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GORENJSKA

Drugo cev predora 
bodo gradili Turki
Za graditelja slovenskega dela 
druge cevi avtocestnega predora 
Karavanke je bilo izbrano turško 
podjetje. Ponudba v višini 89,3 mi-
lijona evrov brez DDV je bila naj-
cenejša med vsemi devetimi po-
nudbami.
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GORENJSKA

Premestitev za  
duhovnika ni kazen
Začetek avgusta je v Katoliški cer-
kvi na Slovenskem čas osebnih 
sprememb in premestitev duhov-
nikov. Letos v ljubljanski nadškofi-
ji ni premestitev, ki bi dvignile po-
sebno pozornost javnosti, kot se 
je dogajalo v preteklih letih.

5

ŠPORT

Jure je zgled  
mladim rokometašem
Škofjeloški reprezentant in igralec 
Barcelone Jure Dolenec je del leto-
šnjih počitnic preživel z mladimi 
rokometaši svojega nekdanjega 
kluba, na rokometnem kampu pa 
so jih obiskali tudi nekateri sloven-
ski reprezentanti.
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KRONIKA

Kranjski policisti  
na Instagramu
Mladoletna najstnica je na Insta-
gramu objavila zgodbo o nepri-
mernem ravnanju policijske patru-
lje, ki je prejšnji mesec potekalo 
na območju Policijske postaje 
Kranj. V Policijski upravi Kranj rav-
nanje patrulje še preiskujejo.
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VREME

Danes bo delno jasno, po-
poldne so možne nevihte. 
Jutri in v četrtek bo sonč-
no in vroče. Zapihal bo 
jugozahodnik.

17/33 °C
jutri: sončno in vroče 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranjska Gora – 
V Sindikatu delavcev go-
stinstva in turizma Sloveni-
je (GIT) so na petkovi novi-
narski konferenci opozori-
li, da so v panogi že tri me-
sece brez kolektivne pogod-
be, kar se je zgodilo prvič po 
25 letih, ker pogajanja z delo-
dajalskima organizacijama, 
Turistično-gostinsko zbor-
nico in Združenjem deloda-
jalcev Slovenije – Sekcijo za 
gostinstvo in turizem, niso 
uspela. Zatikalo se je vsesko-
zi, kot je pojasnila generalna 

sekretarka sindikata GIT 
Karmen Leban, zataknilo pa 
pri višini dodatka na prese-
žne ure, ki jih natakarji, ku-
harji, sobarice ... ne morejo 
izkoristiti v obliki prostega 
časa v času referenčnega ob-
dobja. Samo v prvi polovici 
letošnjega leta se je nabralo 
že več kot petsto tisoč prese-
žnih ur, saj je ljudi, ki bi de-
lali v teh poklicih, bistveno 
premalo. Lebanova je pove-
dala, da je sindikat med po-
gajanji pristal tudi na dalj-
še referenčno obdobje izpla-
čevanja presežnih ur, a je v 
zameno zahteval vsaj dvig 

urne postavke za presežne 
ure s trideset- na 45-odstotni 
dodatek k osnovni urni po-
stavki, kar v praksi pomeni 
okoli trideset centov na uro 
več: »... kar pa je bilo s stra-
ni delodajalcev zavrnjeno – 
kljub slabim delovnim po-
gojem in slabim plačam go-
stinskih delavcev, mobingu 
in spet rekordnemu turistič-
nemu obisku.« Lebanova je 
poudarila, da turistična se-
zona uspeva le zato, ker so v 
ozadju ljudje, ki delajo dva-
najst ur in več na dan. 

Turizem cveti, delavci pa izgorevajo
Zaposleni v panogi turizma in gostinstva so prvič ostali brez kolektivne 
pogodbe. Reprezentativni sindikat je opozoril, da natakarji, kuharice, 
sobarice, vratarji ... za mizerne plače in pod slabimi pogoji delajo za ugled 
svojih podjetij, države in slovenskega turizma, ki pa kuje dobiček. 

Kdo skrbi, da so naši gostje zadovoljni, spočiti, brez skrbi? Da so navdušeni nad Slovenijo 
in njenimi lepotami? Da se bodo še vrnili k nam? To so slovenski gostinski delavci – 
natakarji, kuharji, sobarice, receptorji, vratarji ... opozarjajo v sindikatu GIP. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – Po ne-
davnem udaru strele v bliži-
ni Blejskega jezera je ta v če-
trtek presenetila obiskoval-
ce Velike planine. »Že pred 
tem je deževalo, potem pa 
se je umirilo, slišati je bilo 
le posamezno grmenje, bli-
skov pa nisem videla. Ob 
udaru strele, ki je poškodo-
vala pohodnike, pa smo ta-
koj vedeli, da je udarila bli-
zu, saj je bil grom res mo-
čan. Najprej nisem videla, 

da je kaj narobe, kmalu nato 
pa se je izkazalo, da je strela 
udarila blizu Škofove bajte, 
kjer so bili takrat štirje poho-
dniki. Hitro so prišli na po-
moč preostali pohodniki, 
ki so jim pomagali. Po pri-
hodu helikopterja so poško-
dovane oskrbeli, na planino 
pa sta prišli tudi dve reševal-
ni vozili, gasilska avtomobi-
la in še dva dodatna avtomo-
bila,« se dogodka spominja 
očividka Kaja Ribežl.

Udar strele k sreči 
ni bil usoden
Ob udaru strele v pastirskem naselju na Veliki 
planini so bile poškodovane tri osebe. Enega od 
poškodovanih je rešila zgolj takojšnja pomoč, ki 
jo je nudil švedski zdravnik, ki je kot turist obiskal 
planino.

Urša Peternel

Ukanc, Lesce, Bled, Gozd 
- Martuljek – »Že deset dni 
smo čisto polni. Kamp od-
premo ob osmih zjutraj, ob 
pol devetih pa ga moramo 
zapreti, ker smo čisto pol-
ni,« so nam v petek poveda-
li v Kampu Zlatorog Bohinj. 
Sprejmejo lahko 750 gostov, 
prevladujejo Nemci, Čehi in 
Nizozemci. Tiste, ki ne do-
bijo prostora, preusmeri-
jo v druge kampe, denimo 
v Kamp Danica, na Šobec ... 
Ker v kampu nimajo parcel, 
rezervacij ne morejo spreje-
mati. Tako velja: Kdor prej 
pride, prej dobi prostor. 

Gorenjski kampi so povsem polni
Kamp odprejo ob osmih, ob pol devetih pa ga morajo zapreti, ker je že povsem poln. Takšno je stanje v 
Kampu Zlatorog v Ukancu na vrhuncu turistične sezone. Polni so tudi preostali gorenjski kampi.

Gorenjski kampi, tudi Kamp Špik v Gozdu - Martuljku, so na vrhuncu sezone polni. / Foto: Tina Dokl43. stran
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47. stran
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Knjigo prejme IVANA BODLAJ iz Tržiča.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Po več kot treh letih muzikal Mamma Mia! še vedno polni 
dvorane! Romantično zgodbo, polno optimizma in življenj-
ske energije, ki se odvija na grškem otoku, bo pričarala ekipa 
vrhunskih pevcev, igralcev in plesalcev. Muzikal je režiral Jug 
Radivojević. Igrajo: Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec, 
Damjana Golavšek, Uroš Smolej/Jure Sešek, Gojmir Lešnjak 
- Gojc/Jaša Jamnik, Marjan Bunič, Lina Rahne/Veronika Ko-
zamernik/Lea Bartha Pesek, Matjaž Kumelj ter mnogi drugi. 
Muzikal si lahko ogledate v Kranju 26. avgusta ob 20.30.
Mamma Mia! pa se 11. decembra vrača tudi na Bled v Festi-
valno dvorano. Vstopnice za obe predstavi so že v prodaji! 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
predstavo na Bledu. Nagradno vprašanje: Kdo je prevedel 
pesmi za muzikal Mamma Mia! v slovenščino? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 13. avgusta 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. julija 2018, prejme 
konopljino mazilo s smiljem Vera Malovrh iz Kranja.
Nagrajenki čestitamo!

Muzikal Mamma Mia! ponovno prihaja na grad 
Khislstein in Bled

Jože Košnjek

Višarje – Marijino božjepo-
tno središče Višarje v Ka-
nalski dolini v Italiji, kjer se 
stikajo meje treh držav, treh 
kultur, treh narodov in nji-
hovih jezikov, pred tride-
setimi leti ni bilo naključ-
no izbrano za tradicionalno 
srečanje Slovencev iz Slove-
nije, zamejstva in izseljen-
stva. Že pred tem so se na Vi-
šarjah srečevali Slovenci, ki 
jim prejšnji politični sistem 
ni dovoljeval vrnitve v Slove-
nijo, in je bil ta kraj zanje del 
domovine. 

