi polovici se je 

izoblikoval beg. V zaključku 
smo vse stavili na sprint. Sko-
zi celotno dirko sem se poču-
til res dobro. Fantje so me 
pripeljali na odlično pozicijo 
v Jelenov klanec, tako da sem 
pred ovinkom s sprintom za-
čel precej svež in vedel sem, 
da bo v zaključku težko kdo 
padel mimo mene,« je po dir-
ki povedal zmagovalec Mar-
ko Kump, ki je premagal 
najbližja zasledovalca Paola 
Tota in Marca Cecchinija iz 
italijanske ekipe Sangemini 
- Trevigiani. 

Najboljši rezultat kranj-
skih kolesarjev je s 5. mes-
tom dosegel Jaka Primožič, 
prav tako v času zmagovalca 
pa je v cilj pripeljal tudi Luka 
Čotar, ki je osvojil 9. mesto.

»S konkurenco na dirki 
sem zadovoljen, prav tako 
tudi z rezultati naših tek-
movalcev. Glede organiza-
cije lahko rečem, da je po-
tekala brez težav in mis-
lim, da smo pripravili še eno 

odlično dirko,« je povedal 
direktor Kolesarskega kluba 
Kranj in direktor dirke Ma-
tjaž Zevnik.

Lep uspeh Luke Mezgeca

Gorenjski kolesar Luka Me-
zgec je na Poljskem dobil eta-
po dirke svetovne serije. Naj-
hitrejši je bil v sprintu druge 

etape dirke po Poljski, v kate-
rem je v Katovicah premagal 
ase, kot so Kolumbijec Fer-
nando Gaviria, Nemec Pas-
cal Ackermann, Nizozemec 
Danny van Poppel in drugi.

Zadnji rezultati so dober 
obet naših adutov na bliž-
njem evropskem prvenstvu 
na Nizozemskem. 

Kranj je bil spet kolesarska prestolnica
31. stran

Na jubilejni kolesarski dirki za VN Šenčurja se je pomerilo 
skoraj sto petdeset tekmovalcev s celega sveta, med njimi 
so navdušile tudi kolesarke. / Foto: Gorazd Kavčič

Na sobotnem nočnem kriteriju, ki ga je na kranjskih ulicah 
spremljalo ogromno navijačev, je v dresu moštva Adria 
Mobil slavil domačin Gašper Katrašnik. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Med 11. in 21. avgustom bo v Hačiodžiju na Japon-
skem potekalo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Na 
njem se bo pomerilo več kot šeststo športnih plezalcev iz 39 
držav. Med njimi bodo tudi naši, ki se podajajo tako v boj za 
svetovna odličja kot tudi za prve vstopnice za olimpijske igre 
Tokio 2020. »Zanimajo nas finale, medalje in naslovi. Nikoli 
še ni bilo v igri toliko, kot je letos, saj se bodo poleg naslovov 
svetovnih prvakov v posameznih disciplinah tekmovalci borili 
tudi za vstopnice za nastop na olimpijskih igrah,« pravi se-
lektor in trener slovenske reprezentance v športnem plezanju 
Gorazd Hren. Slovenijo bo na svetovnem prvenstvu zastopalo 
13 članov. V vseh posameznih disciplinah in kombinaciji bodo 
tekmovali Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka Rakovec in Vita 
Lukan v ženski ter Jernej Kruder, Anže Peharc in Domen Škofic 
v moški konkurenci. Kot specialisti za težavnost bodo nastopili 
Mina Markovič, Tjaša Kalan, Martin Bergant in Luka Potočar, 
za balvane pa Urška Repušič in Gregor Vezonik. 

Naši plezalci na Japonsko v boj za odličja
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Grega Flajnik

Ob Nežiderskem jezeru (3)

Drugi dan je bil najbolj 
naporen, saj smo prekole-
sarili skoraj 110 kilometrov. 
Najprej smo se s hriba, kjer 
je bil naš hotel, spustili v sre-
dišče mesta Šopron. Mesto 
se je začelo razvijati po letu 
1529, ko so Turki premaga-
li Ogre v znameniti bitki na 
Mohaškem polju in s tem 
zavzeli dobršen del madžar-
skega ozemlja. Šoprona niso 
nikdar zavzeli in tako je pos-
tal pomembna utrdba Hab-
sburžanov v boju proti Tur-
kom. Ker so v mesto priha-
jali številni begunci iz Ma-
džarske, hkrati pa so se tu 
naseljevali tudi Nemci in 
Judje, je mesto postopoma 
dobivalo vse več stalnih pre-
bivalcev. Po razpadu Avstro-
-Ogrske leta 1918 je bila ve-
čina okolice s prevladujočim 
nemškim prebivalstvom po-
vezana z novoustanovljeno 

Avstrijo, mesto z nekateri-
mi najbližjimi vasmi pa so 
s plebiscitom vrnili Madžar-
ski. Ker je bilo s treh strani 
obdano z Avstrijo, so ga Ma-
džari imenovali žep, Šop-
ron. Predvsem v času hladne 
vojne je mesto stagniralo več 
desetletij. 

Kolesarjenje po mestu ni 
ravno prijetno, saj kolesar-
skih stez ni ali pa so slabo 
označene. Nekako smo se 
prebili iz mesta in pot nada-
ljevali po južni strani jezera, 
kjer je naravni park, in pa-
nonske vasi, kjer se preple-
tata avstrijska in madžar-
ska kultura. Obdajala nas je 
lepa narava narodnega par-
ka, ki se po madžarsko ime-
nuje Fertő-Hanság Nemze-
ti Park. Državi sta park sku-
paj ustanovili leta 1991 in da-
nes se razteza na okrog tris-
to kvadratnih kilometrih. Na 

Madžarskem imajo precej 
poti, ki so rezervirane samo 
za kolesarje, a smo kmalu 
opazili, da so slabše ureje-
ne kot v Avstriji. Zgodilo se 
nam je tudi, da smo zavili na 
poljsko pot, ki je bila pogos-
to tudi blatna. To je spoznal 
tudi Jože, ki je tokrat vozil 
cestno kolo. Panonsko bla-
to se mu je nabralo med za-
vorami, tako da sploh ni mo-
gel kolesariti naprej. Ko sva 
očistila kolo, je lažje steklo 
in kmalu sva ujela skupino. 
Pri mestu Pamhagen smo se 
vrnili v Avstrijo in nato kole-
sarili do jezera Zicksee, kjer 
sta nas čakala Janez in mali-
ca. Ob jezeru je lepo urejen 
park, imajo lep kamp in tudi 
voda je videti lepa. A kaj, ko 
je globoka največ pol metra 
in v njej lahko plavaš samo 
hrbtno. Če plavaš prsno ali 
kravl z rokami in nogami 

drgneš po tleh oziroma bla-
tu. No, z malo volje se kljub 
temu da. Nadaljevali smo 
skozi mesto Frauenkirchen, 
kjer sta lepa baročna cerkev 
ter zanimiva kalvarija. Kal-
varija se ponavadi vije na 
hrib, a ker hriba v Panonski 

nižini ni, so ga naredili ume-
tno in postaje kalvarije zavili 
v spiralo okoli hriba. V mes-
tu Halbturn smo se pelja-
li mimo baročnega lovske-
ga dvorca, ob katerem je lep 
park. Od tam smo zavili na 
polje vetrnih elektrarn. 

Kalvarija v mestu Frauenkirchen

Jelena Justin

Zapeljemo se skozi Zgor-
njesavsko dolino do Rateč, 
od koder nadaljujemo skozi 
Trbiž do Tablje / Ponntebe. 
Zavijemo desno in se zač-
nemo po ožji cesti vzpenjati 
na Mokrine / Passo di Pra-
mollo / Nassfeld. Malce pod 
prelazom je na ostrem des-
nem ovinku na levi opuš-
čena vojašnica, kjer je tudi 
manjše parkirišče. To je 
naše izhodišče. 

Na parkirišču se usmeri-
mo na makadamsko, gozdno 

cesto, ki je za promet zapr-
ta. Tej cesti sledimo približ-
no 15 minut, ko pridemo do 
prostrane planine, kjer je na 
desni Baita Winkel (1470 m 
n. m.). Smerokaz nas usme-
ri levo, v smeri Malvueri-
ch in Rosskofel Ostgrat oz. 
Konjski špik, vzhodni gre-
ben. Prečimo mostiček in se 
začnemo zložno, kot bi ho-
dili po mulatjeri, vzpenjati 
proti grebenu. Ko dosežemo 
razpotje, levo Malvuerich, 
desno Rosskofel, zavijemo 
desno. Po razglednem gre-
benu pridemo na njegovo 

južno stran in pred nami se 
pokaže stena prepadne Cre-
te di Pricot, preko katere gre 
naša pot. Resno? Ja! Nada-
ljujemo do vznožja stene in 
se opremimo s čelado. Mar-
kacije nas vodijo v grapo 
povsem na levi strani. Pot-
rebnega je nekaj lažjega ple-
zanja, ne preseže prve težav-
nostne stopnje, je pa krušlji-
vo in ves čas izjemno iz-
postavljeno. Sledimo grapi, 
pot poteka po naravnih pre-
hodih, višje pa zavije v levo 
in se povsem zoži. Spleza-
mo čez zagozdeno skalo in 

smo v nekaj nadaljnjih ko-
rakih na vrhu grape, na škr-
bini, kjer je tudi zelena skri-
njica, žal brez vpisne knji-
ge. Na škrbini se visoko nad 
nami vidi tabla, mimo kate-
re moramo iti. Nadaljujemo 
desno, izjemno strmo in iz-
postavljeno, med skalami in 
visokimi travami. Zdrs tukaj 
ni priporočljiv oz. je prepo-
vedan, ker bi bilo lahko uso-
dno. Z grebena sestopimo 
na severno stran. Sledimo 
grebenu, travnato pobočje 
pa nas pripelje do grape, pre-
ko katere dosežemo krušlji-
vo južno pobočje gore. Preč-
no v desno se povzpnemo do 
table, ki smo jo prej videli s 
škrbine. Vse do sem je pot iz-
jemno izpostavljena. Ko do-
sežemo greben, se pot položi 
in hitro dosežemo vrh Creta 
di Pricot (2252 m n. m.), ki 
je celo višja od našega konč-
nega cilja. Od Crete dalje se 
malce spustimo in potem 
zopet povzpnemo do vrha 
Konjskega špika. Vrh nas 
nagradi s čudovitim razgle-
dom na Veliki Koritnik, 
Winkel Turn, Krniške skale, 
Alto Malvueric in seveda vr-
hovi proti zahodu, vse tja do 
Dolomitov. Vidijo se celo Ci-
vetta, Antelao in Pelmo.

Z vrha sestopimo proti se-
veru, proti ferati Enrico Con-
tin, ki nas pripelje do škrbi-
ne med Konjskim špikom in 

Torre Clampil in Torre Win-
kel. Ferata ne preseže zah-
tevnosti B, je pa ponekod 
precej navpična. S škrbine 
nas čaka še krajši zavarovani 
del sestopa, nato pa pridemo 
na označeno pot, ki nas po 
slikoviti dolini pripelje na-
zaj do planine in Baite Win-
kel. Sestop je v jesenskih me-
secih prav idiličen. Od Baite 

Winkel nas do avta čaka še 
krajši vzpon po gozdnem 
makadamu, ki smo ga pre-
hodili že zjutraj. Za nami je 
še ena čudovita tura. 

Nadmorska višina: 
maks. 2252 m
Višinska razlika: 850 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Creta Di Pricot (2252 m n. m.) in Konjski špik / Monte Cavallo /  
Rosskofel (2239 m n. m.)

Čudovit greben dveh vrhov
Mokrine / Nassfeld / Passo Pramollo so priljubljeno zimsko smučarsko središče v izjemni gorski 
okolici. Naokoli se bohoti kar nekaj zanimivih dvatisočakov, ki ponudijo izjemne razglede. Dva med 
njimi bomo obiskali tokrat. 

Skalni hrbet na levi je greben Crete Di Pricot in Konjskega špika, fotografirano 
s Krniških skal. / Foto: Jelena Justin

Grapa, ki nas pripelje na vzhodni greben. Krušljivo. 

Zvonček želja na Konjskem špiku / Foto: Jelena Justin
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Brdo pri Kranju – Tekači in 
ljubitelji rekreacije se bodo 
prvo soboto v septembru 
znova podali na Triglav tek. 
Tokrat bo to že osmi edin-
stveni športno-rekreativni 
dogodek, navdušeni tekači 
in ljubitelji rekreacije pa se 
lahko vrhunskim športni-
kom – ambasadorjem Tri-
glav teka – pridružijo na pe-
tih preizkušnjah: otroškem 
teku Kuža Pazi na 350 in 700 
metrov, družinskem teku na 
3,4 kilometra, poslovnem 
teku trojk na trikrat 3,4 kilo-
metra, teku na deset kilome-
trov in na polmaratonu. 

Brezplačne tekaške vadbe

Za primerne priprave na 
enega najlepših tekov v Slove-
niji so organizatorji po skrbeli 

z brezplačnimi tekaškimi vad-
bami. Treninge, ki poteka jo 
pod vodstvom izkušenih tre-
nerjev, lahko obiščejo vsi lju-
bitelji rekreacije, ki se bodo 
prijavili na osmi Triglav tek 
in poravnali startnino za ka-
terokoli od petih tekaških 
preizkušenj.

Tekači se vadbam na Brdu 
pri Kranju lahko znova prid-
ružijo 13. avgusta, ko se bo za-
čel že drugi del priprav. Pote-
kale bodo vsak torek in četr-
tek ob 18. uri. Vodil jih bo Kle-
men Dolenc. Zbirno mesto 
je zelenica pri kozolcu za ho-
telom Brdo. Poleg Brda pri 
Kranju lahko tekači obiščejo 
tudi vadbe v Ajdovščini, Ce-
lju, Kopru, Ljubljani, Luciji, 
Murski Soboti, Novem mes-
tu in Slovenj Gradcu.

Vadbe so primerne za 
dobro pripravljene tekače in 

tudi tiste, ki se s tekom sre-
čujejo prvič. Nanje se je tre-
ba prijaviti na spletni strani  
http://www.triglavtek.si/sl/
vadbe.

Ceneje do dvajsetega 
avgusta

Tekači vseh generacij in sto-
penj pripravljenosti se lahko 
na osmi Triglav tek po redni 
ceni prijavijo še do petka, 20. 
avgusta. Za udeležbo na pol-
maratonu ali teku na deset ki-
lometrov bodo odšteli trideset 
evrov, za udeležbo na družin-
skem teku osem evrov na čla-
na družine, za udeležbo na po-
slovnem teku trojk šestdeset 
evrov na ekipo. Udeležba na 
otroškem teku Kuža Pazi za 
najmlajše tekače bo brezplač-
na. Prijave bodo možne tudi 
po 20. avgustu, a bodo cene 
poznih prijavnin višje.

Tekači se lahko na izbra-
no preizkušnjo prijavijo na 
spletni strani http://www.

triglavtek.si/sl/prijava. Lju-
bitelji rekreacije si bodo s pri-
javo zagotovili dan v družbi 

slovenskih športnih zvezd 
in podprli dogodek za boljšo 
oskrbo novorojenčkov.

Septembra znova na Triglav tek
Za priprave na enega najlepših tekov v Sloveniji, ki bo prvo septembrsko soboto potekal v osrčju protokolarnega parka na Brdu pri Kranju, so organizatorji 
poskrbeli z brezplačnimi tekaškimi vadbami.

Triglav tek, ki spodbuja k rekreaciji, podpirajo tudi številni vrhunski športniki.

Suzana P. Kovačič

Tržič – »Običajno priplavam 
medaljo, ni pa rečeno, da bo 
tudi tokrat tako,« je še pred 
startom na petdeset metrov 
prosto dejala Joži Meglič, 
ena od tekmovalk nedavne-
ga občinskega prvenstva v 
plavanju na Gorenjski plaži 
v organizaciji Športne zve-
ze Tržič. Megličeva je osvo-
jila tretje mesto v kategoriji 
članic. »Na občinsko prven-
stvo sem prišla, ker se udele-
žujem več tekmovanj v raz-
ličnih športnih disciplinah 
v organizaciji Športne zveze 
Tržič in Športnega društva 
Podljubelj,« je pojasnila 
Megličeva, ki ji plavanje na 
splošno dobo dene, tudi za 
razgibavanje po turah v hri-
bih. Hitrejši od nje sta bili 
v kategoriji članic le Hedvi-
ka Gosar, ki je zmagala, in 

Maruša Sedminek. Na pla-
valni preizkus se je priprav-
ljala tudi Breda Nemc. »Od-
kar je zgrajen tržiški bazen 
(še prvi, op. a.), plavam tu-
kaj. Lahko rečem, da sem 
bila kar prva plavalka v trži-
škem bazenu. Od majhnega 
rada plavam, tega sem se že 
kot otrok naučila v reki Sa-
vinji oziroma v ''mozirskih 
toplicah'', kot smo rekli. Ob 
selitvi v Tržič sem bila več 
kot navdušena, da so zgra-
dili bazen. Voda pa je dob-
ra za vse, tudi za bolj stare 
noge.« (smeh) Da je plava-
nje odlična rekreacija in da 
koristi zdravju, je potrdi-
la Marija Lavtar, prav tako 
udeleženka občinskega pr-
venstva v kategoriji članic in 
redna obiskovalka Gorenj-
ske plaže. Iz Križev se je pri-
peljala s kolesom. Le kdo bi 
iskal parkirišče za avto, se 

posmeji. »Kaj naj rečem? 
Krasna voda, lepo okolje,« 
je poudarila Lavtarjeva. Ne-
kaj tekmovalcev je članov 
Društva upokojencev Tržič, 
med njimi Slavko Gregor-
čič, ki je na občinskem pr-
venstvu dosegel tretje mes-
to. Vsako leto pride tudi za-
radi dobre družbe, ki jo po-
vezuje ljubezen do športa 
in rekreacije nasploh. Med 
člani je tokrat slavil Marjan 
Praprotnik, drugi je bil Dra-
go Uzar.

Razen najmlajših cici-
bank in cicibanov, ki so 
preplavali 25 metrov, so dru-
gi preplavali petdeset me-
trov (prosto). Med ciciban-
kami so šla prva tri mesta (od 
prvega naprej) Manci Kadiv-
nik, Ajdi Roblek in Sari Jaz-
bec, med cicibani Mihi Ma-
roltu, Nejcu Zdešarju in Još-
tu Antolinu. Med mlajšimi 

deklicami je slavila Blaža 
Pajntar, za njo sta se uvrsti-
li Manca Košir in Gaja Zde-
šar, med mlajšimi dečki je 
bil najhitrejši Matic Aljan-
čič, drugi je bil Tarik Ibrad-
žić in tretji Žiga Žeželj. Med 
starejšimi deklicami je zma-
gala Brina Marčun, druga je 
bila Klara Aljančič in tretja 
Nina Pergar, med starejšimi 
dečki je bil najhitrejši Rožle 
Pajntar, drugi Nejc Hostnik 
in tretji Jernej Roblek. Med 
mladinci je bil brez konku-
rence Amadej Košir.

Da je obisk tržiškega baze-
na v poletnih dneh odlična 
rekreacija in ohladitev, je po-
vedala mamica Martina Po-
ljanc, ki je navijala za kmalu 
petletno Tinkaro in devetle-
tnega Erika. Petletni Maks, 
eden najmlajših udeležen-
cev tekmovanja, pa je pove-
dal, da raje pa plava v bazenu 

kot na morju, saj je v bazenu 
voda toplejša. Brina Marčun 
in Karin Pesrl sta sinhroni 
plavalki, trenirata v Plaval-
nem klubu Triglav Kranj. 

Ta šport, ki vključuje plava-
nje, akrobatiko, balet ..., sta 
predstavili tekmovalcem in 
obiskovalcem Gorenjske 
plaže in popestrili dogodek.

Plavanje je lahko tudi odlična rekreacija
Športna zveza Tržič je organizirala odprto občinsko prvenstvo v plavanju za leto 2019. Kot so poudarili starejši tekmovalci, je plavanje odlična rekreacija,  
ki koristi zdravju in sprosti. Najmlajši pa so povedali, da se predvsem zabavajo in da je voda v bazenu na Gorenjski plaži prijetno topla. 

Šport in rekreacija igrata pomembno vlogo v njihovem 
življenju – od leve: Marija Lavtar, Breda Nemc in Joži Meglič.

Drago Uzar in Slavko Gregorčič sta člana Društva 
upokojencev Tržič. Na tekmovanje, kot je bilo občinsko 
prvenstvo v plavanju, prideta zaradi rekreacije in tudi zaradi 
druženja. 

Kmalu petletna cicibanka Tinkara je pogumno zaplavala v 
bazenu na Gorenjski plaži.

Brina Marčun in Karin Pesrl med predstavitveno točko 
sinhronega plavanja / Vse fotografije: Tina Dokl
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Kranj – Koprski kriminali-
sti so pred kratkim zaklju-
čili preiskavo goljufije in 
na koprsko tožilstvo poda-
li ovadbo zoper zakonca iz 
Kranja, ki naj bi pri trgova-
nju z vrednostnimi papirji 
oškodovala več oseb za več 
sto tisoč evrov. Kriminalisti 

so preiskavo začeli lani po 
prijavi oškodovancev s Kra-
sa, ki naj bi ju oškodovala za 
najmanj sto tisoč evrov. Nato 
so ugotovili, da Kranjčana, 
stara 58 in 59 let, nista golju-
fala le na Krasu, ampak tudi 
drugod po Sloveniji, pred-
vsem na območju Ljublja-
ne. Ovadilo ju je še 16 oseb, 
ki so priglasile za več kot 570 

tisoč evrov škode, so sporoči-
li s koprske policijske uprave.

Pri nas zakonodaja dovo-
ljuje trženje enot investicij-
skih skladov osebam, ki ima-
jo dovoljenje Agencije za trg 
vrednostnih papirjev. Fizič-
ne osebe lahko enote skladov 
tržijo po pooblastilu družb, 
ki so od agencije pridobi-
le dovoljenje za opravljanje 

storitev in poslov v zvezi s fi-
nančnimi instrumenti v Slo-
veniji. Za takšno kaznivo de-
janje goljufije je sicer predpi-
sana zaporna kazen od ene-
ga do osmih let zapora.

Policija znova opozarja 
vlagatelje, naj bodo pozorni 
pri sklepanju poslov in pre-
verijo dovoljenja tistih, s ka-
terimi poslujejo.

Kranjčana so ovadili zaradi goljufij

Vilma Stanovnik

Tacen – Minuli petek je ob 
zaključku usposabljanja na 
Policijski akademiji deveta 
skupina kandidatk in kan-
didatov za policiste nadzor-
nike državne meje slovesno 
zaprisegla pred generalno 
direktorico policije Tatjano 
Bobnar.

Skupina 36 novih poli-
cistov nadzornikov državne 
meje, med njimi je sedem 
policistk, se bo v teh dneh 
pridružila kolegom na tere-
nu, ki že varujejo schengen-
sko mejo.

»Mogoče se še niti ne za-
vedate v celoti pomembnos-
ti tega trenutka, ko vstopate 
v našo modro družino. Mi 
je pa v veliko zadovoljstvo, 
da vas lahko z današnjim 
dnem naslovim s sodelav-
cem in sodelavko. Danda-
nes biti policist ni prepros-
to. Poklic policista že dolgo 
ni več omejen na ozek spek-
ter znanj, ampak zahteva ši-
rokega človeka, tako po svo-
jem znanju kot v etični drži. 
Poleg vseh predpisov, ki tvo-
rijo širok delokrog polici-
je oziroma policista, mora 
namreč policist obvlada-
ti še številne druge veščine, 
da lahko učinkovito izpelje 
tudi najzahtevnejše policij-
ske postopke. Poleg tega pa 
mora za uspešno delo ime-
ti tudi ''tisto nekaj'', to je ob-
čutek za sočloveka in za raz-
mere, v katerih živi, občutek 

za pravičnost in veliko že-
ljo pomagati ljudem. To je 
osnovno vodilo dobrih po-
licistov, to mora biti vodilo 
vseh nas,« je dejala direkto-
rica Bobnarjeva, ki je novim 
sodelavcem zaželela uspeš-
no in varno delo.

»Policist nadzornik dr-
žavne meje je ena od spe-
cialnosti policijskega pok-
lica. Preverjanje upraviče-
nosti zadrževanja na obmej-
nem pasu, ugotavljanje kra-
ja prečkanja mejne črte ter 
vmesne poti, ugotavljanje 
identitete in pregledovanje 
dokumentov, zbiranje in-
formacij, osebne preiskave 
in varnostni pregledi prevo-
znih sredstev, prijetje oseb, 
blokada območja in še bi lah-
ko naštevali …, vse to je že 
zdavnaj preseglo nekoč ve-
činoma ''rutinska'' opravila 
z obmejnim prebivalstvom 
na mejnih prehodih. Tisti, ki 
so se pred 15 leti teoretično 
ukvarjali z učinki vstopa Slo-
venije v Evropsko unijo in 
schengenski prostor, si niti 
približno niso predstavljali, 
da bo v zvezi z našo mejo eno 
najbolj odmevnih vprašanj 

njeno varovanje. Prav to je 
že nekaj časa ena od priori-
tet in eden največjih varno-
stnih izzivov slovenske poli-
cije. In čeprav ta izziv ni maj-
hen, saj je pri nadzoru meja 
enako pomemben tudi hu-
manitarni vidik nezakonitih 
migracij, smo pri upravlja-
nju schengenske meje us-
pešni, kar nam priznava tudi 
tujina,« je med drugim po-
vedala Bobnarjeva.

Sicer pa program šestme-
sečnega usposabljanja kandi-
datov za nadzornike državne 
meje obsega tako strokovno-
-teoretično in praktično uspo-
sabljanje na Policijski akade-
miji kot praktično usposablja-
nje v delovnem procesu.

Slovesnosti ob zaključku 
usposabljanja so se poleg 
kandidatk in kandidatov ter 
njihovih svojcev in prijateljev 
udeležili še državna sekretar-
ka na ministrstvu za notranje 
zadeve Melita Šinkovec, na-
mestnik generalne direkto-
rice policije Jože Senica, di-
rektor Policijske akademije 
Danijel Žibret, pomočnik di-
rektorja Policijske akademije 
Ivo Holc, ravnatelj Višje poli-
cijske šole Damjan Hvasti ter 
drugi gostje.

Biti policist ni preprosto
To je ob slovesni zaprisegi devete generacije kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike  
državne meje poudarila generalna direktorica policije Tatjana Bobnar.

Skupina 36 novih policistov nadzornikov državne meje je slovesno zaprisegla pred 
generalno direktorico policije Tatjano Bobnar. / Foto: Gorazd Kavčič

Čestitke novim nadzornikom državne meje, med katerimi je 
tudi sedem policistk / Foto: Gorazd Kavčič

Mejni policiji pripada skoraj tretjina zaposlenih 
v slovenski policiji, ta pa obenem tvori majhen, a 
pomemben delež več sto tisoč evropskih mejnih 
policistov, ki prebivalcem Evropske unije zagotavljajo 
mir in varnost. To je tudi naloga policistov 
nadzornikov državne meje.

Kamnik – V nedeljo popoldne se je na Kamniškem sedlu poš-
kodoval pohodnik. V bolnišnico v Ljubljano ga je prepeljala 
posadka s helikopterjem LPE z dežurno ekipo GRS na krovu.

Pohodnika odpeljal helikopter

Radomlje – V nedeljo popoldne so v Preserjah pri Radomljah 
v občini Domžale gorele lopa velikosti približno deset krat 
deset metrov ter bale sena, ki so bile v bližini. Požar so poga-
sili gasilci CZR Domžale ter PGD Domžale – mesto, Mengeš, 
Homec, Radomlje in Jarše - Rodica. Uničeni so objekt in osem 
kmetijskih strojev. 

Gorele lopa in bale

Vilma Stanovnik

Kranj – Policisti zlasti pole-
ti pogosto obravnavajo tatvi-
ne iz stanovanjskih hiš, lo-
kalov, poslovnih prostorov 
in tudi avtomobilov. Storil-
ci tatvine pogosto izvršuje-
jo na zelo prefinjen in pret-
kan način.

Prejšnji teden ponoči je 
bilo v Žirovnici vlomljeno v 
gostinski obrat. Tat je odne-
sel pijačo in menjalni denar. 

V Zelencih v Podkorenu 
je bilo vlomljeno v dve vozi-
li. Obakrat je bilo na avtomo-
bilih razbito steklo. Iz enega 
je tat odnesel nahrbtnik s fo-
tografsko opremo in denar-
nico, iz drugega pa torbico z 
dokumenti. 

V Stahovici je neznani 
storilec s primernim orod-
jem na vzvod skozi prednja 
desna vrata parkiranega vo-
zila poskušal vlomiti, vendar 
je od dejanja odstopil. 

Na Jesenicah so policisti 
obravnavali vlom v vrtno 
lopo in tatvino različnih 
stvari. 

Na Gradnikovi cesti v Ra-
dovljici je bilo v petek vlom-
ljeno v poslovni prostor.

V petek ponoči je za sedaj 
še neznani storilec na Parti-
zanski cesti v Škofji Loki vlo-
mil v dva gradbena zabojni-
ka in odnesel orodje. 

V Begunjah na Gorenj-
skem je bila v petek med 9. 
uro in 10.20 izvršena tatvina 
iz stanovanjske hiše. Storilec 
je skozi odklenjena vrata vsto-
pil v hišo, jo pregledal in odne-
sel nekaj sto evrov gotovine.

Blejski policisti so zno-
va obravnavali tatvino stva-
ri kopalke, ki je svoje pred-
mete na javnem kraju pus-
tila brez nadzora. Ob vrnitvi 
jih na mestu, kjer jih je pus-
tila, ni bilo več. Storilec ji je 
odtujil torbo z mobilnim te-
lefonom.

Neznani storilec je izkori-
stil nepazljivost turista, dr-
žavljana Nizozemske, in v 
Termah Snovik z recepci-
je ali vhoda v bazen odtujil 
denarnico, v kateri je imel 
oškodovanec dokumente in 
denar. 

Tatvine se kar vrstijo
Poletni čas, ko marsikoga ni doma ali ni dovolj 
pozoren na svojo lastnino, izkoristijo tudi tatovi.

Kranj – V nedeljo je v ulici Ravne v Tržiču v večstanovanjskem 
objektu zaradi poškodovane cevi voda iztekala v stanovanje ter 
se izlivala v spodnje stanovanje. Gasilci PGD Tržič so ustavili 
iztekanje vode, posesali nateklo vodo ter sanirali posledice v 
obeh stanovanjih.

Zaradi počene cevi tekla voda

Kranj – V soboto sta v naselju Bobovek v kranjski občini trčili 
osebni vozili. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GARS Kranj 
so požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in 
počistili cestišče.

Nesreča na Bobovku

Podbrezje – V soboto ponoči se je na avtocesti v bližini naselja 
Podbrezje, na izvozu z avtoceste za smer Tržič iz smeri Rado-
vljice, poškodoval motorist. Posredovali so gasilci GARS Kranj, 
ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč, pomagali reševal-
cem NMP pri oskrbi poškodovanega, kraj dogodka požarno 
zavarovali, ga osvetljevali in odklopili akumulator na motorju.

Nesreča motorista

Kranj – V nedeljo popoldne si je na pobočju Male Osojnice 
na Bledu pohodnica zlomila nogo. Gorski reševalci GRS Ra-
dovljica so jo oskrbeli in jo klasično prenesli v dolino, kjer so 
jo predali reševalcem NMP Bled. Ti so jo prepeljali v Splošno 
bolnišnico Jesenice.

Pohodnica si je zlomila mnogo

Kranj – Na avtocesti pred izvozom Brnik iz smeri Ljubljane 
proti Kranju je v nedeljo osebno vozilo zapeljalo v jarek. Gasilci 
GARS Kranj in GB Ljubljana so zavarovali in pregledali kraj 
nesreče. Oseba in vozilo nista bila poškodovana.