Nedeljsko jubilejno roma-
nje, ki sta ga ob pomoči Ura-
da vlade za Slovence v za-
mejstvu in izseljenstvu or-
ganizirala Rafaelova druž-
ba in Zveza slovenskih izse-
ljenskih duhovnikov v Evro-
pi, je imelo aktualen naslov: 
Vsi smo Slovenci. Več nas 
združuje, kot ločuje. Tak je 
bil tudi naslov predavanja 
pravnika in politologa dr. De-
jana Valentinčiča, raziskoval-
ca in poznavalca slovenskega 
zamejstva in izseljenstva. Je-
zik je po njegovem mnenju 
v Sloveniji in zamejstvu še 
vedno najpomembnejši de-
javnik pri ohranjanju sloven-
stva, nekakšna meja narodne 
zavesti, v izseljenstvu pa se 
bo postopoma izgubljal. Že 
danes srečujemo v Ameriki, 
v Kanadi in v Avstraliji ljudi, 
ki ne govorijo slovensko, slo-
venstvo pa čutijo in zanj ži-
vijo in delajo. Med Sloven-
ci po svetu je vse bolj priso-
ten pojav ponovnega iskanja 
korenin. Govorimo o reakti-
viranih identitetah, o ponov-
no rojenih Slovencih, je po-
vedal dr. Valentinčič. Dejal 

je, da večina Slovencev ni šla 
v svet po svoji volji. Izganja-
le so jih vojne, nasilja, pre-
goni in politični režimi, po-
manjkanja, iskanje večjega 
kosa kruha. Zato je zgodovi-
na Slovencev zgodovina izse-
ljevanja. Žal se ponavlja tudi 
danes, ko odhaja na tuje le-
tno blizu devet tisoč mladih, 
je spomnil govornik. Pol mi-
lijona rojakov na vseh koncih 
sveta ni le tragika, problem 
in izguba narodovega tele-
sa, ampak je tudi priložnost 
in kulturna vrednota, je še 

povedal. Postajamo global-
na »panslovenska« družina. 
Dr. Dejan Valentinčič je pre-
davanje sklenil z ugotovitvi-
jo o nerazumljivi pasivnosti 
slovenske države pri spod-
bujanju povratništva. Raz-
lični pogledi na stanje in ra-
zvoj slovenske države ni ne-
kaj tragičnega. Idejni plura-
lizem je temeljni atribut za 
preživetje vsakega naroda in 
države, seveda ob spoštova-
nju splošnih civilizacijskih 
in demokratičnih norm ter 
uskladitvi temeljnih vrednot 

za skupno prihodnost. Veli-
ko več je stvari, ki nas zdru-
žujejo, od tistih, ki nas ločuje-
jo, je dejal predavatelj dr. De-
jan Valentinčič. »Slovenija je 
srce slovenstva, zamejstvo in 
zdomstvo pa so njegova plju-
ča. Preživeti morajo vse biti 
našega naroda ali pa nobena 
od njih,« je še povedal. 

Po predavanju je bila v ba-
ziliki višarske Marije maša, 
ki jo je skupaj z izseljenski-
mi duhovniki daroval mu-
rskosoboški škof dr. Pe-
ter Štumpf. Po njej je bil za 
cerkvijo kulturni program, v 
katerem sta sodelovala pev-
ski zbor Kantate Domino iz 
Kočevja in kvartet klarine-
tistov Godbe ljubljanskih 
veteranov. Recitatorji pa so 
brali prozo in poezijo izse-
ljenskih ustvarjalcev Karla 
Mauserja in Vinka Žaklja.

Več nas združuje, kot ločuje
Na božjepotnih Višarjah je bilo v nedeljo dobro obiskano 30. jubilejno srečanje Slovencev iz Slovenije, 
zamejstva in izseljenstva z vodilno mislijo: Vsi smo Slovenci. Več nas združuje, kot ločuje.

Nedeljsko romanje na Višarje se je začelo s predavanjem dr. Dejana Valentinčiča o 
Slovencih v Sloveniji, v zamejstvu in izseljenstvu ter o vrednotah, ki nas združujejo.

Nekdanji državnozborski poslanec Ivo Hvalica, redni 
obiskovalec srečanj na Višarjah, je predlagal, da bi 
na steno višarske cerkve ob nemški tabli z napisom 
»Kanalska dolina si in boš naša domovina« namestili 
tudi tablo z ustreznim slovenskim besedilom in s tem 
poudarili, da je ta dolina tudi dolina Slovencev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija je včeraj, v 
ponedeljek, končala izpla-
čevanje denarne podpore 
kmetijskim gospodarstvom, 
ki so utrpela škodo ob lanski 
suši; nekaj vlog pa bo zaradi 
zahtevnosti izplačala kasne-
je. Skupaj bo 11.243 upravi-
čenim gospodarstvom izpla-
čala nekaj manj kot sedem 
milijonov evrov. 

Agencija je sicer po lan-
ski suši prejela 14.911 vlog 
za finančno pomoč, od tega 
je 11.243 vlog odobrila, pre-
ostale pa je zavrnila, ker vla-
gatelji niso dosegli praga 
30-odstotne škode na celot-
nem gospodarstvu ali pa je 
bil znesek izplačila manj-
ši od sto evrov. Že aprila in 
maja je agencija izplačala 
večino pomoči za škodo po 
lanski pozebi, takrat je 1299 

upravičenim kmetijskim 
gospodarstvom izplačala 5,7 
milijona evrov.

»Letos že drugič izplačuje-
mo pomoč kmetijam zaradi 
naravnih nesreč v letu 2017, 
ob tem pa se zavedamo, da 
je bistveno bolj pomembno 
preventivno delovanje,« je 
ob izplačilu finančne pomo-
či dejal minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
Dejan Židan in dodal: »Le-
tos smo zato že objavili tri 
javne razpise za sofinancira-
nje prilagajanja podnebnim 
spremembam v vrednos-
ti 27 milijonov evrov, obe-
nem smo povečali sofinan-
ciranje zavarovalnih premij 
za tiste škodne dogodke, ki 
jih v skladu z nacionalno za-
konodajo lahko sofinancira-
mo. Za trajne nasade je, na 
primer, sofinanciranje 50-od-
stotno.« 

Izplačevanje finančne 
pomoči po lanski suši
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je 
včeraj, v ponedeljek, končala izplačilo odškodnine 
po lanski suši.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V petek, 10. avgu-
sta, se konča drugi krog iska-
nja mandatarskega kandida-
ta, v katerem lahko kandida-
ta poleg predsednika republi-
ke Boruta Pahorja predlagajo 
tudi poslanci. Kandidaturo s 
podpisi poslancev naj bi vlo-
žil Marjan Šarec, vendar se v 
tem tednu odvijajo postopki 
usklajevanja med strankami 
LMŠ, SMC, SD, SAB in De-
SUS, ki naj bi sestavljali ko-
alicijo, in Levico, ki je prej-
šnji teden pristala zgolj na 
projektno sodelovanje s pe-
terico.

 Petim strankam je Levica 
poslala predlog sporazuma 
o projektnem partnerstvu za 

podporo manjšinski vladi. O 
njem se ta teden pogovarjajo 
v organih vsake od strank po-
sebej, hkrati pa v stranki Le-
vica poteka tudi interni refe-
rendum glede sporazuma, 
rezultati bodo znani do pet-
ka. V peterčku okoli Marja-
na Šarca menijo, da je mo-
goča manjšinska vlada, zlas-
ti iz strank SAB in SMC pa je 
slišati tudi zadržke do takšne 
vlade in do osnutka koalicij-
ske pogodbe.

Prejšnji teden pa se je v jav-
nosti pojavila tudi ideja »za-
skrbljenih podjetnikov«, po 
kateri naj bi mandat za sesta-
vo vlade prevzel prvak NSi 
Matej Tonin. Anonimni pod-
jetniki, ki niso naklonjeni po-
novnim volitvam, menijo, 

da je politično uravnoteže-
na vlada, sestavljena iz obeh 
delov političnega telesa, pra-
vi in v tem trenutku tudi edi-
ni možni odgovor na števil-
ne izzive, ki so pred Sloveni-
jo. Predlagajo, da bi jo sesta-
vile stranke SDS, SMC, NSi 
in SAB. Na Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije (vodi jo 
Branko Meh) zanikajo, da bi 
bili kakor koli povezani s tem 
predlogom. Navajajo, da se v 
sestavo vlade ne vmešavajo, 
želijo pa si trdno in stabilno 
vlado, ki bo delovala tudi v ko-
rist malemu gospodarstvu. 

Če tudi ob izteku drugega 
kroga iskanja kandidata za 
mandatarja ne bo uspeha, se 
bo začel tretji krog, ki pa bo 
krajši, trajal bo zgolj 48 ur.

Izteka se drugi krog Leše, Bistrica – Iz tržiške 
občinske uprave so sporoči-
li, da bodo zaradi starosti in 
dotrajanosti otroških igral ter 
izpolnjevanja standardov var-
nosti obnovili igrala na igrišču 
v Lešah. Namestili bodo nova 
igrala (plezalo, dvojno gugal-
nico in stolp s toboganom) 
v vrednosti nekaj manj kot 
deset tisoč evrov. Pri prenovi 
sodeluje tudi Zavarovalnica 
Triglav s sofinanciranjem gu-
mijaste podloge, ki bo zago-
tovila večjo varnost otrok. V 
zadnjih dneh julija so izbrali 
tudi izvajalca del pri obnovi 
igrišča za košarko pri Osnov-
ni šoli Bistrica pri Tržiču. Dela 
naj bi se začela do 10. avgusta 
in bodo zaključena do konca 
tega meseca. Izvajalec bo iz-
vedel tudi nujna vzdrževalna 
dela na malem nogometnem 
igrišču z umetno travo.

Obnova dveh igrišč
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KOMENTAR
Urša Peternel

Kampiranje

Šotor ali prikolica, dru-
žina z dvema ali tremi 
otroki, ob prikolici ali šo-

toru parkirana lada, vročina, 
mama kuha juho iz vrečke in 
cvre hrenovke, cela prikolica 
smrdi, mama se poti, medtem 
ko kuha, si briše potno čelo, vsi 
trpijo, ampak samo da so na 
morju ...« 

V takšnem opisu kampira-
nja, kot ga je objavila ena od 
uporabnic spleta, se najdemo 
mnogi, rojeni v času sindikal-
nih prikolic … A kot nadaljuje 
omenjena avtorica, kampi-
ranje danes še zdaleč ni več 
takšno. »Prikolica urejena do 
potankosti, s klimo in kemič-
nim straniščem, zajtrke poje-
mo v prijetni senčki pod balda-
hinom, v družbi petja čričkov, 
na kosilo in večerjo gremo ven 
in si privoščimo. Otroka sta 
prosta, kamp je varen, jaz pa v 
ležalnik in noge v luft v prijet-
nem okolju narave ...« 

Podobno razmišlja vse več 
sodobnih Evropejcev, ki iščejo 
stik z naravo, odmik iz mestne 
gneče, aktivno preživljanje pro-
stega časa. Da je kampiranje 
čedalje bolj priljubljeno, kaže 
tudi podoba gorenjskih kam-
pov v teh dneh. Kampi so na-
bito polni, marsikje celo tako, 
da nove goste sprejemajo samo 
zgodaj zjutraj, potem pa kamp 
enostavno zaprejo. In sprehod 
skozi gorenjske kampe v teh 
dneh dokazuje, da kampiranje 
še zdaleč ni več način poceni 
preživljanja počitnic nižjih 
slojev. Nasprotno, večina kam-
pistov se pripelje z velikim av-
todomom, z moderno prikolico 

ali spi v razkošnem šotoru z 
najmodernejšo kamp opremo. 
Že sama kamp oprema nika-
kor ni poceni, pa tudi cena no-
čitve v kampu se lahko primer-
ja s ceno apartmaja; za boljše 
parcele je tako treba odšteti 
tudi po 60 evrov na noč. 

Kampiranje torej vse bolj 
postaja način preživljanja 
počitnic dobro situiranih, mo-
dernih družin, ki ne želijo po-
ležavanja na plaži, ampak dni 
ob morju, jezeru ali v hribih 
želijo preživeti aktivno. Veliko 
jih s seboj pripelje kolesa, čolne, 
supe, podajajo se v hribe ... (O 
tem, kaj za vraga je narobe s te-
dnom dni poleževanja ob mor-
ju s knjigo v roki, pa morda kaj 
več kdaj drugič.)

Kot ugotavljam, se ljudje de-
limo na tiste, ki so zaljubljeni v 
kampiranje, in na tiste, ki nam 
trpljenje v soparnem šotoru, 
spanje na trdih tleh, ki ga vsa-
ko noč popestri smrčanje (če že 
ne iz lastnega) iz sosednjega 
šotora in prenašanje mastne 
posode do skupnih sanitarij ni 
ravno definicija sanjskih poči-
tnic. 

A morda obstaja rešitev tudi 
za nas. Glamping! Tudi na 
Gorenjskem je ponudba vse 
bolj pestra, glampingi (po de-
finiciji gre za »luksuzno kam-
piranje«, najpogosteje v lesenih 
hišicah) rastejo kot gobe po 
dežju. Moderno kampiranje v 
večji zasebnosti, z lastnim ba-
zenom ali vsaj kadjo in s po-
nudbo lokalne kulinarike, ki ti 
jo prinesejo do vrat. Še vedno 
v naravi, a v mehki postelji ... 
Morda naslednje poletje.

»Brez zakonsko določenih 
odmorov in počitkov delavci 
skrbijo za dobro počutje go-
stov in za Slovenijo, kot top 
turistično destinacijo v Evro-
pi,« je poudarila Lebanova. 
K večjemu nadzoru dela na 
črno, oblikami atipičnih za-
poslitev (sezonskega zapo-
slovanja je največ v hotelskih 
sistemih na obali, v gorskem 
predelu) in nadzora delovne-
ga časa pa sindikat poziva in-
špektorat za delo. 

Nihče noče več delati za 
tako plačo

O plačah se v tokratnih po-
gajanjih niso pogovarjali, saj 
so se najnižje osnovne plače 
delavcem v panogi dvignile 
že z dogovorom iz decembra 
lani. Sindikat GIT pa se želi 
o plačah znova pogovarjati v 
septembru, ko bodo že zna-
ni prvi rezultati poletne turi-
stične sezone. Povprečna pla-
ča v Sloveniji je bila maja letos 
1077,77 evra neto, povprečna 
plača v gostinstvu pa 793,74 
evrov neto – z vsemi oddela-
nimi nadurami vred. Zoran 
Babić je kot kuhar zaposlen 
v hotelu Kompas v Kranjski 
Gori, je tudi predsednik sin-
dikata Hit Alpinea. Ima 34 let 
delovne dobe, trenutno opra-
vlja delo pomočnika vodje ku-
hinje in ima bruto plačo 1180 

evrov, sicer je osnovna bru-
to plača kuharja pri njih 832 
evrov, kar pomeni 580 evrov 
neto (brez dodatkov). »Delov-
ni čas je naporen, delamo tako 
rekoč vsak dan – petke, sobote, 
nedelje, praznike ... dopuste v 
glavnem koristimo ali prene-
semo v drugo leto, ker je obseg 
dela velik. V glavnem – noro 
je, ni kadra, nihče noče več de-
lati za tako plačo, na splošno 
tako mislim.« O delu na pri-
mer v sosednji Avstriji, kjer 
so plače boljše, in kot slišimo, 
urejeni tudi delovni pogoji, 
Babić sicer nikoli ni razmi-
šljal, ker ima preveč rad Slove-
nijo. Dodaja pa, da so bili vča-
sih poklici, kot so kuhar, nata-
kar, sobarica ... pri nas cenjeni, 

zdaj na žalost ne več. »Skrat-
ka, delo v gostinstvu in turiz-
mu je odgovorno, zahtevno in 
naporno, plačano pa slabo.« Je 
pa prepričan, da se da marsi-
kaj spremeniti na boljše, vsaj 
za mlade, ki prihajajo.

Delodajalski organizaciji 
vendarle v podpis?

Iz Sindikata GIT so sporo-
čili, da sta jim Turistično-go-
stinska zbornica in Združenje 
delodajalcev Slovenije – Sekci-
ja za gostinstvo in turizem ta-
koj po zaključku petkove novi-
narske konference poslala po 
elektronski pošti sklepe svojih 
organov, da bodo pristopili k 
podpisu Kolektivne pogodbe 
gostinstva in turizma Slove-
nije in »Dogovora« s sindika-
tom. A Lebnova vse do podpi-
sa ostaja previdna: »Že kar ne-
kajkrat smo čakali, pa nismo 
dočakali.« V sindikatu želijo 
nadaljevati socialni dialog z 
obema pogajalskima partner-
jema, ko naj bi se v novi kolek-
tivni pogodbi poleg obstoječih 
zahtev izpogajali tudi za po-
večanje plač, povečanje vred-
nosti nedeljske ure in za to, da 
se vsaka presežna ura, ki ne 
more biti izkoriščena, izplača 

v vrednosti najmanj petdeset 
odstotkov oziroma šestdeset 
odstotkov po preteku 12 me-
secev. 