Avto je zapeljal v jarek



Alenka Brun

U
stvarjalni podvi-
gi kostumografa 
Alana Hranite-
lja, ki se je rodil 
v Zagrebu, kjer 

je obiskoval šolo za upodab-
ljajočo umetnost, od sredine 
osemdesetih let prejšnjega 
stoletja pa živi in dela v Slo-
veniji, se prepletajo na podro-
čjih opere, gledališča in filma 
tako doma kot v tujini. Sode-
luje z najpomembnejšimi in 
najbolj uveljavljenimi usta-
novami po svetu. 

Marca letos je Hranitelj 
dopolni 51 let. Kdor meni, 
da ni videl nobene njegove 
kostumske umetnine, naj 
pomisli še enkrat, saj jo mor-
da kljub vsemu je. S svojim 
ustvarjanjem je recimo nav-
dušil dve veliki pevski divi, 
sicer različni, a vseeno v svo-
jem poslu dami z veliko zače-
tnico: Josipo Lisac in Heleno 
Blagne. Sodeloval je s kanad-
skim gledališčem Cirque 
du Soleil in na razstavi lah-
ko vidimo tudi risbe likov, ki 
so nastale v času njegovega 
sodelovanja s svetovno zna-
nimi umetniki spektakla. 

Njegova dela lahko ime-
nujemo umetnine, saj je za 
stvaritve, ki nastajajo izpod 
prstov genialnega umetni-
ka, težko sploh uporabiti 
kakšno drugo ime. 

Kdor ga spremlja v medi-
jih, je zagotovo zasledil, da 
mu izraz modni oblikovalec 
ni ljub niti ne mara, da ljudje 

vlečejo vzporednice, delajo 
primerjave v tej smeri.

Razstava na Ljubljanskem 
gradu je tridelna, postavlje-
na je ob 33-letnici Hranitel-
jevega umetniškega delova-
nja in 13 let po retrospekti-
vni razstavi Kostumografi-
ja 1986–2006 v Mednaro-
dnem grafičnem likovnem 

centru v Ljubljani. V prvem 
delu razstave je predstavljen 
izbor kostumov za gledališ-
če, opero in balet, ki so nasta-
li med letoma 2006 in 2019. 
V drugem delu je pod naslo-
vom Počivaj v miru zbranih 
sedem figur, ki sicer nase-
ljujejo »nevidne« svetove 
podzavesti, sanj, domišljije 

OMARA NOREGA KLOBUČARJA
To poletje so na Ljubljanskem gradu pripravili retrospektivno razstavo Alana Hranitelja. Ogledate si jo 
lahko v osrednjih grajskih dvoranah, razstava pa nosi naslov Vzporedni svetovi Alana Hranitelja. Vmes 
naletimo tudi na Omaro norega klobučarja.

V prvem delu razstave je predstavljen izbor kostumov za gledališče, opero in balet,  
ki so nastali med letoma 2006 in 2019. / Foto: Tina Dokl

Manšetni gumb, ki ga je navdihnila lastovka / Foto: Tina DoklOmara norega klobučarja / Foto: Tina Dokl

in mitologije. Tretji del raz-
stave pa je pogled v Omaro 
norega klobučarja – pogled v 
neskončno barviti svet obla-
čenja, za katerega ni nujno, 
da ostane zaprt v knjigi Lewi-
sa Carrolla. Vrata (Hranitel-
jeve) omare so se tako odprla 
in vse, kar je v njej – in še več 
– si lahko ogledate na Lju-
bljanskem gradu do 8. sep-
tembra letos.

Pritegnila nas je že dovr-
šenost lutk, omara s svojimi 
številnimi pokončnimi pros-

tori z zrcalno stensko podo-
bo postane neskončna, ko 
vsak njen posamezni del z 
zrcalom na stropu ustvar-
ja še eno razstavo – pogled 
iz vrha. Izjemna domišljija, 
strašna nadarjenost ustvar-
jalca, posluh za detajle, zmo-
žnost kombinacij, na kate-
re gledalec niti ne pomisli, 
navdušijo prav vsakega obi-
skovalca Omare. V gledalcu 

vzbudijo posebna, morda že 
pozabljena občutja, domišlji-
jo in iskreno otroško navdu-
šenje – pa naj gre za turista ali 
domačina, naključnega obis-
kovalca razstave ali nekoga, 
ki točno ve, da se je na Gradu 
oglasil samo zaradi Vzpored-
nih svetov Alana Hranitelja. 

Besede na tapeti v raz-
stavnem prostoru o Omari 
Alana Hranitelja v čudežni 
deželi pravijo takole: »Alan 
Hranitelj obožuje različne 
strukture blaga, vzorce, bar-

ve … mora jih imeti doma, da 
jih lahko spreminja v sraj-
ce, hlače, telovnike, krava-
te, čevlje … nastalo je štiristo 
srajc, sedemsto kravat … zbi-
ra tudi klobuke, čeprav jih ne 
nosi ... igra kombiniranja je 
brezkončna kot pri premika-
nju kalejdoskopa. Ogledalca 
najprej zatrepetajo, potem 
pa skočijo skupaj na najbolj 
nepričakovane načine.«

Alan Hranitelj ima neverjeten posluh za detajle. / Foto: Tina Dokl

Kostumi gledalca navdušijo in prevzamejo. / Foto:Tina Dokl

V soboto, 3. avgusta 2019, se je v Göteborgu na Švedskem 
mednarodnega tekmovanja ljubiteljskih pevskih zborov 
Evrovizijski zbor leta udeležila tudi Slovenija. Zastopala 
nas je vokalna a cappella skupina Jazzva, ki je osvojila 
odlično tretje mesto. Poleg Jazzve se je predstavilo še 
devet vokalnih zasedb – zbori iz Belgije, Danske, Nem-
čije, Latvije, Norveške, Škotske, Švedske, Švice in Wale-
sa. Vsaka izmed zasedb se je v prvem krogu predstavila 
s štiriminutnim programom. Uvrščeni v drugi krog so 
nastopili še enkrat. Jazzva je za program izbrala skladbo 
Spominčice (avtorji Lajos Serly, Rudi Ringbauer, priredba 
Veronika Emer) in slovensko ljudsko pesem Bejži ftiček 
v priredbi umetniške vodje zasedbe Jazzva Jasne Žitnik. 
Zmagal je danski zbor, drugi pa so bili Latvijci.

Jazzva osvojila tretje mesto
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Hej, prijatelji,
jutri bo srečen dan.
Vse bo lepo,
jutri se zberemo vsi
na trati zeleni.

Roke podajmo si,
zaplešimo,
zapojmo,
kajti jutri bo srečen dan.

Sonce sijalo bo,
na nebu ne bo oblakov.
Jutri bo srečen dan,
zdaj to vemo čisto vsi.

Manca

Pravijo, da je svet okrogel zato, da ga lahko obkroža pri-
jateljstvo. Samo en dober prijatelj je vreden več kot vse 
bogastvo sveta. Meta

Prijatelji

PESMI MLADIH

Suzana P. Kovačič

V
se tiho je bilo, 
kajti otroci, ki so 
se udeležili Kek-
čevih ustvarjal-
nic, so pozorno 

poslušali Neli Štular, kus-
tosinjo v Gornjesavskem 
muzeju Jesenice, ko jim je 
prebirala Vandotovo zgod-
bo iz knjige Kekec na hudi 
poti. »Otroci zelo dobro poz-
najo Kekca, Pehto, Bedan-
ca, Mojco, Rožleta, Kosobir-
na ..., morda pa malo manj 

like, kot sta divji mož Pri-
sank in vila Škrlatica, po 
katerih se imenujeta naši 
gori. Tudi te smo oživili in 
ustvarjali izdelke na izbra-
no temo, otroci pa so imeli 
vso ustvarjalno svobodo, da 
jih naredijo po svoje,« je pov-
zela Neli Štular. Štiri dopol-
dneve so ustvarjali; izdela-
li so Vandotovo malho, da 
bodo vanjo lahko dali mali-
co, sestavljeno iz Kosobri-
novega podplata in Mojči-
nih rogljičkov, ki so jih spe-
kli v naslednjih dneh. Izde-
lali so tudi škatlico, v katero 

so natresli okusno zdravil-
no mešanico za domači čaj 
iz materine dušice, melise, 
mete, ognjiča, tavžentrože, 
plahtice, malinovih listov, 
bezgovih in regratovih cve-
tov. Zadnji dan pa so okrasi-
li še ogledalo vile Škrlatice. 
Desetletni Rok iz Ljublja-
ne je bil navdušen tako nad 
ustvarjalnico kot tudi Kranj-
sko Goro z njeno okolico. 
»Tu smo na počitnicah, s 
seboj imamo tudi kuža. Zelo 
lepo okolje je za sprehode,« 
je povedal Rok, sedemletne-
mu Svitu, prav tako iz Ljub-
ljane, pa je bil najbolj všeč 

obisk Kekčeve dežele. Na 
počitnicah v Kranjski Gori 
je bila tudi triletna Viktorija 
iz Miklavža, ki se je ustvar-
jalnice udeležila z osemlet-
no sestro Veroniko. Viktori-
ja je prelepo zapela Kekčevo 
pesem, ki je verjetno odme-
vala tudi pri jezeru Jasna, 
kamor so se hodili kopat, 
četudi se jim je jezero zdelo 
kar hladno. Devetletna Tara 
pa je domačinka – in kot je 
povedala, je bila na Kekče-
vih ustvarjalnicah prav vse 
dni, ker rada ustvarja in ker 
se Kekca zares nikoli ne 
naveliča ... 

KEKČEVE USTVARJALNICE
Vandotova malha, Kosobrinova malica s Pehtinim čajem, ogledalo vile Škrlatice ... Kekčeve ustvarjalnice 
v Liznjekovi domačiji so v minulem tednu prijetno popestrile poletni utrip Kranjske Gore.

Spekli so vzhajane Kosobrinove podplate, sirno-kruhovo 
jed. / Foto: Tina Dokl

V škatlice so natresli zdravilno mešanico za domači čaj. 

Alenka Brun

K
ot smo imeli pri-
ložnost videti, pot-
nikom ladje MSC 
Musica ni dolgčas. 
Nihče ni lačen, še 

manj žejen. Za zabavo je 
na ladji kar nekaj možno-
sti, kdor ne more brez obi-
ska fitnesa, je na voljo tudi 
ta – takoj za vogalom, na eni 
od višjih palub, kjer se med 
vadbo ponuja izjemen raz-
gled. Če koga srbi denar v 
žepu, si lahko privošči kak-
šen tretma v centru dobre-
ga počutja, se sprehodi po 
trgovinah ali si privošči ste-
klenico šampanjca – na naše 
začudenje s ceno za stekleni-
co niso pretiravali in je bila 
primerna glede na rang ozi-
roma znamko ponujenega 
penečega vina na meniju 
pijač v enem od salonov. 

Na ladji se za plačevan-
je uporablja posebna ladij-
ska kartica, kamor naložite 

gotovino; napitnine pa so 
na tovrstnih križarjenjih 
nekaj popolnoma običajne-
ga. Znesek je vnaprej dolo-
čen. To je strošek, na katere-
ga morate računati od prve-
ga trenutka, ko se odločite 
za križarjenje. Precej k ceni 
križarjenja pripomore izbor 
kabine, ki se razlikujejo od 
ladjarja do ladjarja in tudi 
po kategorijah, tipih in seve-
da za kakšen paket se odlo-
čite: vse vključeno ali ne, 

morda ravno ne čisto vse. 
Ali se boste odpravljali na 
izlete na obalo, je vaša odlo-
čitev, z možnostmi vas naj-
večkrat seznanijo ob odhodu 
na križarjenje ter ob prihodu 
na ladjo.

Ponudba križarjenj je res 
velika; če vas torej mika, da 
bi enkrat od mesta do mes-
ta potovali z ladjo, zagotovo 
najdete kaj za svoj žep. 

Izbirate lahko med mini, 
tedenskimi in daljšimi 

križarjenji, tudi rečnimi. 
Imajo first in last minute 
akcije; če vas mika luksuz, 
tudi to ne bo problem. Gos-
tje MSC Yacht Kluba na pri-
mer uživajo zasebnost, 24-
urni servis, nastanjeni so v 
luksuznih kabinah ali sui-
tah, imajo poseben bazen, 
džakuzi, bar, prostor za son-
čenje in še marsikaj, seve-
da pa je nujen spremljevalec 
tovrstne odločitve debelejša 
denarnica. (Konec)

Za križarjenje obstaja morje možnosti (2)

IZJEMNI RAZGLEDI

Bazeni na zgornji palubi, zadaj pogled na Koper

Pompozni pogled na zanimivo notranje ladijsko stopnišče 
od spodaj navzgor

Vsaka unikatno poslikana škatlica čaja je dobila svoje ime, 
ki so si ga izmislili otroci: pastirski, rožni, čajček Mojca, 
Pehtin čaj ... / Foto: Tina Dokl
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TAtomska bomba nad Hirošimo
Šestega avgusta leta 1945 

so vrgli iz ameriškega bom-
bnika B-29 prvo atomsko 
bombo. Ob 6. uri zjutraj je 
eksplodirala sedemsto met-
rov nad središčem Hiroši-
me. Tri dni kasneje je atom-
ska bomba eksplodirala tudi 
nad Nagasakijem. V Hiro-
šimi je v hipu umrlo okoli 
sedemdeset tisoč ljudi, kas-
neje za posledicami sevanja 
še 130 tisoč, v Nagasakiju pa 
je umrlo okrog sedemdeset 
tisoč ljudi … 

Po zaslepljujočem blisku 
se je razširila peklenska vro-
čina, ki so jo spremljali silo-
viti premiki zraka. Ognjena 
krogla je planila proti nebu 
in se spremenila v orjaški 
oblak, ki se je kmalu izobli-
koval v gobo, sestavljeno iz 
plinov, pare in dima. Veter 
se je sprevrgel v vihar, ki je 
postajal čedalje bolj vroč. 

V nekaj sekundah je bilo 
izbrisano celo mesto. V pre-
meru deset kilometrov od 
središča eksplozije je le tu 
in tam ostala kaka ruševi-
na. Po podatkih japonske-
ga Rdečega križa je umrlo 
245 tisoč ljudi, ranjenih pa 
je bilo 150 tisoč.

Že precej pred temi dogod-
ki, aprila 1945, se je zače-
la agonija Japonske. Zavez-
niki so razbili njeno vojsko 
v Burmi, uničili njeno flo-
to. Po krvavih bojih so osvo-
jili otok vzhajajočega sonca 
Okinavo. Njihove leteče trd-
njave so skoraj brez prestan-
ka bombardirale cesarstvo. 
Ameriški general MacAr-
thur je zbral svoje sile na 
Filipinih in Okinavi, da bi 
na dan D napadle otok Kju-
šu. Čeprav so bili Japonci v 
katastrofalnem položaju, so 
se obupano branili.

Dvanajstega julija 1945 
so Američani v puščavi tri-
sto kilometrov proč od Los 
Alamosa namestili atom-
sko bombo na vrh trideset-
metrskega stolpa. Dne 16. 
julija so izvedli prvo atom-
sko eksplozijo. Silovit sij 
in oblak v več barvah se je 
dvignil v nebo med straš-
nim grmenjem. Stolp iz 
jekla je izginil, na njego-
vem mestu je zijal velik 
krater. Predsednik Tru-
man je sklenil uporabiti 
novo orožje za hitro kon-
čanje vojne. Dva milijona 
vojakov je bilo pripravlje-
nih braniti domovino, ki 
je bila zaradi razčlenjeno-
sti za napadalca zelo neu-
godna. ZDA, Velika Brita-
nija in Kitajska so 26. juli-
ja 1945 naslovile na Japon-
sko ultimat. Japonci so ga 
zavrnili …

Iskrice in izreki
   Namen umetnosti je, da jo občutimo, ne pa razume-

mo. Kadar hočemo govoriti v umetnosti z razumom, 
govorimo neumnosti. (Remy de Gourmont)

   Človek je vedno občutljiv za drobne in neobčutljiv za 
velike stvari okoli sebe. (Blaise Pascal)

   Tisti na cenejših sedežih ploskajo, vsi drugi pa le 
rožljajo s svojim nakitom. (John Lennon)

   Če zaprete vrata vsem napakam, bo tudi resnica osta-
la zunaj. (Rabindranath Tagore)

  Takrat si zares star, ko stanejo sveče več kot torta. 
 (Bob Hope)

Smeh ni greh
   »Če boš še naprej tako prijazen, te bom vzela za 

moža,« reče dekle fantu.
 Fant se zresni in hitro odgovori: »Hvala za opozorilo!« 
   Na sodišču vpraša sodnik: »Je to človek, ki je prišel k 

vam v stanovanje in vas oropal?«
   Tožnik: »Le kako naj to vem, ko se je takoj skril pod 

posteljo!?«
   Ena prijateljica drugi: »Kdaj naj možu povem, da se 

hočem ločiti?« »Rekel mi je, da bi bilo zanj to najlep-
še darilo za rojstni dan.«

Samo Lesjak

N
ajvečji sloven-
ski festival etno 
glasbe Okari-
na je letos pos-
tregel s pred-

jubilejno 29. izvedbo, ki je 
ponovno na idilično lokaci-
jo privabila množico glasbe-
nih navdušencev, organiza-
torji s programskim vodjem 
in idejnim očetom festivala 
Leom Ličofom pa za nasle-
dnjo jubilejno izvedbo pri-
pravljajo še posebno imeni-
ten program.