Skrajni ukrep: stavka

Če zadeve ne bodo poteka-
le v pričakovani smeri, je mo-
goča tudi splošna stavka, ki je 
sicer v gostinski in turistični 
panogi v Sloveniji še ni bilo. 
Po navedbah sindikata bi ta 
lahko potekala na več nači-
nov: kot bela stavka, ko delav-
ci delajo zgolj nujno potreb-
nih štirideset ur na teden ozi-
roma točno osem ur na dan, 
lahko bi za eno uro preneha-
li z delom, na primer v času 
večerje, ali pa bi javnost poz-
vali, naj eno vnaprej določeno 
uro ne hodi v gostinske lokale. 
»Ni interes sindikata, da bi šel 
na nož z delodajalci, daleč od 
tega. Želimo pa, da nas jemlje-
jo kot prave socialne partner-
je in da delodajalci spoštujejo 
ljudi, ki jih zastopamo ... So pa 
tudi delodajalci, ki izplačujejo 
vse redno ali še več, ki spoš-
tujejo delovne pogoje in nas 
v prizadevanjih podpirajo, saj 
kršitve tudi njim predstavljajo 
nelojalno konkurenco,« je za-
ključila Karmen Leban.

Turizem cveti, delavci pa 
izgorevajo
31. stran

Zoran Babić je kot kuhar zaposlen v hotelu Kompas 
v Kranjski Gori, je tudi predsednik sindikata Hit 
Alpinea. Ima 34 let delovne dobe, trenutno opravlja 
delo pomočnika vodje kuhinje in ima bruto plačo 1180 
evrov, sicer je osnovna bruto plača kuharja pri njih 
832 evrov, kar pomeni 580 evrov neto (brez dodatkov). 
»Delovni čas je naporen, delamo tako rekoč vsak dan – 
petke, sobote, nedelje, praznike ..., dopuste v glavnem 
koristimo ali prenesemo v drugo leto, ker je obseg dela 
velik. V glavnem – noro je, ni kadra, nihče noče več 
delati za tako plačo, na splošno tako mislim.« 

Predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije so opozorili na razmere v 
po njihovem najbolj perspektivni panogi, kjer se cedita med in mleko, a ne za delavce. 

Povsem poln je že od kon-
ca julija tudi Kamp Šobec, 
kjer imajo ta čas okrog 2600 
gostov. Kljub temu kampa 
ne zapirajo in noben gost 
ne ostane brez namestitve, 
kajti imajo kar nekaj pre-
hodnih gostov, ki sproti na-
redijo prostor za nove šoto-
re, prikolice oziroma avtodo-
me. Po slabšem začetku se-
zone so na Šobcu zdaj s šte-
vilom nočitev že ujeli lansko 
rekordno sezono. Tudi obeti 

do 20. avgusta so dobri, če bo 
le vreme ostalo poletno. Med 
gosti prevladujejo Nemci, 
Nizozemci, Belgijci ...

S sezono so zadovoljni 
tudi v Campingu Bled. Kot 
so nam povedali, je kamp 
večinoma polno zaseden že 
od prvomajskih praznikov 
dalje. Samo maja so našte-
li za četrtino več nočitev kot 
isti mesec lani. Julija je bil 
kamp ves čas polno zaseden, 
enako pričakujejo tudi v av-
gustu. »Goste, ki jih ne mo-
remo sprejeti, pošiljamo v 

okoliške kampe, večinoma 
v Kamp Šobec, Perun in Da-
nico in pa v druge naše ter-
malne kampe po Sloveniji,« 
so pojasnili v podjetju Sava 
Hotels & Resorts. Največ je 
nemških in nizozemskih go-
stov, sicer pa jim je čas biva-
nja v kampu uspelo podalj-
šati na pet nočitev. »S tem 
je kamp dobil povsem novo 
dinamiko, gostje so bolj za-
dovoljni, vzdušje v kampu 
je boljše,« so nam povedali. 
Polno zaseden je tudi dru-
žinski glamping, ki deluje v 

sklopu Campinga Bled, le v 
glampingu za pare se najde 
še prostor za kakšno nočitev.

V Kampu Špik v Goz-
du - Martuljku imajo vsak 
dan med 550 in šeststo go-
stov. Kot so nam povedali, 
se v zadnjem tednu vsak dan 
proti večeru kamp napolni, 
a nobenega gosta še niso za-
vrnili. Lani so do 1. avgusta 
našteli 10.500 nočitev, letos 
15.500, kar je pet tisoč noči-
tev več. Med gosti prevladu-
jejo Nemci, Nizozemci in 
Slovenci.

Gorenjski kampi so povsem polni
31. stran
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Jesenice – Za izvajalca za iz-
gradnjo slovenskega dela 
druge cevi avtocestnega pre-
dora Karavanke je bilo izbra-
no turško podjetje Cengiz 
Insaat Sanayi Ve Ticaret. 
Ponudba v višini 89,3 mili-
jona evrov brez DDV je bila 
najcenejša med vsemi de-
vetimi prejetimi ponudba-
mi. Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji (DARS) 
bo pogodbo z izbranim izva-
jalcem podpisala po pravno-
močnosti odločitve o oddaji 
javnega naročila, pritožbeni 
rok se izteče 16. avgusta. Rok 
izgradnje je pet let od uved-
be izvajalca v delo, torej naj 
bi bila druga cev predvidoma 
zgrajena v letu 2023. V sklo-
pu projekta bodo zgradili 

novo predorsko cev v dolžini 
3546 metrov ter manjkajoči 
del avtoceste med vhodom v 
predor in cestninsko postajo 
v dolžini 620 metrov, ki bo 
postal štiripasovnica. 

Po predaji druge cevi pro-
metu se bo ves promet pre-
usmeril skozi novo cev, kjer 
bo začasno potekal dvosmer-
no, saj bodo začeli obnavljati 
tudi obstoječo cev. Dela naj 

bi potekala dve leti, šele za-
tem bo vsaka predorska cev 
namenjena dvema promet-
nima pasovoma v posame-
zno smer.

Ob tem smo se tudi poza-
nimali, kako je z izbiro izva-
jalca na avstrijski strani pre-
dora. Po neuradnih infor-
macijah odločitev avstrijske-
ga upravljavca avtocest Asfi-
nag, da gradnjo druge cevi 
karavanškega predora odda 
avstrijskemu konzorciju 
Swietelsky, in sicer za 89,9 
milijona evrov, ni pravno-
močna, saj je prišlo do pri-
tožbenega postopka. 

Sicer pa aktivnosti pote-
kajo usklajeno na slovenski 
in avstrijski strani predora, 
rok dokončanja je enak, to 
je pet let od uvedbe izvajal-
ca v delo.

Drugo cev predora bodo gradili Turki
Za gradnjo druge cevi predora Karavanke je bilo izbrano turško podjetje, ki je oddalo najcenejšo 
ponudbo. Na avstrijski strani so izbrali domače izvajalce, a je prišlo do pritožbenega postopka.

Drugo cev naj bi začeli graditi še letos, dela naj bi trajala 
pet let. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Na petkovi ve-
černi slovesnosti ob rado-
vljiškem občinskem prazni-
ku 5. avgustu je bila na Lin-
hartovem trgu glavna pozor-
nost namenjena občinskim 
nagrajencem. Župan Ciril 
Globočnik jim je izročil pri-
znanja; Radovljičanom je 
čestital za občinski praznik, 

nagrajencem pa za dosežke, 
s katerimi prispevajo k bolj-
šemu življenju ter ugledu 
celotne skupnosti.

Veliko plaketo Občine Ra-
dovljica je prejel Janez Pret-
nar za dolgoletno delovanje 
v Planinskem društvu Ra-
dovljica. Plakete Občine Ra-
dovljica so prejeli Domen 
Škofic za izjemne dosežke v 
športnem plezanju, Domen 

Marinčič za umetniško vo-
denje in prispevek k izje-
mnosti Festivala Radovlji-
ca v slovenskem ter medna-
rodnem prostoru in Tomaž 
Rotar za vzpon na Mount 
Everest. Prejemniki pečatov 
so Andrej Golčman za štiri-
desetletno aktivno delova-
nje na področju prostorske-
ga razvoja občine Radovlji-
ca, Klemen Dolenc za spod-
bujanje športne rekreacije 
in prostovoljstvo ter Pavel 
Potočnik za razvoj, inovativ-
nost in prenos znanja na po-
dročju izdelovanja ultra lah-
kih letal. Gabrijela Humer-
ca pa je prejemnica medalje 

za organizacijo projekta Bo-
žiček za en dan in prosto-
voljstvo.

Janez Pretnar se je v imenu 
nagrajencev zahvalil županu 
in občinskemu svetu za po-
delitev priznanj. Poudaril je 
pomen več kot 120-letne tra-
dicije radovljiškega planin-
skega društva, ki je ves čas 
izpolnjevalo svoje osnovne 
naloge – vzgojo, varovanje 
gorskega sveta in gradnjo ter 
vzdrževanje planinskih koč 
in poti. Besedo je predal tudi 
nagrajencu Tomažu Rotarju, 
ki je prejel plaketo za lanski 
vzpon na Mount Everest, 21. 
julija letos pa je kot četrti Slo-
venec osvojil tehnično in vre-
mensko še bolj zahteven K2. 

»Velikih stvari se lotevamo, 
da nam v življenju ne bi bilo 
dolgčas. Ko jih dosežemo, 
pa začnemo ceniti drobne, 
vsakdanje stvari, našo kras-
no deželo in kraj, v katerem 
živimo in je eden najlepših 
na svetu,« je poudaril Rotar.

S podobno mislijo je svoj 
nagovor občanom skle-
nil tudi župan Globočnik. 
»Naše pridobitve je treba 
ohranjati in vzdrževati, po-
leg tega je projektov in že-
lja še ogromno. Njihovo iz-
vedbo z občinsko upravo, 
ob podpori občinskega sve-
ta, načrtujemo projektno in 
izvajamo postopoma. Spre-
jemamo vse pobude in tudi 
kritike. Prepričan pa sem, da 

se vsi zavedamo, da živimo v 
eni najlepših občin, in da ce-
nimo našo naravno ter kul-
turno dediščino in kakovost 
bivanja.«

Slovesnost se je nadalje-
vala s koncertom Z opero na 
pot, ki jo ga spremljajo šte-
vilno občinstvo v slikovitem 
letnem gledališču, ustvarje-
nem na trgu pred cerkvijo. 
Koncert slovenskih in ita-
lijanskih opernih pevcev – 
nastopili so sopranistki Lau-
ra Scapecchi in Mojca Bede-
nik, tenorist Domingo Stasi 
in baritonist Dejan Herako-
vić – je pripravila mlada ra-
dovljiška režiserka in dra-
maturginja Eva Hribernik s 
KUD Theatrum Mundi.

Velika plaketa Janezu Pretnarju
Ob radovljiškem občinskem prazniku je na slovesnosti na Linhartovem trgu župan Ciril Globočnik podelil priznanja občinskim nagrajencem. Veliko plaketo 
Občine Radovljica je letos prejel Janez Pretnar za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Radovljica.

Radovljiški župan Ciril Globočnik z letošnjimi občinskimi nagrajenci / Foto: Gorazd Kavčič

Slovesnost ob občinskem prazniku, ki se je nadaljevala s koncertom Z opero na pot, je 
v slikovitem letnem gledališču, ustvarjenem na trgu pred cerkvijo, spremljalo številno 
občinstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

»Velikih stvari se lotevamo, da nam v življenju ne 
bi bilo dolgčas. Ko jih dosežemo, pa začnemo ceniti 
drobne, vsakdanje stvari, našo krasno deželo in kraj, v 
katerem živimo in je eden najlepših na svetu.«

Rateče – Pr´Juvanu v Ratečah je domačin Toni Zupančič odprl 
čebelarsko učno pot. Na njej so na ogled originalne rateške 
panjske končnice, ki prikazujejo zgodovino Rateč. Poleg 
informacijskih tabel je posebno zanimiv tudi ogledni panj, 
kamor čebele nosijo medičino. »Ob ogledu panja si je lažje 
predstavljati, kako čebele nabirajo med,« je pot, na katero 
že zahajajo tudi tuji turisti, opisal Zupančič. S čebelarstvom 
se Toni Zupančič ukvarja že trideset let, njegova ljubezen do 
čebel pa se je začela že v osnovni šoli, ko se je vpisal v čebe-
larski krožek. Učno pot si je ogledal tudi kranjskogorski župan 
Janez Hrovat, ki jo je ocenil kot veliko popestritev za Rateče. 
»Vedno manj je ljudi, ki so pripravljeni deliti svoje znanje in 
prostovoljno delati, zato je treba Tonija Zupančiča in njegovo 
idejo spoštovati in spodbujati. Tu si lahko ljubitelji čebelarstva 
in narave pogledajo proces čebelarjenja, Toni pa vsem rad da 
tudi kakšen čebelarski nasvet.«

Čebelarska učna pot v Ratečah

Toni Zupančič pred eno od informacijskih tabel na 
čebelarski učni poti
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Lom pod Storžičem – Četrte-
ga avgusta 1941 je bil na jasi 
pod Storžičem iz Tržiške in 
Kranjske čete ustanovljen 
Storžiški bataljon, prvi na 
Slovenskem. Le dan kasne-
je je bila prelita kri borcev in 
življenje je zaradi izdajstva 
izgubilo osem skoraj neob-
oroženih mladih partiza-
nov: Jože Janežič, Peter Aha-
čič, Marija Bečan, Marija 
Štefe, Marija Solnar, Anton 
Guček, Jože Gradišar in An-
drej Kmet. Njihova imena so 
vklesana v spomenik. »Za ju-
naštvo in tragično žrtvovanje 
življenj si borke in borci za-
služijo naš trajni spomin in 
globoko spoštovanje,« je na 
nedeljski spominski slove-
snosti povedala slavnostna 
govornica Lara Jankovič, 
dramska igralka in aktivist-
ka. Poudarila je, da so ti do-
godki sprožili ogromno sol-
za in trpljenja, a so tudi do-
kaz neprecenljive moči na-
roda, ki se v svoji ogroženos-
ti bori za narodno preživet-
je, za svobodo in brani svo-
je dostojanstvo. Za te cilje 
so padle tudi žrtve pod Stor-
žičem. Kot je dejala Janko-
vičeva, le človek, ki se zave-
da in spoštuje pravi zgodo-
vinski spomin, lahko živi se-
danjost in gleda v svetlo pri-
hodnost: »Prepričana sem, 
da se bomo vsi z velikim spo-
štovanjem spominjali teh 
herojev minulega časa in 

brez pomisleka vedeli in se 
iz pravih vzgibov postavili na 
pravo stran. Na stran osvobo-
diteljev.« Ob tem je Jankovi-
čeva opozorila, da nas je prej 
ogrožal tuj agresor, zdaj nas 
naš lastni v obliki skorum-
pirane politike. »Čas je, da 
se Cankarjevi hlapci vrne-
jo v povest, slovenski zaved-
ni duh pa naj se zopet prebu-
di in temu brezobzirnemu 
kapitalističnemu rušenju 
reče ne, hvala. Naše največ-
je orožje pa so ljubezen, so-
lidarnost, povezovanje, spre-
jemanje in tudi pesem.«

Slovesnost so pripravi-
li Občina Tržič, Združenje 
borcev za vrednote NOB 

Tržič, Krajevna skupnost 
(KS) in PGD Lom pod Stor-
žičem, Občinsko združe-
nje slovenskih častnikov Tr-
žič, Območno združenje ve-
teranov vojne za Sloveni-
jo Tržič, Policijsko veteran-
sko društvo Sever Gorenj-
ska in Planinsko društvo 
Tržič. Predsednik Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Tržič Jure Jerkič je opozo-
ril na nekaj stvari, ki se do-
gajajo danes – pa ni prav, 
da se, kot je dejal. Opozoril 
je med drugim na skruni-
tev spomenika talcem v Ko-
vorju, na poskus skrunitve 
spomenika v BPT, na blate-
nje zgodovinskih dogodkov 

v Dražgošah, na pritiske, naj 
se tržiški Paviljon NOB prei-
menuje ... Sprašuje se, zakaj 
je nekomu napoti pohod iz 
Podljubelja na Bistriško pla-
nino, ki sovpada s praznova-
njem KS Bistrica pri Tržiču 
– in to samo zato, ker nekdo 
ne želi videti rdeče zvezde na 
prireditvi. Župan Borut Sa-
jovic je povedal, da je peti av-
gust eden od treh največjih 
praznikov v občini, ki jih po-
nosno praznujejo, predse-
dnica KS Lom pod Storži-
čem Mira Kramarič pa za-
ključila: »Za mir si je treba 
vseskozi prizadevati, zgodo-
vine pa ne omadeževati, am-
pak spoštovati.« 

Zaslužijo si naš trajni spomin
Na spominski slovesnosti so se poklonili prvim žrtvam pod Storžičem za junaštvo in tragično 
žrtvovanje v letu 1941. Kaj pa danes? »Danes radi rušimo mostove, razpenjamo žice in gradimo ograje, 
zato naj raje ljubezen gradi mostove, podira ograje in spravlja žice,« je dejala Lara Jankovič.