Na letošnji Okarini se je 
v dvanajstih dneh na Bledu 
zvrstilo dvanajst vrhunskih 
glasbenih skupin in posa-
meznikov z vseh koncev sve-
ta. Festival se je začel na Blej-
skem gradu, kjer sta nastopi-
li španska zasedba Vigüela 
in srbska skupina Legende. 
Po uvodnih dveh dneh se je 
festival preselil na jezersko 
promenado, kjer je nastopi-
la ameriška afrobeat zased-
ba iz Brooklyna Antibalas, 
ki ji je sledila francosko-pa-
kistanska glasbena naveza 
Markus & Shahzad Santoo 
Khan. Na festivalu je navdu-
šil tudi Ravid Kahalani s svo-
jo zasedbo Yemen Blues, na 
jezerski promenadi pa je v 
veselje glasbenih navdušen-
cev zadonela tudi glasba bel-
gijske zasedbe Panta Rhei.

Drugo polovico festivala 
je uvedla glasba varovancev 
blejske glasbene šole Dore-
mi, skupaj s Sounds of Slo-
venia, večerno nebo nad Ble-
dom pa je rezala tudi glasba 
udarnega francoskega blu-
zovskega tria Delgres, ki jih 
glasbeno uvrščajo med Alija 
Farko Toureja, Tinariwen in 
skupino Black Keys.

Na zadnji julijski festival-
ski dan so na Okarini nas-
topili jamajški džezovski 
pianist Monty Alexander, 
nominiranec za grammyja 
in eden petdesetih največjih 

džezovskih pianistov vseh 
časov, takoj za njim pa na 
prvi avgustovski večer ses-
tri Lovell aka Larkin Poe z 
udarnim bluzovskim zvo-
kom električnih kitar in 
kitarsko tehniko bottleneck 
– pogosto ju imenujejo kar 
mlajši sestri bratov Allman. 
Pred petimi leti sta bili ses-
tri Lovell izbrani za najve-
čje odkritje festivala Glas-
tonbury po izboru angleš-
ke revije The Observer, svo-
jo energično svežino pa sta 
dokazali tudi tokrat pred 
blejskim občinstvom.

Predzadnji dan letošnje 
Okarine so nastopili italijan-
ski Canto Antico, ki v svoji 
glasbi združujejo staroda-
vne rituale in urbano zvoč-
no podobo, glasbene pred-
loge iz sedemdesetih let 20. 
stoletja ter črnske ritme nea-
peljske subkulture, v soboto 
pa je festival zaključil kariz-
matični tunizijski džezovski 
glasbenik Dhafer Youssef. 
Okarina se je s tem koncer-
tom poslovila v romantično 
poletno noč, obenem pa že 
vabi na naslednjo, posebno 
jubilejno izvedbo.

VSI ZVOKI SVETA
S festivalom Okarina je Bled ponovno preplavila glasba največjih svetovnih mojstrov etno glasbe. 
Obiskovalci so lahko uživali v koncertih na gradu ter na jezerski promenadi.

Festival Okarina je sklenil koncert tunizijskega džezovskega glasbenika, mojstra ouda, 
arabske različice lutnje, Dhaferja Youssefa. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – V soboto, 10. avgusta, v Škofji Loki na pet-
ih lokacijah (MKC Pri Rdeči Ostrigi, Pr Pepet, Jesharna, 
Kavarna na gradu in Vahtnca) prirejajo obsežen neprofi-
ten kulturni dogodek. Gre za dvojni dogodek: KUL-tura ter 
Kulturbla. KUL-tura, loški ekipni ustvarjalni pohod: Tri- do 
petčlanske ekipe se bodo na štirih lokacijah pomerile v 
ustvarjalnih oz. umetniških preizkusih (slikarstvo, poezija, 
glasba, moda). Svoje izdelke bodo nato zagovarjale pred 
profesorskim kolektivom Pri Rdeči Ostrigi, kjer se bo nada-
ljeval kulturni večer; Kulturbla – zdaj že ustaljeni kulturni 
večer, kjer bomo priča odprtju razstave, premieri kratkega 
filma, koncertu skupine Strategia Tensie, igram, gledališki 
točki itd. Več na spletni strani loške Ostrige.

Loški ekipni ustvarjalni pohod

Kranj – V četrtek, 8. avgusta, bo ob 20. uri na Maistro-
vem trgu pred Kavko koncert instrumentalnega lounge 
dua Diva, ki na žametnih zvokih saksofona in električne 
baskitare poslušalca popelje skozi desetletja najlepših 
glasbenih uspešnic, kot pravita mlada glasbenika Amadei 
Šaršanski in Neža Verdonik. Z netipično instrumentalno 
zasedbo in visoko energičnimi spontanimi nastopi sta 
sprva pozornost pritegnila v vlogi pouličnih glasbenikov, 
kmalu pa sta svoji izvedbi nadela romantično preobleko.

Koncert dua Diva

Kranj – V soboto, 10 avgusta, bo v gastropubu Klubar ob 
22. uri koncert nadarjenega avtorja Borta Rossa (Boruta 
Antončiča), ki se bo občinstvu predstavil s svojo avtorsko 
glasbo kot tudi s kakovostnimi priredbami v sodelovanju 
z ekipo Dobbie brothers.

Večeri z okusom v Klubaru

Duo Diva / Foto: arhiv glasbenikov
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tanja.70@hotmail.com

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

A
na Nastran je 
rojena 30. julija 
1919 na kmetiji v 
Megušnici. Nje-
na mama Anca je 

bila dvakrat poročena, rodila je 
enajst otrok, Ana je bila šesta 
po vrsti, je povedala nečakinja 
Ana Jesenovec, ki je v uvodu k 
praznovanju v Burnikovi dvo-
rani Centra slepih, slabovid-
nih in starejših v Škofji Loki 
svojcem nizala dogodke iz 
življenja tete Ančke. Ana 
Nastran nima svojih otrok, 
ima pa velik krog nečakov 
in drugih sorodnikov. Po 
besedah Ane Jesenovec jih 
je kakih sto, teto Ančko, kot 
jo imenujejo, pa vsi obču-
dujejo kot človeka, polnega 

radosti in življenjskega opti-
mizma, zato ima tudi veliko 
prijateljev. 

Radoživa stoletnica se 
še sama čudi, da je dožive-
la tolikšno starost. Dobro jo 
prenaša, le slabše vidi in sli-
ši, sicer pa ima še dober spo-
min, tudi gibljiva je ob hojci. 
Do leta 2016 je živela doma 
v Železnikih, kjer si je še 
sama gospodinjila. »Ker pa 
so ji moči počasi pojemale, je 
odšla v dom, kjer pa se je zelo 
hitro vživela,« pove nečak 
Andrej Tušek, ki za teto skr-
bi skupaj z ženo Marico. 
Anin recept za dolgo življe-
nje pa je naslednji: pošteno 
živeti, dobro delati in ne pre-
več gosposko jesti. Iz svojega 
življenja se najraje spominja, 
kako so se člani velike druži-
ne doma prijetno družili in 

velikokrat tudi zapeli. Ob 
harmoniki Jožeta Dolenca so 
gostje zapeli tudi na slavju za 
rojstni dan.

Ana Nastran je tudi danes 
obkrožena z veliko ljudmi. V 
domu so jo za njen god sku-
paj z deseterico stanovalcev 
odpeljali na Brezje. Fotograf-
ski posnetki tega dogodka so 
se vrteli na velikem platnu 
Burnikove dvorane ob praz-
novanju rojstnega dne. Sla-
vja se je udeležilo okoli štiri-
deset Aninih sorodnikov, s 
šopkom in voščilom jo je ob 
tej priložnosti obiskal župan 
občine Železniki Anton Luz-
nar s sodelavko Lili Tolar, 
med gosti je bil tudi predsed-
nik Rdečega križa Slovenije, 
območne organizacije Ško-
fja Loka, Rudi Zadnik, prid-
ružilo se je tudi osebje doma. 
Zaželeli so ji vse lepo, sama 
pa si želi, da bi ji zdravje vsaj 
tako dobro kot doslej služilo 
do konca.

STO SVEČK ZA TETO ANČKO
Ana Nastran, stanovalka škofjeloškega Centra slepih, slabovidnih in starejših, ki je do leta 2016 živela 
še v domačih Železnikih, je dopolnila sto let. Praznovala je v domu v krogu družine in prijateljev.

Stoletnica je praznovala v družbi sorodnikov in prijateljev. / Foto: Tina Dokl

Za teto Ančko skrbita nečak Andrej in njegova žena  
Marica. / Foto: Tina Dokl

V soboto, 27. julija 2019, so zakonsko zvezo sklenili: na 
Bledu Simon Bizjak in Maruša Ferjan, v Ribčevem Lazu v 
Bohinju Boštjan Vogelnik in Petruška Krek, na Zgornjem 
Brniku Marjan Kos in Špela Petelin, v Dvorjah na Gradu 
Strmol Badreddine Azzaoui in Saša Kocijančič. V sredo, 
31. julija 2019, so na Jesenicah zakonsko zvezo sklenili 
Ace Mitevski in Danijela Stefanović ter Merim Omanović 
in Ines Šabani.

Mladoporočenci

»Moje poletje« 
Tudi jaz sem se odločila, 

da vam pišem in vam posta-
vim nekaj vprašanj. V svojem 
stresnem obdobju mi bo vsa-
ka usmeritev prišla prav. Kot 
vidim, se ljudje zelo obrača-
jo na vas in pridobili ste moje 
zaupanje. Hvala vam za vse 
spodbudne besede. 

Leto je na polovici, vi pa 
ste doživeli že toliko zanimi-
vih pripetljajev in preobra-
tov, da vsemu kar težko sle-
dite. Odprla se vam je poslo-
vna pot, ki je ponudila nema-
lo izzivov in hitrih akcij. Svo-
jih odločitev niste imeli ved-
no časa temeljito pretehta-
ti, a nekako ste imeli vedno 
srečo, da ste imeli dobiček. 
Ustvarjalno razmišljanje ste 
usmerili na različna področja 
in sprejeli priložnost za uče-
nje. Usklajevanje različnih 

aktivnosti vam je šlo dobro 
od rok, saj ste točno vede-
li, kam vse vas lahko pripel-
je uspeh pri dobro opravlje-
nem delu. Trenutno obdobje 
vam prinaša krajši zaton ozi-
roma predah v poslovnem 
smislu. Ne ustrašite se, to je 
samo začasno. Svojo energi-
jo poskusite usmeriti še kam 
drugam, saj kasneje, ko boste 
zopet zakopani v delo, ne bo 
več takih priložnosti. Na čus-
tvenem področju ste spre-
gledali namige prijatelja, ki 
si želi z vami vzpostaviti glo-
blji odnos. V njegovi družbi 
se počutite sproščeno in pri-
jetno, a za zdaj je z vaše stra-
ni samo to. Moški, ki vam bo 
pokazal drugačen pogled na 
ljubezen, ne bo iz vaše okolice 
in v vašo družbo prihaja jese-
ni. Vašo pozornost bo priteg-
nil s svojo iskrenostjo. S svojo 

dobro voljo vas bo vselej znal 
pomiriti, saj bo v vsaki stva-
ri našel dobro. Več kot dovolj 
vam je negativcev, ki ne zna-
jo videti ničesar lepega in jim 
je vedno vse samo črno. Taki 
ljudje – znanci, nekdanji pri-
jatelji, nekdanji partner – so 
vam naredili samo škodo, 
tako na področju osebne ras-
ti kot pri vsakdanjih stvareh in 
doživljanjih. Srečno.

»Clarisa« 
Najprej en lep poletni poz-

drav. Zanima me, kako se bo 
razpletla moja ljubezenska 
zgodba in kam bo vodila moja 
pot v prihodnosti. 

Ljubezen, o kateri v teh dneh 
veliko premišljujete, vam lep-
ša dneve, saj ste spoznali, da 
je v dvoje lepše živeti. Nikar 
se ne sprašujte preveč o tem, 
kako se bo zgodba razpletla, 

saj se je ravno začela odvija-
ti. Naj bo tako, kot je – in ne 
delajte si nepotrebnih skrbi. 
Saj sploh ni nujno, da bo šlo 
karkoli narobe. Niste zaletavi 
in vedno pretehtate vse mož-
nosti, preden se odločite. To 
je vaša dobra lastnost. Tokrat 
jo imejte bolj za rezervo in 
obudite svojo nežno plat, saj 
jo boste v romantično obarva-
nih dnevih bolj potrebovali. S 
finančnim stanjem trenutno 
niste najbolj zadovoljni, saj 
vam ne dopušča vsega, kar bi 
si želeli. V nekaj mesecih se 
bo stanje popravilo, a videti je 
tudi nekoliko več dela na vaši 
strani. Možnost boste imeli 
tudi, da se odrečete dodatne-
mu dopustu in raje sprejme-
te ponudbo za delo. Naredili 
boste tako, kot boste čutili, in 
odločili se boste pravilno. Lep 
pozdrav.

Za vas, ki se učite ali pa 
morda nadgrajujete svo-
je znanje iz polaganja kart 
in vedeževanja, so ravno 
vaša pisma, izbrane karte in 
vprašanja in zanimanja naj-
bolj zanimivi. Danes ima-
mo pismo bralke pod šifro 
Zoja. »Pozdravljena, izbrala 
sem si sedem kart na vpra-
šanje, kaj me čaka v bližnji 
prihodnosti. Prosim vas za 
razlago oziroma napoved 
teh kart: Vdovec, Ljubosum-
nost, Pismo, Žalost, Poroka, 
Sporočilo, Božje oko. Hvala 
za vašo razlago in še naprej 
veliko uspehov.« Vdovec kot 
prva karta nam pove, da se 
že nekaj časa ne dogaja nič 
posebnega in da so določe-
ne stvari v mirovanju. Ker 
Vdovec predstavlja obdob-
je jeseni, pomeni, da naj se 
spremembe pričakujejo v 
tem času. Karta Ljubosum-
je prikazuje tri osebe, lahko 
so trije različni dogodki ali 
področja, pri katerih bo veli-
ko sodelovanja in ustvarja-
nja. Imamo še karti Pismo 
in Sporočilo, kar pomeni, naj 
bralka pričakuje veliko raz-
ne komunikacije, dobi tudi 

informacije, ki so bile doslej 
prikrite, a pomembne za raz-
voj dogodkov. Najbolj opaz-
na je karta Žalost. Kot vemo, 
ima več pomenov, lahko 
predstavlja bralkino hčer ali 
pa nakazuje stanje nemoči, 
prelaganje odločitev in pre-
mišljevanje o tem, kaj vse 
bi se lahko spremenilo, ure-
dilo, pa se ne, in sicer zara-
di dvomov in nezaupanja 
vase. V Poroki vidimo, da se 
bralka prilagaja določenim 
ljudem in da razvoj dogod-
kov ni odvisen samo od nje. 
Božje oko sporoča, da bo na 
koncu vse dobro. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripi-
som »šola vedeževanja« in 
svojo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali
   Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 54 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 13 dečkov in 13 deklic. Naj-
težji je bil deček, ki je tehtal 4040 gramov, najlažjemu pa 
je tehtnica pokazala 2735 gramov. Na Jesenicah se je rodi-
lo 11 deklic in 17 dečkov. Najtežji deček je tehtal kar 4710 
gramov, najlažja pa je bila deklica, ki ji je babica natehtala 
2750 gramov.

Novorojenčki

Delite osebno srečo  

z bralci in vaše predloge  

sporočite Alenki Brun po 

e-pošti: alenka.brun@g-glas.

si ali po telefonu:  

041/699 005.  

Presenetite, razveselite, 

dodajte piko na i dogodkom z 

objavo v Gorenjskem glasu.

www.gorenjskiglas.si

Poroke, rojstva, obletnice,                     

   zabave ...



17

NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_06. 08. 2019

KAMNIK, 5.-8. SEPTEMBER
www.narodnenose.si

1. nagrada: dve povratni vozovnici za nihalko na Veliko planino
2.  nagrada: dve vstopnici za predstavo Lutkovnega gledališča Maribor: 

Čarovnik barv (abonma Kam’nček) v Domu kulture Kamnik
3. nagrada: knjižna nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in vpi sa no 
v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 21. avgusta 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik 
Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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DRUŽABNA KRONIKA

TOREK_06. 08. 2019

Raperka Cardi B (26), ki je že v preteklosti 
odpovedala nekaj nastopov svoje turneje 
zaradi okrevanja po liposukciji, je sedaj 
koncert v Indiani odpovedala zaradi sla-
bih varnostnih ukrepov. Kljub razočaran-
ju in jezi oboževalcev pa se je izkazalo, da 
koncert ni bil odpovedan brez tehtnega 

razloga. Policisti indianske policijske postaje so sporoči-
li, da so prejeli nepreverjeno grožnjo in morali ukrepati. 
Dogodek še preiskujejo.

Cardi B odpovedala nastop

Saoirse Kennedy Hill (22), vnukinjo 
umorjenega predsedniškega kandidata 
Roberta F. Kennedyja, so našli mrtvo 
na družinskem posestvu v Massachu-
settsu. Zanjo naj bi bil usoden prevelik 
odmerek mamil. »Naša življenja je osve-
tljevala s svojo ljubeznijo, nasmehom in 

radodarnostjo,« je zapisala družina Kennedy. »Ljubila je 
družino in prijatelje in bila velika borka za človekove pra-
vice ter prostovoljka pri gradnji šol v Mehiki,« so še dodali 
užaloščeni družinski člani.

Umrla je vnukinja Roberta F. Kennedyja

Nekdanji mož Khloe Kardashian, košar-
kar Lamar Odom (39) se je v javnosti 
pojavil z novo spremljevalko, osebno 
trenerko Sabrino Parr (32). Odom je Par-
rovo imenoval »moja nova ženska«, in 
kljub nekaterim virom, ki trdijo, da je nju-
na zveza lažna, fotografije pripovedujejo 

drugačno zgodbo. Novice sicer uradno še nista potrdila, 
toda košarkarjev Instagram profil je poln njunih skupnih 
fotografij. »Vesela sem zate, bodi dober,« je njuno zvezo 
komentirala in podprla Kardashianova.

Lamar Odom in Sabrina Parr nov par?

Bobnar skupine  Echosmith's Graham 
Sierota (20) je prek Instagrama kontak-
tiral Alabamo Barker, trinajstletno hčer 
Blink-182 bobnarja Travisa Barkerja ter 
jo povabil na družinski piknik. Najstnica 
ga je zavrnila in ga takoj opomnila, da je 
zanj premlada. Sierota se je opravičil in 

ji odgovoril, da ima dvajset let in da je želel le pohvaliti 
njeno glasbo. Dekličin oče je bil ob videnem zgrožen in je 
Sierotovo vedenje označil za slabo in plenilsko.

Zagrel se je za mladoletno Alabamo Barker

VRTIMO GLOBUS

Samo Lesjak

K
ranjska Gora je že 
četrto leto zaživela 
s filmi domače in 
svetovne filmske 
produkcije. Obi-

skovalci so se lahko v obje-
mu neokrnjene narave pre-
dajali zgodbam najnovejših 
dokumentarnih in igranih 
filmov, filmsko dogajanje 
pa je pospremil tudi pester 
izobraževalni program, ki je 
potekal v duhu delavnic in 
enodnevnih predavanj šte-
vilnih mednarodno uveljav-
ljenih mentorjev s področij 
filmske produkcije.

Po besedah direktor-
ja festivala Matjaža Javšni-
ka širitev filmske kulture 
med otroke in mlade ostaja 
eden glavnih ciljev festivala, 

zato so bili uvodni trije dne-
vi namenjeni mladinske-
mu programu, ki ga je spre-
mljal pester nabor gledališ-
kih predstav in ustvarjalnih 
delavnic za najmlajše. Film-
ski repertoar je postregel s 
kakovostnimi filmi, od kate-
rih so mnogi premierno pro-
jekcijo doživeli prav v Kranj-
ski Gori. Večere je že tradi-
cionalno spremljala raznoli-
ka glasbena spremljava, ki je 
plesno energijo vlivala poz-
no v noč. V času festivala so 
tako med drugimi nastopili 
Marko Hatlak, zasedba Noa-
ir, Nana Milčinski in Bilbi.

Letošnji festival je poseb-
no mesto namenil položaju 
žensk v sodobni družbi. Kot 
je pred začetkom festivala 
povedal Javšnik, filmi jasno 
kažejo, kako pomembna je 
vloga žensk v družbi in kako 

so še vedno vse prevečkrat 
odrinjene na stran. Tokrat 
se je za nagrade potegovalo 
sedem igranih celovečercev, 
sedem dokumentarcev in 
deset kratkih filmov. Nagra-
do za najboljši film je prejel 
že na mnogih festivalih hva-
ljen ter nagrajevan libanon-
ski film Kafarnaum režiser-
ke Nadine Labaki. Nagrado 
za režijo so podelili Ivanu 
Ayru za film Soni, nagrado 
za dokumentarni film pa je 
prejel film America. Nagra-
da za najboljši kratki film 
je šla v roke Teje Črnivec za 
film V iskanju srečnega kon-
ca. Kot novost so letos uved-
li posebno nagrado, imeno-
vano ajdovska deklica, ki je 
namenjena izbrani filmski 
ustvarjalki ne glede na pod-
ročje, v katerem deluje. Prva 
jo je prejela producentka 

iranskega filma Ljubljen Ela-
heh Nobakht. Z uprizorit-
veno-filmsko pa tudi dru-
žabno poslastico pa je letos 
postregel posebni gost Cris-
pin Glover, ki se giblje med 
Holywoodom in antikorpo-
racijsko umetnostjo.

Čeprav je vreme žal odpla-
knilo nekatere dogodke, sla-
vnostno odprtje na jezeru 
Jasna in podelitev nagra-
de ruskemu dokumentaris-
tu Victorju Kossakovskemu 
v Planici, pa je organizator-
jem s pomočjo lokalne skup-
nosti ponovno uspelo izvesti 
čarobni festival, kjer se pod 
alpskimi vrhovi krešejo osu-
pljive filmske pripovedi, nji-
hovi avtorji pa se lahko dru-
žijo z mladimi filmarji, novi-
narji, obiskovalci in domači-
ni – ko se življenje spreme-
ni v film s srečnim koncem.

FILMSKI IN NARAVNI BISERI
Slavnostna podelitev nagrad je sklenila Mednarodni filmski festival v Kranjski Gori, ki je posebno mesto 
namenil ženskam v sodobni družbi. Nagrada za najboljši film libanonski mojstrovini Kafarnaum.

Vodja festivala Matjaž Javšnik v družbi Vesne Milek Režiser Matjaž Ivanišin in igralka Maruša Majer 

Programski direktor festivala Miroljub Vučković in prejemnica 
posebne nagrade, iranska režiserka Elaneh Nobakth 

Nagrado za najboljši kratki film je prejela režiserka Teja 
Črnivec.

Posebni gost festivala je bil igralec Crispin Glover, ki je 
opozoril na pasti velikih korporacij. 

Pred podelitvijo nagrad je potekala tudi okrogla miza  
o ženskah v slovenskem filmu. / Vse fotografije: Gorazd Kavčič

Nedeljska kolesarska dirka je v Kranj privabila množico 
ljubiteljev tega športa. Da je vse potekalo brez zapletov, 
sta skrbeli tudi simpatični hostesi Lara in Urška, ki sta 
zablesteli tudi v kolesarski opravi. / Foto: Gorazd Kavčič
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Borovnice za malico
Da so borovnice zares ši-

roko uporabne, kaže število 
okusnih jedi, ki jih lahko iz 
njih pripravimo. Med dru-
gim so odlična popestritev 
malice v bananinem kruhu 
ali hrustljavem borovniče-
vem prigrizku.

Za pripravo bananinega 
kruha z borovnicami potre-
bujemo: 3 zrele banane, 250 
g grškega jogurta, 2 jajci, 1 
skodelica pirine polnozrna-
te moke, 2 skodelici ovse-
nih kosmičev, pol pecilne-
ga praška, 2 žlici rjavega ali 
kokosovega sladkorja, 100 g 
temne čokolade, 1 skodelico 
borovnic.

Čokolado narežemo na 
majhne koščke. Banane 

olupimo ter jih zmečkamo 
z vilicami. Skupaj zmeša-
mo moko, ovsene kosmi-
če in pecilni prašek. V dru-
gi posodi skupaj zmešamo 
zmečkane banane, sladkor, 

jajci ter jogurt. K tej masi 
med stalnim mešanjem do-
dajamo mešanico iz moke 
in ovsenih kosmičev. Na-
zadnje vmešamo še borov-
nice in narezano čokolado. 

Maso vlijemo v pekač, ki 
smo ga obložili s papirjem 
za peko. Pekač postavimo v 
pečico in pečemo pri tem-
peraturi 180 stopinj Celzi-
ja 45 minut.   Ko zapičimo 

zobotrebec v testo in ta os-
tane suh, je kruh pečen. 

Nasvet: Uporabimo lahko 
klasične gozdne ali ameri-
ške borovnice, bodisi sveže 
ali zamrznjene.

Za pripravo borovničevega 
prigrizka potrebujemo: pol-
nozrnat prepečenec, grški jo-
gurt, sveže borovnice, med.

Jogurt zmešamo z žlico 
medu. Pripravljeno meša-
nico nadevamo na prepeče-
nec ter nanjo razporedimo 
sadje.

Nasvet: Pri nakupu bodi-
mo pozorni, da kupimo pra-
vi grški jogurt in ne grški tip 
jogurta. Slednji ima namreč 
precej več maščob in manj 
beljakovin.

Mojca Logar

Lahko čistite svoje telo, se 
postite, pijete zeliščne napitke, 
se klistirate. Lahko čistite sta-
novanje, hišo, delovni prostor, 
klet … Ko se z ljudmi pogovar-
jam, kaj počno med počitni-
cami, običajno povedo za vsa 
potovanja, tabore in vse drugo, 
nato pa dodajo: » ... in potem 
bomo temeljito počistili hišo.« 

Tudi pri nas je tako. Včasih 
so temeljito počistili hišo pred 
veliko nočjo. To je povezano s 
telesno in fizično pripravo na 
začetek nečesa novega. Meni 
pred veliko nočjo uspe počistiti 
le okna. Tako ostane temeljito 
čiščenje hiše ali vsaj kuhinje 
običajno za poletje. Čez pole-
tje najbližja okna lahko čistim 
vsak teden ali vsak dan, glede 
na to, koliko muh pobijem in 
kako grdo pristanejo pod udar-
cem »muhotepca«. Muhe so 
pri nas velika nadlega. Tako se 
veliko čiščenje začne s shram-
bo. Rada imam živali, pa ste že 
lahko opazili, da se pri muhah 
ta ljubezen neha. Letos smo 
imeli težave tudi z mravljami. 
Zašle so v hišo in povsod ima-
mo pasti. Ko iz shrambe zač-
nejo letati molji, tedaj vem, da 
je skrajni čas, da se lotimo dela. 
Vso moko imamo v hladilniku, 
v shrambo pa vedno odložimo 
nekaj odprtih živil, ki postane-
jo gojišče za molje. Ko čistimo, 
Janez vpraša, ali sem vrgla do-
volj stvari stran. Kot da danes 
čiščenje katerega koli prostora 
pomeni, da si zmanjšal količi-
no stvari. Z leti pa ljudje stvari 
kopičimo, s težavo kaj zavrže-
mo. Jaz pravim, da začnemo 
»hrčkati«. Tako sem zavrgla 
polovico shrambe in moljev ni 
več. Iz kuhinje nesemo v cen-
ter ponovne uporabe vsako leto 
eno tretjino lončkov, skodelic, 

pa je naslednje leto zopet pol-
na polica. Prostor s kuharski-
mi knjigami je povsem poln. 
Zvezki, bloki, knjige, revije z 
recepti padajo na tla. Pobiram 
jih in se soočam z grozno mis-
lijo, da imam kuharskih knjig 
preveč. Pa ne da bom morala 
odpeljati na odpad ali v an-
tikvariat knjige? Tudi v svoji 
delovni sobi ni več prostora za 
knjige. Pogosto ljudje rečejo, da 
že leta ne kupujejo več knjig, 
ker zanje nimajo prostora. 
Knjige, moje veliko bogastvo in 
ljubezen ... Naj jih zavržem? 
Kuharske knjige sem prestavila 
v shrambo na najnižjo polico. 
Morda je to zadnja postaja 
pred antikvariatom.

Tako se spopadam s tem, 
da potrebujemo vedno manj. 
Da se na materialne stvari ne 
navezujemo, da nas na koncu 
to zaduši. Preprosto vse življe-
nje nekaj čistimo, recikliramo, 
dajemo od sebe. Še najlažje je 
odložiti fizične, materialne 
stvari. Koliko moči, energije 
in odločitve terja šele dejstvo, 
da je pomembnejše razbreme-
niti se psihičnih bremen, ki se 
tako nehote nalagajo v naše 
»nahrbtnike«. To šele boli. 
Gotovo je vse skupaj med seboj 
povezano. Ko se razbremeni-
mo psihičnega, laže pri čišče-
nju hiše zavržemo pol stvari. 
Lahko pa je tudi obratno, ko 
pogosto čistim hišo, nas tudi to 
naveže nase. Najbolj smiselno 
bi bilo začeti na izvoru, manj 
kupujmo, imejmo manjše pot-
rebe. To pa je že trajnostno in 
sonaravno ravnanje. Bolj ko 
smo povezani sami s seboj, 
manj materialnega potrebuje-
mo. Ah, kaj bi jaz o tem, to so 
Janezove teme.

Čiščenje
Janez Logar

Vsak od nas je že bil priza-
det. Od partnerja, sodelavca, 
starša, brata, strica … Naredili 
so nekaj, kar nas je zabolelo. 
Mi smo upravičeno odreagira-
li z jezo ali užaljenostjo, kaj-
ti zgodila se nam je krivica. 
Ostane velika zamera, ki nas 
razjeda in sili v sovraštvo, opra-
vljanje in kritiziranje storilca, 
nekateri sprejmejo vseživljenj-
sko vlogo žrtve, drugi se ne 
morejo upreti besu ob misli na 
rablja in dejanje. Kakšna deja-
nja imamo v mislih: dediščina, 
mama je imela rajši brata kot 
mene, vložil sem ogromno tru-
da v projekt, priznanje in večjo 
plačo pa je dobil moj sodelavec, 
žena me je prevarala, odrasel 
otrok mi je povedal vse moje 
napake pri vzgoji, prijatelj mi 
je lagal, oče me je zlorabljal, 
na željo moža sem naredila 
splav, nisi me podprla v mojih 
najtežjih trenutkih … Ne mo-
remo odvreči zamere, nehote 
se stalno vračamo v preteklost. 
Že pozabimo in spet pride spo-
min, jeza, premišljujemo, kaj 
so nam storili … 

Odpuščanje je vedno deja-
nje, ki ga naredimo izključno 
zaradi sebe. Ni nujno, da je 
odpuščanje že tudi sprava. 
Najpomembneje je, da si do-
pustimo odpustiti, sicer sami 
trpimo. Zato to dejanje lahko 
naredimo sami in bomo laž-
je živeli. Stalna zamera nas 
razžira od znotraj. Celo pot-
rudimo se in razumsko od-
pustimo, mirni pa še nismo. 
Ni nam še uspelo odpustiti v 
celoti oziroma na način, ki 
bi nas osvobodil zamere, pod 
katero je skrito še razočara-
nje, žalost, jeza … Bolečina, 
ki je nočemo. Morda nas je še 
strah storilca, rablja. 