Od leve: Borut Sajovic, Mira Kramarič, Lara Jankovič in Jure Jerkič so se pri spomeniku 
poklonili prvim žrtvam pod Storžičem. / Foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Ljubljana – Začetek avgusta 
je v Katoliški cerkvi na Slo-
venskem čas osebnih spre-
memb in premestitev du-
hovnikov. Ljubljanski po-
možni škof Franc Šuštar 
je ob letošnjih kadrovskih 
spremembah oziroma pre-
mestitvah duhovnikov zapi-
sal, da je vsak župnik z od-
lokom postavljen v župnijo 
in ima pravico do stalnosti, 
vendar se lahko, po dogovo-
ru s škofom, odpove službi, v 
kateri je deloval, in sprejme 
novo. »Ta odpoved ne pome-
ni, da tiste službe ali župni-
je ni imel rad, ampak da je 
pripravljen sprejeti škofovo 
odločitev glede premestitve. 
Če se je župnik službi odpo-
vedal, je to naredil zato, da ga 

je škof lahko imenoval, tako 
kot sta bila dogovorjena, za 
župnika v drugo župnijo ali 
v drugo službo. Ta razreši-
tev pomeni predvsem za-
ključek ene službe in spre-
jetje nove,« je zapisal pomo-
žni škof Šuštar. 

Letos v ljubljanski nadško-
fiji, v katero sodi Gorenjska, 
ni premestitev, ki bi dvigni-
le posebno pozornost javno-
sti, kot se je dogajalo v pre-
teklih letih. Prva spremem-
ba zadeva Župnijo Cerklje. 
Mag. Gregor Celestina, du-
hovni pomočnik v tej župni-
ji in spiritual v malem se-
menišču, je dobil dovolje-
nje za študij v Rimu, njego-
vo vlogo v župniji pa prevze-
ma mag. Anton Česen, di-
rektor Zavoda sv. Stanislava 
in kaplan v tem zavodu. Dr. 

Matjaž Celarc, študijski pre-
fekt v Bogoslovnem semeni-
šču, bo po novem duhovni 
pomočnik v Župniji Zgornji 
Tuhinj, Janezu Cerarju, up-
ravitelju Župnije Nova Ose-
lica in soupravitelju Župnije 
Stara Oselica, pa je vodstvo 
ljubljanske nadškofije po-
daljšalo dovoljenje za biva-
nje in delovanje v ljubljan-
ski nadškofiji. Kaplan v žu-
pniji Železniki Blaž Dobra-
vec je bil imenovan za upra-
vitelja Župnije Stari trg pri 
Ložu in za soupravitelja Žu-
pnije Babno Polje. Njegovo 
dolžnost pa prevzema Ber-
nard Rožman, dosedanji ka-
plan v Ribnici. Janez Ger-
čar, župnik Župnije Šmar-
ca – Duplica, ne bo več so-
upravitelj Župnije Homec. 
Dolgoletni župnik v Župniji 

Sela pri Kamniku Danijel 
Kaštrun se je zaradi staro-
stnih in zdravstvenih razlo-
gov odpovedal župniji in se 
preselil k sorodniku v Žu-
pnijo Šenturška Gora. Za 
soupravitelja selske župnije 
pa je bil imenovan mag. Si-
mon Lorber, župnik Župnije 
Šmartno v Tuhinju, ki pa ne 
bo več soupravitelj Župnije 

Vranja Peč. Njegovo nalogo 
prevzema Gašper Mauko, 
kaplan v župnijah Cerklje in 
Šenčur. Upravljal bo tudi Žu-
pnijo Homec. Jakob Kralj je 
bil razrešen službe duhovne-
ga pomočnika v Župniji Žiri. 
To dolžnost bo odslej op-
ravljal v Župniji Trata - Gore-
nja vas. Spremembe so tudi 
v vodstvu župnij Jesenice 

in Sveti Križ nad Jesenica-
mi. Dosedanji »prvi mož« 
obeh župnij Matevž Mehle 
prevzema dolžnost kaplana 
v Zavodu svetega Stanislava 
v Šentvidu, na njegovo mes-
to pa prihaja Boris Rozman, 
dosedanji kaplan v Župni-
ji Vrhnika. Prve dolžnosti 
prevzemata dva letošnja go-
renjska novomašnika: Mar-
ko Mrlak bo kaplan v župni-
jah Cerklje in Šenčur, pater 
Marko Pavlič pa bo duhov-
ni pomočnik v Župniji Žiri. 
Mag. Matej Pavlič, tajnik kar-
dinala dr. Franceta Rodeta, 
bo še naprej bival in deloval 
v Rimu, Viktor Primožič, žu-
pnik v Kropi, bo odslej tudi 
duhovni pomočnik v Župniji 
Besnica, Vinko Štrucelj pa je 
novi upravitelj Župnije Ko-
privnik v Bohinju. 

Premestitev za duhovnika ni kazen
Odpoved službi v določeni župniji za duhovnika ne pomeni, da župnije ni imel rad ali da ni delal dobro, ampak je potrditev pripravljenosti sprejeti škofovo 
odločitev glede premestitve.

V letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji so 
zapisali, da je bila leta 2016 Rimskokatoliška cerkev 
organizirana v šestih škofijah, šestdesetih dekanijah 
in 785 župnijah, v katerih je prebivalo 1.523.113 
katoličanov ali 73,8 odstotka prebivalk in prebivalcev 
Slovenije. Škofov je bilo 14, duhovnikov, tako 
škofijskih kot redovniških, pa skupaj 1045. Stalnih 
diakonov je bilo trideset, redovnikov in redovnic 495, 
laiških katehetinj in katehetov pa 612. 

Marjana Ahačič

Podkoren – Konec tedna so 
člani in članice Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Podkoren obeležili 110-le-
tnico delovanja društva. V 
slavnostnem delu prazno-
vanja so pripravili gasilsko 
parado, ki ji je sledil prev-
zem novega gasilskega vo-
zila. »To je avto za gozdne 
požare. Ima prostora za 
2500 litrov vode, visoko-
tlačno črpalko in bo prime-
ren ne le za v gozd, pač pa 
tudi za gašenje v vasi, če bo 
to potrebno,« je poudaril 
predsednik PGD Podkoren 
Sebastjan Cizelj. Kupili so 
rabljeno vozilo, a so ga dali 

predelati in izpopolniti. 
Glavni donator je kranjsko-
gorski župan Janez Hrovat, 
ključe vozila pa je poveljni-
ku društva Samu Cuznar-
ju predala Hrovatova hčer-
ka Meta, sicer zelo uspešna 
alpska smučarka. 

»Da v Podkorenu potre-
bujejo novo gasilsko vozilo, 
sem se prepričal marca, ko 
sem gasilski avto, star skoraj 
petdeset let, videl na najeli-
tnejšem mestu – pod stol-
pom s kamerami na Poka-
lu Vitranc,« je povedal Janez 
Hrovat. Skrbnik novega ga-
silskega vozila v Podkorenu 
bo Anže Svrzikapa. Prazno-
vanje 110-letnice so končali z 
veselico pod lipo.

Novo vozilo ob 
visokem jubileju
Gasilci iz Podkorena praznujejo stodesetletnico 
delovanja. Ob prazniku so pripravili gasilsko 
parado in veselico, osrednji dogodek pa je bil 
prevzem novega gasilskega vozila.

Skrbnik Anže Svrzikapa ob novem vozilu PGD Podkoren
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Vilma Stanovnik

Kranj – Večkrat smo že pi-
sali o načrtih glede obnove 
kranjskega stadiona in tri-
bun ter gradnji ledne dvo-
rane na območju športne-
ga parka. Tam je tudi bazen, 
zato bodo ob gradnji poveča-
li tudi parkirišče.

»Stanujem v neposredni 
bližini stadiona, zato se mi 
poraja vprašanje, ali je v teh 
načrtih kdo pomislil tudi na 
ustrezno infrastrukturo ra-
zen parkirišč. Pri tem mis-
lim na dovoz in izvoz vseh 
vozil v času raznih priredi-
tev. To konkretno pomeni iz-
voz mimo obstoječega parki-
rišča in prehoda na Mande-
ljčevo pot naprej do izvoza 
na glavno cesto Rupa–vodo-
vodni stolp in nato do sema-
forja pri vodovodnem stolpu. 
Tu je običajno že ob vsakem 
najmanjšem plavalnem ali 
nogometnem dogodku vr-
sta avtomobilov od semafor-
ja pri stolpu do poti na parki-
rišče. Morda bi kazalo v času 
tekme, atletskega ali plaval-
nega dogodka namestiti re-
darja, ki bi usmerjal voznike, 
da bi se promet odvijal bolj te-
koče,« opozarja bralka Beti 
Vučko iz Mandeljčeve poti in 
hkrati opozarja, da okoli sta-
diona ali bazena ni name-
ščen niti en koš za smeti. 