Rešitev. Razumsko se lahko 
trudimo in se prepričujemo 
odpustiti. To ni dovolj. V sebi 
moramo dobiti ta del, ki je še 
vedno zastrupljen z zamero in 
s težkimi čutenji. Ta del mo-
ramo prepoznati, ga nasloviti 
in mu nameniti veliko sočut-
ja. Razboleli del sebe moramo 
osvoboditi te bolečine. Kako to 
storiti? Vzemite si pol ure časa. 
Potrebujete mir. Osredotočite 
se na svoje telo. Običajno po-
maga, če zaprete oči. Obljubite 
telesu, da ga boste poslušali. In 
da ne boste pobegnili od nje-
govih sporočil. Ko se umirite, 
vprašajte telo, kje je zamera in 
npr. strah pred storilcem. Nato 
počakajte. Telo vedno odgovori 
s svojo reakcijo. Pozdravite ta 
del telesa; da, recite mu živijo. 
Bodite z njim toliko časa, da se 
bo pomiril. Če se ne, potrebuje 
še več vaše pozornosti, sočutja, 
nežnosti, zagotovila, da boste 
ostali z njim toliko časa, koli-
kor bo treba. Ta razboleli del 
že dolgo čaka na vas. Čaka 
na vašo prisotnost. Nič druge-
ga. Le zdržati je treba z delom 
telesa, ki trpi. Poizvedite, kaj 
čuti ta delček, ki se vam javlja 
npr. preko glavobola, stiskanja 
v prsih, napihnjenih rok, mra-
vljincev … Še nekajkrat mu 
zagotovite, da ga slišite, vidi-
te, čutite, zaznavate. Da ste 
z njim. Telo se bo sprostilo in 
vam bo mnogo lažje. 

No, tako preprosto je to. 
Kar nočemo dati tako velike 
pomembnosti telesu. Njego-
va modrost je večja kot naš 
razum. Odpuščanje samo z 
razumom je premalo za olaj-
šanje. S telesom pa bo šlo.

Ne morem odpustiti

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Stročji fižol se tako polni in ponuja, da ga je treba kar obrati, 
pa naj bo na palicah ali nizki fižol. Mladega je treba ujeti, ko 
je še ves mehak, sočen in poln beljakovin, škroba pa tudi 
fosforne soli in lecitina, ki ugodno vplivata na delovanje naših 
možganov in živcev. 

Stročji fižol z oljčno omako

Potrebujemo: kuhan stročji fižol (za 4 osebe približno 1 kg), 2 
paradižnika, 1 čebulo, 10 oljk; za oljčno omako pa 6 žlic oljčnega 
olja, 3 žlice vinskega kisa, 3 stroke česna, 1 žličko gorčice, 1 žlico 
majoneze, sol, nariban sir.
Kuhan stročji fižol narežemo na manjše koščke, ga damo na 
pladenj, okrasimo z oljkami, paradižnikom in čebulo ter po-
lijemo z omako.
Omaka: česen stremo in vse sestavine zmešamo.

Stročji fižol s kislo smetano

Potrebujemo: približno 1 kg kuhanega stročjega fižola, oljčno 
olje, margarino ali maslo in drobtine, za poliv pa 1 kislo smetano, 
2 dl mleka, 2 jajci, sol in poper.
Kuhan fižol narežemo na manjše koščke in razporedimo po 
manjšem pekaču, posujemo z na maslu prepraženimi drob-
tinami. Tako napravimo več plasti, ki jih nazadnje prelijemo 
s polivom. Poliv: kislo smetano, mleko in jajca razžvrkljamo 
skupaj s poprom.

Stročji fižol s krompirjevimi cmoki in slanino

Za 6 oseb potrebujemo: 1,5 kg krompirja, 2 jajci, 10 dag drobtin, 
10 dag krompirjeve ali pšenične moke, sol, malo muškatnega 
oreščka, 5 dag masla, drobtine, 1,5 kg stročjega fižola, vodo, sol, 
poper, majaron, zelen peteršilj, 20 dag slanine.
Kuhan krompir olupimo in pretlačimo, nato zamesimo testo 
iz krompirja, jajc, drobtin, moke, soli in malo naribanega mu-
škatnega oreščka. Iz testa oblikujemo cmoke in jih skuhamo 
v slani vodi. Kuhane in odcejene zabelimo z na maslu prepra-
ženimi drobtinami.
Stročji fižol skuhamo v slani vodi, ki smo ji dodali malo maja-
rona. Kuhanega odcedimo, denemo na pogret servirni krožnik, 
popopramo, potresemo s sesekljanim zelenim peteršiljem 
in obložimo s tanko narezano in opečeno slanino. Slanino 
pečemo le tako dolgo, da postekleni. Na fižol zlijemo tudi 
maščobo, ki se je natekla pri peki. V sredo servirne posode 
naložimo cmoke. Ponudimo še vroče.

Kavni sladoled

Potrebujemo: 3 rumenjake, 4 dl mleka, 15 dag sladkorja, 2 dl 
močne črne kave, 1 dl sladke smetane.
Rumenjake in polovico sladkorja penasto umešamo, pridamo 
preostali sladkor, vroče mleko in kavo ter vse skupaj mešamo 
na štedilniku, da krema zavre. V mrzli vodi jo na hitro ohladi-
mo, nakar jo vlijemo v pločevinast ali plastičen kalup, ki je v 
hladilniku, postavimo kremo v zamrzovalnik in pustimo, da 
se strdi v sladoled. Ponudimo ga s stepeno sladko smetano.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

21
EUR

Pravilna izbira 
lokacije, priprava 
zemljišča in sadik 
sta poleg gnojenja, 
rezi, namakanja in 
varstva ključni za 
dober pridelek. 
Znanje, strnjeno 
na enem mestu, 
je uporabno 
tako za tržne 
pridelovalce kot 
tudi za ljubiteljske 
lastnike le nekaj 
dreves ali grmov.
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Značilne lastnosti lupinarjev  
ob njihovem pravočasnem pobiranju, 
sušenju in skladiščenju. 

256 strani, 170 x 235 mm, brošura

          IZLET // 19. AVGUST 2019

Tudi letos vas v času  med velikim in malim šmarnom vabimo na eno 
od najstarejših Marijinih božjih poti, na Svete Višarje, ki so stičišče 
treh kultur in treh narodov. Že zjutraj se bomo ustavili na Brezjah in si 
ogledali naše največje romarsko središče z Baziliko Marije Pomagaj.  
Nato se bomo odpeljali do vznožja in se na 1700 metrov visok vrh 
odpeljali z žičnico, od koder je do znane romarske Višarske Matere 
Božje na Svetih Višarjah (Monte Santo di Lussari ) nekaj minut hoda.  
Po maši, ogledu cerkve in razgledu na okoliške gore in doline bo na 
gori sledilo kosilo. Po njem se vrnemo v dolino in se odpeljemo proti 
domu. Ustavili se bomo še v Trbižu. Z nami na izletu bo tudi novinar 
Jože Košnjek.

Cena izleta: 38 EUR 
Cena vsebuje: prevoz z žičnico in kosilo na Svetih Višarjah,  
vodenje, prevoz in DDV.
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.50,  z AP Mercator Primskovo ob 7.10, 
z AP Globus Kranj ob 7.20, z AP Radovljica ob 7.40 
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali 
se oglasite  osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

NA SVETE VIŠARJE  
PO MARIJINI POTI
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Maša Likosar

Stari vrh – Predsednik Tu-
rističnega društva Stari vrh 
Tomaž Ažbe je pojasnil, da 
so letos kopo postavili in za-
kurili že teden dni pred osre-
dnjim dogodkom. »Kopa se 
je cel teden kuhala, na Dan 
oglarjev pa smo prikaza-
li trganje kope oziroma lo-
čevanje oglja od nezgorelih 
drv,« je povedal Ažbe in na-
daljeval: »V oklici Starega 
vrha je še pet aktivnih gorišč, 

na leto pa se skuha do dvaj-
set kop. Nekoč so les pretvo-
rili v oglje, ker je bil tako laž-
ji in zato transport cenej-
ši ter enostavnejši. Oglar-
jenje je kasneje zamrlo ob 
zatonu kovačev in s priho-
dom nove tehnologije, da-
nes se oglje uporablja še za 
peko na žaru.« Za kopo je 
ves teden skrbel Tone Ko-
kelj. »Kopo smo okoli strže-
na sestavili iz dvajsetih ku-
bičnih metrov drv, ki smo jih 
zložili v piramido in pokrili 

s smrekovimi vejami in pla-
stjo zemlje. Iz nje smo pri-
dobili od 1500 do 1700 ki-
logramov oglja,« je pove-
dal Kokalj. Ob sami kopi je 
na oglarsko nedeljo kovač 
Franc Bizovičar prikazoval 
kovanje po starem. »Najbolj-
še oglje za kovanje se prido-
biva iz trdega lesa, kot sta bu-
kov ali javorjev. Oglje mora 
biti okroglo in kompaktno, 
ne sme se drobiti. Letno ga 
za kovanje porabim dve toni 
in pol,« je povedal Bizovičar.

Etnografski program 48. 
Dneva oglarjev so z oglarsko 
himno Oglarji smo s Stare-
ga vrha začeli Javorski pev-
ci. Predstavila sta se Franc 
Tušek, zbiratelj starih mo-
torjev, ki jih ima v svoji zbir-
ki že več kot sto, in Marjan 
Kožuh, ki je pojasnil, kako 
se uporablja mlin za mletje 
koruze. Letos prvič je bilo 
moč videti pletenje košar – 
izdelovala sta jih Mirko Šti-
belj in Milan Čadež. Skupi-
na žagarjev je žagala tramo-
ve po starem z ročno žago, 
drvarji pa so tokrat prvič pri-
kazali še poseben dogodek 
med opravilom – pravo dr-
varsko malico. »Malica je 
bila običajno bolj kalorična 
in bogatejša. Drvarji so jed-
li kruh, klobaso, mleko, za-
seko, pili črno kavo ali pro-
jo,« je pojasnil eden od dr-
varjev Frenk Dolenc. Na-
stopili so še Poljanski orgli-
čarji in tamburaška veteran-
ska skupina Bisernica Rete-
če, potekalo pa je tudi tradi-
cionalno tekmovanje dvojic 
v »pajsanju« hlodov. V sklo-
pu dogodka se je 46 pohod-
nikov podalo na pohod Med 

gorami, v zabavnem delu so 
nastopili Ansambel dveh do-
lin, Ansambel Toneta Rusa 

in Strmina Express. Tomaž 
Ažbe nam je še zaupal, da 
so ob tej priložnosti nekaj 

metrov stran od osrednjega 
prizorišča na novo postavili 
tudi razgledno točko v obliki 
podkvice, kjer se odpre pog-
led na Selško dolino in Julij-
ske Alpe. 

Oglarski praznik je Šte-
fan Bogataj iz Žirov obiskal, 
ker je želel videti stare običa-
je, povezane z lesom. »Naj-
bolj zanimivo je prikazova-
nje kuhanja oglja, saj gre 
za običaj, ki izumira, v na-
ših koncih pa ni ravno poz-
nan, ker se s tem niso niko-
li ukvarjali,« je povedal Bo-
gataj. Srečali smo tudi turi-
ste iz Poljske, družino Za-
lewski, ki dopustuje na Če-
teni Ravni. Dan oglarjev so 
obiskali, ker so se želeli sez-
naniti s postopkom pridobi-
vanja oglja, saj je slovenski 
postopek precej drugačen 
od tistega v njihovi deželi. 

Praznik oglarjev na Starem vrhu
Oseminštirideseti Dan oglarjev na Grebljici na Starem vrhu se je tradicionalno poklonil koparjem, oglarjem, kovačem, tesarjem ter drugim, ki ohranjajo 
kulturno dediščino in tradicijo rokovanja z lesom po starem. 

Kopo so letos zakurili že teden dni prej, na Dan oglarjev pa so prikazali trganje. / Foto: Tina Dokl

Žagarji so žagali tramove po starem. / Foto: Tina Dokl

Letos je bilo prvič moč videti pletenje košar. / Foto: Tina Dokl

Ob na novo zgrajeni razgledni točki na Starem vrhu  
so se slikali turisti iz Poljske Ela, Mateusz in Andrzej 
Zalewski. / Foot: Tina Dokl
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
6. 8.

16/29 °C

Nedelja 
11. 8.

15/28 °C

Sreda 
7. 8.

Četrtek
8. 8. 

Petek
9. 8. 

Sobota
10. 8.

17/31 °C 18/26 °C 16/28 °C 15/28 °C

Ponedeljek 
12. 8.

Torek
13. 8.

Sreda
14. 8.

Četrtek
15. 8.

15/30 °C 14/25 °C 13/24 °C 12/23 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

sudoku_LAZJI_19_62
NALOGA

4 1 3 6 2
6 4

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

7 8 6
2 5 6 7 1

9 2
1 4 5 7 3

sudoku_LAZJI_19_62

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_62
NALOGA

4 1 5 7
7 1 8

3 4
9 5 2

2 8 5 4
6 3 9

4 5
5 2 7
7 6 1 4

sudoku_TEZJI_19_62

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_62
NALOGA

4157
718

34
952

2854
639

45
527
7614

sudoku_TEZJI_19_62

REŠITEV

419568327
276913458
385472691
953641782
128397546
647285139
891734265
564129873
732856914

sudoku_LAZJI_19_62
NALOGA

41362
64

29638
824
341597

786
25671

92
14573

sudoku_LAZJI_19_62

REŠITEV

458913672
736248519
219657384
861729435
342165897
597384126
925836741
673491258
184572963

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 7. 8.
19.20, 21.45 HITRI IN DRZNI:  
HOBBS IN SHAW
15.00, 17.10 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 7. 8.
19.00 BTS BRING THE SOUL
15.50, 18.30, 20.00, 21.10  
HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
19.40 LEVJI KRALJ
15.20, 16.30, 17.40, 18.20  
LEVJI KRALJ, sinhro.
17.20 LEVJI KRALJ, 3D, sinhro.

16.30 PLAZENJE
20.40 STUBER: DIVJA VOŽNJA
15.30 SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH  
LJUBLJENČKOV 2, sinhro.
21.15 PREVARANTKI

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 9. 8.
21.00 Letni kino: BOJEVNICA

Sobota, 10. 8., in nedelja, 11. 8.
18.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
20.00 DIEGO MARADONA

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Organizator :
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IZLET / OD 26. DO 29.  SEPTEMBRA 2019

Vojvodina –  
kulinarični potep

Vabimo vas na izlet v Srbijo, točneje v Vojvodino. Ogledali si bomo  muzej kruha 
in tipično srbsko hišo iz 19. stoletja. Ustavili se bomo tudi v samostanu Krušedol 
in obiskali Sremske Karlovce, ki jih krasijo ogromne baročne palače. Odpravili 
se bomo na Petrovaradinsko trdnjavo, ki jo imenujemo Gibraltar na Donavi. V 
spremstvu lokalnega vodnika si bomo ogledali staro mestno jedro Novega Sada 
in se ustavili v vinski kleti Miljević, kjer bomo pokusili njihovo domače vino in 
žganje. Tu bo tudi kosilo ob zvokih vojvodinskih tamburašev. V kraju Ćelarevo 
bomo obiskali muzej piva in pivo tudi pokusili. Zadnji dan bomo obiskali še Su
botico in njeno znamenito tržnico. Sledila bosta obisk priznane vinske kleti Zvon
ka Bogdana in pokušina njihovega vina. Mimo Somborja se bomo odpeljali v naj
bolj „rusko“ mesto v Srbiji – Ruski Krstur, mestece v Bački, ki se preživlja z vzgojo 
paprike. Po kosilu sledi vožnja domov.
Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, obvezno srbsko turistično vstopno takso in turistično takso 
v hotelih, dva polpenziona v hotelih s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, vstopnino v muzej kruha, ogled 
etno hiše Maradik in toplo malico (pijača za doplačilo), vstopnino v samostan Krušedol, pokušino medu in 
lokalnih vin v Sremskih Karlovcih, vstopnino v podzemne galerije na Petrovaradinski trdnjavi, pokušino vina 
in žganja ter kosilo ob živi glasbi na Fruški gori (pijača za doplačilo), vstopnino v muzej piva in pokušino, 
pokušino vin v vinski kleti Zvonka Bogdana, kosilo tretji dan (pijača za doplačilo), obvezno lokalno vodenje v 
Novem Sadu, turistično vodenje, organizacijo in DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj – 04/ 20 13 220, Škofja Loka – 04/ 51 70 
305, Radovljica – 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 242 €
(ob prijavi 40 gostov)

Ob prijavi povejte, da ste oglas opazili v tem časopisu.

6. 8.  tor. Ljubo 5.41 20.35

7. 8. sre. Kajetan 5.42 20.34 

8. 8. čet. Miran 5.44 20.32   

9. 8. pet. Janez 5.45 20.31

10. 8. sob. Lovrenc 5.46 20.30

11. 8. ned. Suzana 5.47 20.28

12. 8. pon.  Klara 5.48 20.27

Urša Peternel

Jesenice – Po desetih letih, 
kar je na Mežaklo padel me-
teorit, so območje padca na 
Planskem vrhu označili z in-
formacijsko tablo. Na tabli 
so napisani osnovni podat-
ki o meteoritu, ki nosi ime 
Jesenice. 

To pa ni edina pridobi-
tev na Mežakli, ob markira-
ni planinski poti med Zako-
pom in Planskim vrhom so 
namreč uredili tudi razgle-
dišče Špica. Nahaja se ob 
televizijskem oddajniku na 
Mežakli, z lesene ploščadi 

pa so lepi razgledi na Kara-
vanke, vse od Kepe do Stola 
ter do Kamniško-Savinjskih 
Alp in Storžiča. 

»Razgledna ploščad ima 
poleg panoramske table na 
novo dodano tudi vpisno 
knjigo ter žig,« je pojasnila 
Nina Kobal z Razvojne agen-
cije Zgornje Gorenjske. Kot 
je dodala, obe pridobitvi so-
dita pod okrilje projekta Po-
hodništvo v občini Jesenice, 
ki ga financira Občina Jese-
nice, izvedbo pa koordinira 
Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske. »Glavni cilj pro-
jekta je bil ureditev poti Po-
tep po Mežakli, ki se zač-
ne na Kočni, poteka pa pre-
ko Mežakle do Podmežakle. 
Zato bosta v kratkem pos-
tavljeni tudi dve vstopni ta-
bli na Kočni in Podmežak-
li, z zemljevidom območja, 
opisom poti in zanimivosti 
ob poti,« je povedala Nina 
Kobal.

Kot je dodala, prihod-
nje leto nameravajo označi-
ti tudi ostale kulturne in na-
ravne znamenitosti ob poti.

Meteorit Jesenice dobil tablo
Na območju padca meteorita Jesenice na Planskem vrhu na Mežakli so postavili informacijsko tablo.

Razgledišče Špica ob televizijskem oddajniku na Mežakli / Foto: Simon Demšar

Informacijska tabla na mestu padca meteorita na Planskem 
vrhu / Foto: Stane Arh

Kranj – Na stopnišču Stare pošte v Kranju je do srede sep-
tembra na ogled razstava tapiserij avtorja Radovana Rakovca. 
Na ogled je izbor iz dopolnjene kolekcije Geometrija tarot in 
nedokončana kolekcija Živalski tarot, iz vsake kolekcije po 
sedem tapiserij, je povedal avtor, ki je o geometriji tarot v 
preteklosti napisal tudi knjigo. Karte tarot s svojimi 22 veliki-
mi arkanami (skrivnostmi) predstavljajo različne faze razvoja 
človeka in njegove osebnosti ter usodo, Radovan pa je kartam 
velike arkane dodal še šest dodatnih slik. Pozneje je zasnoval 
še živalski tarot, ko je dodal še živalske simbole. Na tapiserijah 
te podobe ustvarja že tri desetletja, veščine se je naučil med 
zdravljenjem in mu tudi danes pomeni terapevtsko delo, ki 
ga ohranja v stanju harmonije in mu pomaga znova doseči 
ravnotežje življenja. 

Tapiserije na Stari pošti

Breznica – Jeseniško podjetje ENOS je dobilo koncesijo za 
izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Žirovnica. 
Koncesijsko pogodbo sta podpisala župan Leopold Pogačar in 
direktor ENOS Jesenice Andrej Stušek. Kot je pojasnil župan, 
imajo s tem občani v Žirovnici zagotovljeno dolgoročno oskr-
bo z zemeljskim plinom. Koncesionar bo izvajal distribucijo 
zemeljskega plina, skrbel za obratovanje in vzdrževanje dis-
tribucijskega sistema ... Konec lanskega leta je bilo v občini 
430 odjemalcev zemeljskega plina, med večjimi osnovna šola, 
občina, vsi zgrajeni objekti v Obrtno-poslovni coni Žirovnica. 
Se pa število odjemalcev bistveno ne povečuje, verjetno tudi 
zaradi večje uporabe toplotnih črpalk in kurjave z lesom.

Koncesija za zemeljski plin družbi ENOS
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Delo v strežbi, m/ž (Kranj) 
Kaj pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj, prednost bodo imeli kandidati z de-
lovnimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih. BIZI4U, poslovne storitve, d. o. 
o., Bergantova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 8. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Čistilec-upravljavec notranjih prostorov, m/ž (Brnik) 
Potrebno: pozitiven odnos do dela, znanje slovenskega jezika, zaželene so izku-
šnje, z veseljem pa damo priložnost tudi osebam brez izkušenj. Dobrovita, d. o. o., 
Tbilisijska ulica 87, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 8. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Koordinator v oddelku logistike in operative, m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: vodenje in nadzor dela v logistiki z analiziranjem in spre-
mljanje KPI-jev učinkovitosti delavcev, postavitev delovnih procesov v logistiki, od-
govornost za optimizacijo stroškov logistike, izboljšanje učinkovitosti dela, obli-
kovanje in vpeljava logistične strategije podjetja ... ARC-Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor, m/ž (Bled) 
Naloge in odgovornosti: sprejemanje gostov in posredovanje informacij, urejanje 
rezervacij, registriranje računov in izročanje računov ob odhodu, prodaja produk-
tov družbe in poslovnih partnerjev družbe … Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 11. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilec, m/ž (Kranj) 
Opis del: čiščenje prostorov proizvodnega obrata (prostori proizvodnje, pisarne, 
garderobe …). Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo 
do 15. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar a la carte, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaželena izobrazba gostinske smeri, vsaj 2 leti izkušenj z delom v a la 
carte restavracijah, aktivno znanje angleščine, zaželeno je tudi znanje drugih tujih 

jezikov (italijanščina, nemščina), prodajna usmerjenost, natančnost, vestnost, za-
nesljivost in komunikativnost, osebna urejenost in čistoča. Jezeršek gostinstvo, d. 
o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 14. 8. 2019. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

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

Orodjar, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo – orodjar, oblikovalec kovin, strojni tehnik, inž. 
Strojništva …, delo v dveh izmenah, vestnost in zanesljivost, natančnost, organizi-
ranost, motiviranost za delo. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 31. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec za enostavna dela v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: odgovornost za kakovostno opravljanje 
dela ter skrbno ravnanje z materialom in delovnimi sredstvi, odgovornost za pravo-
časno opozarjanje nadrejenih na obstoječe ali potencialne težave v procesu, dosle-
dnost pri delu, razvite ročne spretnosti. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 31. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni zastopnik, m/ž (Gorenjska) 
Pričakujemo: VI., V. stopnjo ekonomske ali druge primerljive smeri, zaželeni vsaj 2 
leti delovnih izkušenj v komerciali, niso pa pogoj, ustrezna računalniška znanja, za-
želeno aktivno znanje angleščine, poznavanje pravilnikov in postopkov izvoza bla-
ga, samostojnost in samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost ter pozitivno na-
ravnanost do dela, sposobnosti in veščine prodajne komunikacije ... Fructal, d. o. 
o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 14. 8. 2019. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Škofja Loka, Kranj Primskovo, Lesce) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prevzem, komisioniranje, odda-
ja blaga in materiala, skrb za urejenost skladišča, manipulacija z viličarjem ... Mer-
kur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 25. 8. 2019. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž (Škofja Loka, Kranj Primskovo) 
Pričakujemo: dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe trgovske oz. druge ustre-
zne smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj s področja prodaje, poznavanje 
maloprodajnih procesov, poznavanje oddelka vodovod-ogrevanje, naravnanost 
na stranke z veliko mero samoiniciativnosti in komunikativnosti, občutek za delo z 
ljudmi, urejenost. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave 
zbiramo do 25. 8. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

PRIREDITVE
Slavnostna parada in gasilska veselica
Leše – Prostovoljno gasilsko društvo Leše v soboto, 10. av-
gusta, ob 18. uri, vabi na slavnostno parado in gasilsko vese-
lico z ansamblom Gašperji in Vilijem Resnikom.

IZLETI

Na Podgorski vrh
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
na Podgorski vrh / Monte Nebria 1207 m n. m., in sicer v 
četrtek, 22. avgusta, z odhodom s posebnim avtobusom ob 
7. uri izpred Globusa. Hoje bo za dve do tri ure, višinska raz-
lika je 407 metrov. Hrano in pijačo imejte v nahrbtnikih. Ne 
pozabite na osebni dokument. Prijave z vplačili sprejemajo 
do ponedeljka, 19. avgusta, v pisarni društva.

Po sledeh Antona Janše in Linhartove družine na 
Dunaju
Radovljica – Muzeji radovljiške občine vnovič vabijo na stro-
kovno ekskurzijo – tokrat boste 11. in 12. oktobra v organi-
zaciji Mestnega in Čebelarskega muzeja obiskali prestolnico 
nekdanje Habsburške monarhije Dunaj, kjer so v preteklosti 
živeli in delali mnogi pomembni Slovenci, med njimi so tudi 
takšni, ki so povezani z Radovljico. Prijave in plačila zbirajo 
do 15. septembra na upravi Muzejev radovljiške občine, Lin-
hartov trg 1, Radovljica, od 8. do 14. ure, na telefon 04/532 
05 20 ali po e-pošti mestni.muzej@mro.si – z dokazilom o 
plačilu avansa.

OBVESTILA
Sanacijska dela v Dovžanovi soteski
Tržič – Na širšem območju naravnega spomenika Dovžano-
va soteska (Slap–Jelendol) bodo do sredine novembra pote-
kala sanacijska dela. Promet bo v svetlem delu dneva moten 
oz. onemogočen, urejen in ustrezno označen bo obvoz prek 
Loma pod Storžičem in naprej po gozdni cesti proti Med-
vodjam (dobrih 15 kilometrov dlje). Dostop do planin pod 
Košuto je možen iz Tržiča po markirani planinski poti čez 
Kal, iz vasi Podljubelj po označeni markirani poti ali mimo 
kmetije Matizovec in po ostalih markiranih planinskih po-
teh. Pohodnike prosijo, da svoja vozila parkirajo tam, kjer je 
parkiranje dovoljeno, in sicer čim nižje v dolini in ne ob cesti. 

PREDSTAVE

Festival Kino Bled
Bled – Med 5. in 11. avgustom si v Zdraviliškem parku Bled 
brezplačno lahko ogledate filmske projekcije v okviru festi-
vala Kino Bled. Zavod Aspekt organizira sedem brezplačnih 
filmskih projekcij na prostem, ki se vsak dan začenjajo ob 21. 
uri. Poskrbljeno je za hrano in pijačo, brezplačne spremlje-
valne koncerte in pogovorne dogodke.

Kino na Gorenjski plaži
Tržič – Na Gorenjski plaži vabijo na ogled filmskih poslastic 
na prostem. Vsi filmi bodo na ogled v amfiteatru ob 20.45: 
v torek, 6. avgusta, romantična komedija Gajin svet; v sre-

V odročnih predelih Selške do-
line ni bilo nikoli volkov. Tam 
ljudje redijo drobnico in skrbijo, 
da ni že vse zaraščeno. Kljub 
opozorilom se vsakodnevno 
vrstijo napadi volkov na drob-
nico in drugo živino. Država 
pa, namesto da bi ljudi in živi-
no zaščitila, se iz njih norčuje. 
Sveta jeza me pograbi, ko pri 
radijskih poročilih »strokov-
njak« kvasi, kako bo odstrel 
enega volka svarilo ostalim sto-
tim, da ne bodo več pri belem 
dnevu napadali živali. Samo 
to še manjka, da bo napaden 
človek. Samo cinik lahko iz-
javi, da se bodo morali ljudje 
navaditi na sobivanje z zver-
mi. Ljudi, ki sedijo v varnih in 
hladnih pisarnah, ne zanima-
jo ljudje, ki delajo v nemogočih 
razmerah in se borijo z naravo 

Volkovi in birokracijo, ki ni dosti boljša 
od živali. Čudim pa se, da se v 
podporo rejcem živali ne oglasi 
več združenj, zbornic, zadrug 
in organizacij za ohranjanje 
podeželja. Ali vsi skrbijo samo 
za svoj vrtiček, ostali jim niso 
mar? Egoizem in apatija na 
vsej črti! Režim, ki je na ob-
lasti že sedemdeset let, ima še 
zmeraj glavno besedo, le drugo 
ime ima. Prizadeti ljudje se 
bodo morali zbuditi iz kome in 
zahtevati svoje pravice, sicer se 
bomo morali navaditi jesti les, 
kot je rekel novinar televizijske 
oddaje Ljudje in zemlja.
P. S.: Če ta vlada misli iz Slo-
venije narediti zverinjak Evro-
pe, naj to ljudem naravnost 
pove. Ne se izgovarjati na lo-
bije ali nevladne organizacije, 
kar je eno in isto.

Julijana Gartner, Selca

PREJELI SMO

Jasna Paladin

Kamnik – Med 9. in 17. avgu-
stom se bo v Kamniku odvil 
že 16. Kamfest, največji po-
letni kulturni festival v širši 
regiji. V devetih dneh bo or-
ganizator Kulturno društvo 
Priden možic organiziral 
več kot šestdeset žanrsko iz-
jemno pestrih dogodkov – od 
glasbenih dogodkov za širšo 
množico in bolj izbrane oku-
se ter gledaliških predstav za 
otroke in odrasle pa vse do 
likovnih, multimedijskih 

dogodkov. Večina dogod-
kov je brezplačna, plačlji-
vi so koncerti na Samostan-
skem odru. Ta bo postav-
ljen v mekinjskem samosta-
nu in bo gostil velika ime-
na slovenske glasbene sce-
ne. Preostalo dogajanje pa 
bo strnjeno v mestnem sre-
dišču. Mestni oder bo letos 
zrasel sredi mesta pod Ma-
lim gradom in bo žanrsko 
najbolj raznolik. Glavni trg 
bo letos prizorišče otroške-
ga in kino programa. Uli-
ce in kotički Kamnika bodo 

prostor za DDV-program, 
dogodke z dodano vredno-
stjo, Park Evropa bo zasijal v 
formi Parka mladih – kotič-
ka, ki ga pripravlja Mladin-
ski svet Kamnik, Kamfest 
pa ne bo minil niti brez Mo-
bilnega odra, ki bo vseh de-
vet festivalskih dni krožil po 
mestu in odkrival ter oživljal 
urbane prostore, obenem pa 
povezoval glasbene in upri-
zoritvene dogodke.

Festival sodeluje s Knji-
žnico Franceta Balantiča, 
Medobčinskim muzejem 

Kamnik, Domom kulture Ka-
mnik, Zavodom Mekinjski 
samostan, Zavodom za turi-
zem, šport in kulturo, Mla-
dinskim centrom Kotlovni-
ca, Kulturnim domom Fran-
ca Bernika in številnimi dru-
gimi predvsem nevladnimi 
organizacijami ter nepogreš-
ljivim Diversity – express yo-
urself, ki že vrsto let na Kam-
festu skrbi za sejemsko po-
nudbo. 

Organizator tudi letos (če 
jim bo le vreme naklonjeno) 
pričakujejo več kot trideset 
tisoč obiskovalcev.

Zaradi festivala bosta v Ka-
mniku veljala tudi spreme-
njen prometni režim in po-
polna zapora središča mes-
ta, in sicer vsak dan od 9. do 
17. avgusta med 17. in 24. 
uro. Obvozi za stanovalce 
bodo urejeni.