Kot pojasnjujejo na Zavo-
du za šport Kranj, ki je odgo-
voren za čistočo v ožji okolici 
Športnega centra, so koši za 
smeti nameščeni ob vhodu 

na parkirišča pred atletsko-
-nogometnim stadionom 
in pri Letnem kopališču ob 
igrišču Gibi Gib. Kljub red-
nemu spremljanju in ustre-
znemu praznjenju pa žal od-
padki ob večjih prireditvah 
obležijo tudi že na poti, to-
rej pred vstopom v park, zato 
bodo okolico, tudi na podla-
gi poziva naše bralke, še do-
datno pregledali in ponovno 
ocenili potrebe po koših za 
odpadke, predvsem podro-
čje na Partizanski in Kopali-
ški cesti ob ograjah športne-
ga centra.

Glede urejanja prometa so 
na kranjski občini že ukre-
pali, kot pojasnjujejo, pa se 
zavedajo, da bi krožišče za-
gotovo povečalo prometno 

pretočnost na tem območju. 
»Že od leta 2013 je načrto-
vana preureditev križišča v 
krožišče, vendar do končne-
ga odkupa potrebnega zem-
ljišča za ureditev še ni priš-
lo. Ob večjih dogodkih Me-
dobčinsko redarstvo že se-
daj skrbi za urejanje pro-
meta, na območju Športne-
ga centra predvsem ob vklju-
čevanju na Oldhamsko ces-
to in Cesto Staneta Žagar-
ja in tako bo urejeno tudi v 
prihodnje. Redarji in dodat-
no osebje lahko le pomaga-
jo usmerjati vozila, ko so že 
na cesti, s čimer poskrbijo, 
da promet poteka kar se da 
tekoče,« pojasnjujejo odgo-
vorni na kranjski občini in 
dodajajo, da za manj gneče 

lahko poskrbijo tudi obi-
skovalci. »Odločitev o nači-
nu prihoda in odhoda z do-
godka, ali se bomo torej sami 
v avtu odpeljali na prireditev 
ali bomo šli peš, v skupini ali s 
kolesom, je v rokah obiskoval-
ca samega. Prav tako imamo 
moč, da s svojimi dejanji ne 
škodujemo okolju in okolici. 
Vsi si namreč želimo čistega 
okolja, v katerem delujemo in 
živimo, in tudi živahnega do-
gajanja okoli nas. Zato je prav, 
da se večkrat opomnimo, da je 
prva odgovornost predvsem v 
nas. Največ lahko naredimo 
prav sami, zato vzorno po-
skrbimo predvsem za svoje 
sledi, in predvsem, naj to ne 
bodo smeti,« še pravijo na 
kranjski občini.

Gneča ob športnih prireditvah
Športni dogodki na kranjski stadion privabljajo množico obiskovalcev, bližnje stanovalce pa zanima, 
kako bodo urejena parkirišča, predvsem pa dovoz in izvoz povečanega števila vozil.

Domačini opozarjajo, da je ob prireditvah v križišču pri športnem parku pogosto 
gneča. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Britof – V začetku leta smo v 
Gorenjskem glasu pisali o za 
letos načrtovanih večjih inve-
sticijah na državnih cestah na 
Gorenjskem. Zapisano je bilo 
tudi, da za letos predvidevajo 
tudi začetek postopka odda-
je del za novogradnjo odseka 
Hotemaže–Britof na relaciji 
Preddvor–Kranj Primskovo v 
izmeri dobrih 3,6 kilometra. 
Gradnja se je pred leti ustavi-
la na eni strani pri Britofu, z 
druge strani je slepo črevo pri 
Hotemažah. Že davno bi mo-
ral biti zgrajen manjkajoči ce-
stni odsek, ki bi razbremenil 
prometa vasi Britof, Milje, Vi-
soko in Hotemaže.  

Kdaj se bo torej kaj premak-
nilo pri projektu, za katerega 
so tehnično dokumentacijo 

pripravljali že leta 1974, cesta 
pa bi morala biti povsem zgra-
jena že sredi osemdesetih let? 
Drage investicije doslej niso 
izvedli zaradi pomanjkanja 
denarja, zapletalo se je tudi 
pri postopkih, še vedno deni-
mo niso odkupili vseh potreb-
nih zemljišč. V občini Šenčur, 
skozi katero poteka trasa neu-
resničenega cestnega odseka, 
so se zato razveselili novice, 
da je v državnem proračunu 
zagotovljen denar za grad-
njo. Gre za naložbo, ki je po 

informacijah Direkcije RS za 
infrastrukturo na osnovi pro-
jektne dokumentacije ocenje-
na na približno 4,7 milijona 
evrov in jo tudi v celoti finan-
cira država. Na naše vpraša-
nje, kako daleč je sedaj ta ce-
stni projekt in kdaj bi se lah-
ko gradnja najprej začela, pa 
na direkciji odgovarjajo: »Iz-
delana je vsa potrebna pro-
jektna dokumentacija. Odda-
na je bila vloga za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Grad-
nja bo potekala predvidoma v 
letih 2019/2020.«

»Na direkciji so mi zagoto-
vili, da bo že letos razpis za iz-
bor izvajalca in da naj bi se že 
letos tudi začela gradnja,« pa 
je o odseku Britof–Hotema-
že dejal župan občine Šen-
čur Ciril Kozjek. Sicer ga ne 
skrbi, da bi projekt ostal neu-

resničen, saj je bilo vanj vlo-
ženega veliko denarja. Za ob-
čino je sicer gradnja tega od-
seka velikega pomena. Nase-
lja Hotemaže, Visoko, Milje 
in Voge, ki so se v treh dese-
tletjih, odkar bi morala biti 
cesta zgrajena, precej razvi-
la, so namreč močno obre-
menjena s prometom. Tam 
poteka tudi šolska pot, in 
čeprav imajo zgrajene ploč-
nike, bi cesta mimo teh vasi 
poskrbela za varnejše življe-
nje prebivalcev.

Britof–Hotemaže  
v dveh letih
Še en mandat se je končal, še naprej pa ostaja 
neuresničen najstarejši projekt na državnih 
cestah, cestni odsek Britof–Hotemaže.

Od Britofa do Hotemaž manjka še slabe štiri kilometre 
ceste, ki bi obšla štiri tamkajšnja naselja. / Foto: Tina Dokl

Tržič – Julija so bila zaključena gradbeno-obrtniška dela pri ob-
novi fasade, simsov, polken, obrob in žlebov na Tržiškem mu-
zeju. Dela na objektu so bila nujno potrebna zaradi dotrajanosti, 
močan veter in dež pa sta decembra lani povzročila še večjo 
škodo. Tržiški muzej je na seznamu varovane kulturne dediš-
čine, zato so dela izvajali v soglasju z Zavodom RS za varstvo 
kulturne dediščine. Vrednost del je nekaj več kot 45 tisoč evrov. 

Obnova fasade na Tržiškem muzeju

Tržič – Občina Tržič je v zaključni fazi izvedbe javnega razpisa 
za sofinanciranje redne dejavnosti in socialnih, zdravstvenih 
in humanitarnih programov humanitarnih in invalidskih dru-
štev. Na razpis se je prijavilo 27 vlagateljev, od tega šest s 
sedežem ali enoto v Tržiču, preostali vlagatelji imajo sedež 
izven območja občine Tržič, a v svoje programe vključujejo 
občane Tržiča. Vsi vlagatelji so izpolnjevali pogoje za prijavo 
na razpis. Skupno jim bo po sklenitvi pogodb v avgustu na-
menjenih skoraj 11.500 evrov. 

Dobrih enajst tisoč evrov za humanitarna društva
Urša Peternel

Žirovnica – Na Občini Ži-
rovnica so pripravili predlog 
proračuna za leto 2019. Do 
3. septembra je v javni obrav-
navi, občinski svet pa naj bi 
ga obravnaval na seji konec 
septembra. 

Na prihodkovni strani bo 
proračun znašal 4,4 milijona 
evrov, na odhodkovni pa 4,8 
milijona. Razliko bodo pok-
rili z ostankom sredstev na 
računu in z zadolževanjem 
v višini 335 tisoč evrov. Naj-
večji projekt v letu 2019 bo 
gradnja Čebeljega parka na 
Breznici, za kar bodo v pro-
računu namenili 793 tisoč 
evrov, pri čemer računajo na 

sofinanciranje v višini 252 ti-
soč evrov iz LAS Gorenjska 
košarica.