Kamfest se vrača v mesto
Po dveh letih, ko je bilo osrednje dogajanje poletnega festivala Kamfest 
zaradi gradbenih del prestavljeno v Keršmančev park, bo med 9. in 17. 
avgustom znova živo na ulicah mestnega središča.

Jesenice – Krajevna skupnost Podmežakla pripravlja ob kra-
jevnem prazniku ta teden več prireditev. V petek bodo ob 10. 
uri slovesno odprli obnovljeno zelenico oziroma park v Kurji 
vasi pri stavbi krajevne skupnosti, dan zatem, v soboto, pa 
se v sodelovanju s krajevnim odborom zveze borcev za vred-
note NOB organizirajo tradicionalno srečanje na Zakopu na 
Mežakli. Kot je sporočila predsednica sveta KS Alma Rekić, 
bo na srečanje organiziran prevoz; avtobusi bodo odpeljali 
ob 9. uri izpred Hermanovega mosta, ustavljali pa bodo na 
vseh postajališčih v Podmežakli. Pohodniki se bodo zbrali 
ob podvozu pod avtocesto na Cesti heroja Verdnika in na pot 
krenili ob 8. uri. 

Praznično v Podmežakli

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik na 
svojih družabnih omrežjih 
organizira fotografski nate-
čaj za najlepšo fotografijo 
poletja v Kamniku. 

Za najboljših šest fotogra-
fij je namenjenih šest pri-
vlačnih nagrad, kjer je prva 
nagrada VIP panoramski 
polet z ultralahkim letalom. 
Fotografija je lahko posne-
ta na katerikoli turistični po-
sebnosti Kamnika ali njego-
ve okolice, tudi z Velike pla-
nine, doline Kamniške Bi-
strice, Tuhinjske doline, 
Arboretuma Volčji Potok, 
Term Snovik ... 

Do 22. avgusta morajo so-
delujoči v posebni aplikaci-
ji na strani Visit Kamnik na-
ložiti fotografijo, iz katere 
so razvidne zanimivosti Ka-
mnika ali okolice, fotogra-
fijo opisati, ji dodeliti ozna-
ko #visitkamnik in #welo-
vekamnik ter slediti Face-
book strani Visit Kamnik in 
Instagram profilu @visitka-
mnik. Nagrajence bo določi-
lo glasovanje Facebook upo-
rabnikov v galeriji aplikacije 
na Facebook strani Visit Ka-
mnik. 

Sodelujejo lahko vsi, ki 
pošljejo fotografijo, ne glede 
na kraj ali državo stalnega 
prebivanja. Nagrajenci bodo 
razglašeni 23. avgusta.

Fotografski natečaj 
Poletje v Kamniku
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Rezultati 62. kroga – 4. avgusta 2019 
1, 3, 5, 8, 20, 30, 36 in 9

Loto PLUS: 7, 10, 14, 15, 17, 21, 26 in 38 
Lotko: 143949

Sklad 63. kroga za Sedmico: 3.740.000 EUR 
Sklad 63. kroga za PLUS: 1.120.000 EUR 
Sklad 63. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

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

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

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

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

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

42 
EUR

+ poštnina
Št. strani: 558,  
160 x 240 mm,  

trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1,  

v Kranju, jo naročite na telefonski številki 04/201 42 41 ali na  

narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina 

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

OSMRTNICA

Po težki in dolgi bolezni nas je zapustila draga žena, mami  
in babica

Majda Djokić
roj. Papler, iz Kranja

Od nje se bomo poslovili v sredo, 7. avgusta 2019, ob 12. uri  
na pokopališču v Kranju.

Žalujoči: mož Stanimir ter sinova Milan in Božidar z družinama

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

PEUGEOT 2008, 1.6 HDI 16, letnik 
2014, prevoženih 90.000 km, ko-
vinsko srebrne barve, tel.: 040/885-
407  
 19002065

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19001541

STROJI IN ORODJA
PRODAM

PEČ na olje z gorilcem in cisterno 
2.000 litrov, tel.: 041/912-435 
 19002068

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE deske debeline 20 mm, tel.: 
031/692-315 19002060

KUPIM

RABLJENE tlakovce, pravokotne obli-
ke, tel.: 031/817-768 19002061

KURIVO
PRODAM

KVALITETNA bukova ali hrastova drva, 
metrska ali razžagana, možnost dosta-
ve, tel.: 041/639-348  
 19002054

KVALITETNO oglje za žar, skuhano 
na tradicionalni način v kopi. Oglje je 
predvsem iz bukovega in gabrovega 
lesa, možna dostava, cena 1 EUR/kg, 
tel.: 030/671-403, 040/235-738  
 19002070

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno garnituro, zelo 
lepo ohranjeno, cena 100 EUR, tel.: 
040/835-578 
 19002062

RDEČ usnjen kavč dolžine 220 cm, 
dobro ohranjen, tel.: 041/911-835 
 19002050

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DVE rabljeni moški kolesi na presta-
ve, v voznem stanju, tel.: 040/527-
340   
 19002066

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 19001937

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19002063

ŽIVALI IN  
RASTLINE
KUPIM

PSA mešančka manjše rasti, starega 
do enega leta, tel.: 041/390-431 
 19002059

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PAJEK Sip 340, 4 vretena in mlin za 
mletje žita in storžev Lifan, vse malo 
rabljeno, ugodno, tel.: 031/604-918 
 19002056

STARO kmetijsko orodje in stroje, tel.: 
031/692-315  
 19002057

TRAČNI obračalnik Sip Favorit 220 
in kravo ciko, ekološka reja, tel.: 
041/608-765 
 19002052

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja, tel.: 041/526-
832 19002058

TRAKTOR in nekaj priključkov, tel.: 
041/680-684 
 19002069

PRIDELKI
PRODAM

RDEČO peso, tel.: 041/517-551  
 19002051

RDEČO peso, tel.: 031/622-360  
 19002064

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ali telico limuzin, staro pol leta, 
tel.: 031/585-345  
 19002045

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

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678  
 19002055

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobijo kuhar, picopek in natakar. 
Gostilna Logar, Igor Logar, s.p., Hote-
maže 3a, Preddvor, tel.:  040/130-
877  
 19002001

STORITVE
NUDIM

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

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

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

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

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 19002044

ZASEBNI STIKI
32-LETNI Gorenjec s službo in stano-
vanjem bi rad spoznal dekle za skupno 
življenje, tel.: 041/904-784 19002053

RAZNO
PRODAM

EL-panele, nove, tel.: 030/348-890  
 19002049

IŠČEM

GRAMOFONSKE plošče, sem in-
valid in rad poslušam glasbo, hvala 
za podarjene, tel.: 04-51-23-353, 
041/896-699 19002067

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

15
EUR

do, 7. avgusta, komedija Prevarantki; v četrtek, 8. avgusta, 
pustolovščina Maščevalci: Zaključek; v petek, 9. avgusta, 
biografska drama Bohemian Rhapsody; v soboto, 10. avgu-
sta, družinska animirana komedija Skrivno življenje hišnih 
ljubljenčkov 2; v nedeljo, 11. avgusta, pustolovska komedija 
Johnny English spet v akciji.

Torkova kinoteka
Jesenice – V okviru Torkovih kinotek, ki so del Poletja na Stari 
Savi, si lahko danes, v torek, 6. avgusta, ob 20. uri brezplačno 
ogledate animirano družinsko komedijo A je to! Pat in Mat.

KONCERTI

Festival Radovljica
Radovljica – V soboto, 10. avgusta, se začenja 37. Festival Ra-
dovljica 2019. Otvoritveni koncert z naslovom Koncerti Anto-
nia Vivaldija in sodobnikov bo ob 20. uri v Radovljiški grašči-
ni. Nastopili bodo: Dan Laurin, kljunasta flavta, Aureliusz 
Goliński, violina, Ana Vasić, violina, Zsuzsanna Czentnár, vi-
ola, Domen Marinčič, violončelo, in Anna Paradiso, čembalo.



24 Gorenjski glas
torek, 6. avgusta 2019

Anketa

Crispin Glover,  
posebni gost festivala:

Udeležba na festivalu, ki Slove-
nijo postavlja na mednarodni 
zemljevid sedme umetnosti, 
mi je v čast in zadovoljstvo. 
Gre za popolno kombinacijo 
filmskih ter naravnih biserov.

Maja Muhič, prostovoljka:

Vse dni smo preživeli v družbi 
filmskih ustvarjalcev, spletle 
so se mnoge prijateljske vezi, 
obenem pa smo pridobili šte-
vilne praktične izkušnje, ki jih 
bomo lahko uspešno upora-
bili tudi v prihodnje.

Uroš Lebar, voznik:

Festival predstavlja tudi pros-
tor neformalnega praktič-
nega usposabljanja mladih. 
Na trenutke je bilo naporno, 
toda složno smo prebrodili 
vse težave. 

Matevž Jerman, član žirije:

Veseli me, da je razgiban pro-
gram kakovostnih filmov, ki 
sicer ne zaidejo v mestne 
kinematografe, na butični 
festival privabil mnoge ljubi-
telje filmov. 

Samo Lesjak

Na četrtem Mednarodnem 
filmskem festivalu v Kranjski 
Gori so se spletle ter okrepi-
le mnoge vezi med filmskimi 
ustvarjalci, obiskovalci, orga-
nizatorji ter drugimi sodelu-
jočimi.

Foto: Gorazd Kavčič

Filmski festival, 
ki povezuje

Maks Bembič,  
vodja prostovoljcev:

Festival je za vse udeležence 
nepozabna izkušnja. Občas-
no nam je sicer ponagajalo 
vreme, kar pa nas je vse, ki 
smo sodelovali pri organizaci-
ji festivala, le še bolj povezalo.

info@g-glas.si

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

Danes bo deloma sončno, popoldan pa spremenljivo oblačno. 
Pozno popoldne in zvečer so možne nevihte. Jutri bo sončno 
s spremenljivo kopasto oblačnostjo, popoldne ni izključena 
kakšna nevihta. Pihati bo začel jugozahodni veter. V četrtek bo 
pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma nevihtami.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Marsikdo je prepri-
čan, da lunine mene moč-
no vplivajo na življenje, 
med drugim tudi na roje-
vanje, kar nekaj avtorjev na 
svetu in pri nas pa je pisa-
lo o tem, da med luninimi 
menami in številom rojstev 
ni pomembne povezave in 
da je verjetnost, da se otrok 
rodi ob polni luni, prav to-
likšna, kot da se rodi na ka-
terikoli drug dan. Kdo ima 
prav?! V državnem statistič-
nem uradu so na podlagi po-
datkov o rojstvih poskuša-
li potrditi ali ovreči trditve o 
morebitnem vplivu lune ozi-
roma luninih men na števi-
lo rojstev.

Kaj kažejo statistični po-
datki? V zadnjih petih le-
tih (2014–2018) se je v Slo-
veniji rodilo 102 tisoč otrok 
ali povprečno 55,8 na dan, 
pri tem pa so od dnevne-
ga povprečja glede na luni-
no meno majhna statistična 
odstopanja. V dnevih s praz-
no luno se je rodilo v povpre-
čju 53,9 otroka na dan, ob 
prvem krajcu 54,8, ob polni 
luni ali ščipu 56,8 in ob zad-
njem krajcu 58 otrok na dan. 
Ker v porodnišnicah v seda-
njem času več kot četrtino 

porodov umetno sprožijo ali 
načrtujejo carske reze, so v 
statističnem uradu analizi-
rali še podatke izpred šestde-
setih let, ko je bilo takšnih 
porodov bistveno manj in se 
je še skoraj dve petini vseh 
otrok rodilo v domačem oko-
lju. V letih 1954–1958 se je v 
Sloveniji rodilo 154 tisoč ot-
rok, podatki o dnevu rojstva 
so na voljo za nekaj več kot 
139 tisoč otrok. Takrat se je 

glede na znane podatke o 
dnevu rojstva v povprečju ro-
dilo 76,3 otroka na dan, pri 
tem pa se je na dneve s pr-
vim krajcem rodilo 73,7 otro-
ka, na dneve s prazno luno 
(mlaj) 76,1 otroka, na dne-
ve s polno luno (ščip) 75,5 ot-
roka in na dneve z zadnjim 
krajcem 78,2 otroka. Stati-
stiki so ob tem tudi ugoto-
vili, da so bila rojstva v tis-
tem času oziroma do konca 

šestdesetih let precej enako-
merno razporejena po vseh 
sedmih dnevih v tednu – 
vsak dan se je rodilo v pov-
prečju od 13,9 do 14,8 od-
stotka otrok, povprečno naj-
več pa na nedelje. V zadnjem 
petletnem obdobju (2014–
2018) se jih je povprečno 
največ rodilo na petek (15,8 
odstotka), najmanj pa na ne-
deljo (11,3 odstotka) in na so-
boto (12,1 odstotka).

Se ob polni luni rodi več otrok
V statističnem uradu ugotavljajo, da lunine mene bistveno ne vplivajo na čas rojstev otrok. Od vseh 
štirih luninih men se v povprečju najmanj otrok rodi prav na dneve s prazno luno.

V statističnem uradu ugotavljajo, da na čas rojstev otrok bolj kot lunine mene vplivajo 
dnevi – več rojstev je v delovnih dneh, od ponedeljka do petka, kot ob koncu tedna, v 
soboto in v nedeljo. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – V petek se je 
s položitvijo venca na grob Ja-
koba Aljaža na pokopališču 
na Dovjem in odprtjem tradi-
cionalne, letos že štiridesete 
likovne kolonije Vrata v Slo-
venskem planinskem muze-
ju v Mojstrani začel praznič-
ni avgust, mesec, v katerem 
praznuje občina Kranjska 
Gora. Uradno je praznik 7. 
avgusta, v spomin na dan, ko 
je leta 1895 dovški župnik Ja-
kob Aljaž na vrhu Triglava 
postavil kasneje po njem po-
imenovani stolp. Za konec 
tedna je bilo napovedanih 
še več dogodkov, med njimi 
Andrejčkov pohod na Ciper-
nik, občinsko prvenstvo v te-
nisu in kegljanje s kroglo na 
vrvici, v Slovenskem planin-
skem muzeju so predstavi-
li vse letošnje novosti, med 

drugim virtualni zipline s 
Triglava. Osrednja slove-
snost s podelitvijo občinskih 
priznanj pa bo danes, 6. av-
gusta, ob 20. uri, na Trgu na 
Gorici v Kranjski Gori. Zlati 
grb Občine Kranjska Gora bo 
prejel Simon Oblak, prizna-
nja Občine Kranjska Gora pa 
Darinka Tarman, Miroslava 
Smolej in Zvonko Jereb. V 
kulturnem programu bodo 
nastopili Aleksander Me-
žek, godalni kvartet Came-
rata Carniola in tolkalec Vid 
Ušeničnik. V primeru sla-
bega vremena bo prireditev 
v Ljudskem domu v Kranj-
ski Gori. V četrtek, 8. avgu-
sta, ob 10. uri pa bo kolesarje-
nje v čast občinskega prazni-
ka z zbirnim mestom na par-
kirišču za zdravstvenim do-
mom v Kranjski Gori (v pri-
meru slabega vremena prire-
ditev odpade).

Občina Kranjska Gora 
praznuje

Venec na grob Jakoba Aljaža so položili: podžupan Občine 
Kranjska Gora Bogdan Janša, generalni direktor Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin, 
podpredsednik KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana Franc 
Voga, župnik Franc Juvan in predsednik Planinskega društva 
Dovje - Mojstrana Gregor Berce. / Foto: Tina Dokl

Bistrica pri Tržiču – V 79. letu starosti je minuli petek umrl 
nekdanji slovenski smučarki skakalec in olimpijec Marjan Pe-
čar. Že leta 1959 je v Gstaadu kot drugi slovenski mladinec 
osvojil pokal Kongsberg. Nastopil je tudi na olimpijskih igrah 
leta 1968 v Grenoblu, kjer je bil 46. na manjši napravi in 39. 
na večji. Kariero je leta 1969, tudi zaradi posledic poškodbe, 
končal s poleti na velikanki v Planici.

Umrl nekdanji slovenski skakalec Marjan Pečar