Med večjimi projekti v letu 
2019 bodo tudi druga faza 
rekonstrukcije ceste in ploč-
nika od Zabreznice do Brez-
nice, izdelava dokumentaci-
je za gradbeno dovoljenje in 
odkup zemljišč za obvoznico 
mimo Vrbe (gradnja naj bi se 
začela leta 2020), nakup dela 
zemljišč za gradnjo parki-
rišča na Rodinah (parkirišče 
naj bi zgradili leta 2021), po-
stavitev igral in urbane opre-
me ter varovalne ograje na 
otroškem igrišču v Smoku-
ču. V letu 2019 načrtujejo 
tudi obnovo strehe na več-
namenski dvorani, vrednost 

ocenjenih del znaša 392 tisoč 
evrov, a jih bodo začeli le, če 
bodo prejeli sredstva iz naslo-
va odškodnine zaradi napak 
pri projektiranju in izgradnji 
strehe na dvorani. Odškodni-
na je predmet sodnega spora, 
ki ga je občina sprožila pro-
ti projektantu, izvajalcu, nad-
zorniku in revidentu projek-
ta. V letu 2019 bodo izdela-
li tudi projektno dokumenta-
cijo za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja za prizidek vrt-
ca pri Osnovni šoli Žirovnica. 
Načrtujejo tudi prestavitev 
dela gozdne ceste proti Val-
vazorju, ki sedaj prečka paš-
nik, asfaltiranje novega odse-
ka ceste v Smokuču in sana-
cijo nadvozov nad avtocesto.

Prihodnje leto bo največji 
projekt Čebelji park
V žirovniški občini so pripravili predlog proračuna za prihodnje leto,  
ki je zdaj v javni obravnavi.

Tržič – Občina Tržič bo pred-
vidoma v drugi polovici av-
gusta začela obnavljati treh 
dotrajanih odsekov vozišč 
občinskih kategoriziranih 
cest, in sicer ceste čez Kov-
trnco v dolžini 250 metrov na 
odseku od tunela do podvoza 
državne ceste, ceste na grad 
Neuhaus v dolžini 150 metrov 
in ceste »Na Matizovca« v 
dolžini dvesto metrov na od-
seku »Balentov ovinek«. Prav 
tako je predvidena izvedba 
prve faze rekonstrukcije ces-
te skozi Lom pod Storžičem 
na odseku od zadnjih hiš 
nad gasilskim domom proti 
križišču Potarje-Grahovše na 
najbolj poškodovanem odse-
ku, začetek del je predviden 
septembra. V prihodnjih dneh 
se bo občina lotila še sanacije 
poškodovanega makadam-
skega vozišča od Slaparske 
vasi do Doma pod Storžičem. 
V načrtu so tudi hitrostne ovi-
re pri Zdravstvenem domu v 
Tržiču, kar bo omogočilo var-
nejši prehod za pešce.

Obnovili bodo 
dotrajane odseke vozišč
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 Kaja Ribežl je bila namreč 
ob četrtkovem udaru strele 
v Preskarjevem muzeju le 
nekaj deset metrov stran od 
Škofove bajte in je dogodek, 
ki bi se kaj hitro lahko kon-
čal tudi tragično, videla na 
lastne oči. 

Na pomoč se je takoj od-
zvala tudi kamniška gorska 
reševalna služba. Po bese-
dah Simona Kurinčiča je 
strela udarila za pastirsko 
hišo v balvan in po tleh vrgla 
štiri planince, od teh je bil 
eden huje poškodovan in ga 
je bilo treba oživljati. K sreči 
je bil v bližini švedski zdrav-
nik Magnus Rasmussen, ki 
je ponesrečenca uspešno 
oživel in ga tudi ohranjal pri 

življenju do prihoda kam-
niške medicinske pomoči. 

Kot je za Pop TV povedal 
Rasmussen, ki je Veliko pla-
nino sicer obiskal z družino 
kot turist, so sprva mislili, da 
je strela udarila v hišo, takoj 
nato pa zaslišali kričanje, ko 
je eden od poškodovanih kli-
cal svojo ženo. Videl je, da so 

na tleh ležali trije poškodo-
vani, in takoj začel prever-
jati stanje ponesrečencev 
ter ugotovil, da je en moški 
potreboval več zdravniške 
oskrbe kot drugi. 

Vsi štirje udeleženci, sicer 
vsi slovenski državljani, so 
bili prepeljani v ljubljanski 
klinični center. Njihovega 

stanja zaradi zaupnosti po-
datkov ne razkrivajo. Poš-
kodovani naj bi bili sicer tri-
je pohodniki, v petek dopol-
dne pa naj bi eden od njih še 
ostal na opazovanju, vendar 
naj bi bilo njegovo stanje zu-
naj smrtne nevarnosti. 

Popolne zaščite pred uda-
rom strele ni, je samo pre-
ventiva, so si enotni strokov-
njaki. »V gore se odpravimo 
dovolj zgodaj in bodimo po-
poldne, ko so poletne nevih-
te najpogostejše, že na var-
nem v dolini ali planinski 
koči,« svetuje strokovni so-
delavec Planinske zveze Slo-
venije (PZS) in alpinistični 
inštruktor Matjaž Šerkezi. 
Če nas nevihta v gorah vse-
eno preseneti, je treba sesto-
piti z grebenov in izpostav-
ljenih vrhov, še posebej tam, 
kjer so jeklenice oziroma 
predmeti iz železa. Izogiba-
ti se moramo tudi osamelih 
dreves in drugih izpostav-
ljenih predmetov, v katere 
strela rada udari. S sebe pa 
moramo odstraniti vse ko-
vinske predmete, počepniti 
ali se usesti.

Udar strele k sreči ni bil 
usoden
31. stran

Ponesrečence je v ljubljanski klinični center odpeljal helikopter. / Foto: Simon Kurinčič

Strela je udarila v balvan za Škofovo bajto. / Foto: Simon Kurinčič

Sredi julija sta bili zaradi 
udara strele na Bledu 
hudo poškodovani dve 
osebi. Visoko noseča 
40-letnica je umrla, 
zdravniki pa niso 
mogli pomagati niti 
nerojenemu otroku.

Aleš Senožetnik

Gabrje pod Špikom – Šesta 
slovenska narodnoosvobo-
dilna udarna brigada Slav-
ka Šlandra, imenovana tudi 
Šlandrova brigada, je bila us-
tanovljena 6. avgusta 1943 
z namenom, da nemškim 

okupacijskim enotam one-
mogoči prometne zveze v Čr-
nem grabnu, Tuhinjski doli-
ni in Zgornji Savinski dolini.

Šlandrova brigada je bila 
ustanovljena s Kamniške-
ga, Zasavskega in Savinjske-
ga bataljona Slavka Šlandra. 
Sestavljalo jo je tristo borcev 
in štiristo novincev ter je na 

področju, ki je bilo proglaše-
no za del nemškega obmo-
čja, predstavljala prvo vojaš-
ko formalizacija, ki se je bo-
rila na nemškem ozemlju. 
Osvobodila je Novo mesto in 
razorožila italijansko vojsko.

Na nedeljski spominski 
slovesnosti pred spomeni-
kom NOB na Šipku je kot 
slavnostni govornik nastopil 
župan Občine Lukovica Ma-
tej Kotnik, ki je v govoru po-
udaril pomen partizanskega 

gibanja za to, da danes živi-
mo v svobodni državi. »Sto-
pili smo skupaj in prevladujo-
ča večina se je bila pripravlje-
na za to boriti in mnogi so dali 
za to tudi življenja. In danes? 
Da, danes je spet drugače. 
Vsaka bitka je bila drugačna 
in danes se je treba ponovno 

postaviti za zavedni sloven-
ski narod in delati na tem, da 
nas ljudstva, ki so večja in bolj 
žilava, enostavno pod oznako 
globalizacije ne izbrišejo z 
zemljevida,« je med drugim 
poudaril Kotnik. Igor Žavbi, 
kamniški podžupan v začas-
nem opravljanju funkcije žu-
pana, pa je opozoril tudi na 

aktualne dogodke: »Danes je 
treba biti predvsem preuda-
ren. Preudaren, ko se odziva-
mo na različne provokacije 
in potvarjanje zgodovine, pa 
čeprav nam to predvaja tudi 
nacionalna televizija.«

Venec k spomeniku sta po-
leg lukoviškega župana polo-
žila še občinski predsednik 
Zveze borcev Lukovica Mar-
jan Križman ter častni pred-
sednik Zveze borcev Kamnik 
Matevž Košir.

Slovesnost na Šipku
Ob 75. obletnici ustanovitve Šlandrove brigade  
je pred spomenikom na Šipku potekala 
spominska slovesnost.

Venec k spomeniku so položili Marjan Križman, Matej 
Kotnik in Matevž Košir.

Danica Zavrl Žlebir

Vrhnika – Na Vrhniki so se 
srečali nekdanji učenci mi-
zarske šole v Idriji, kjer so v 
obdobju 1956–1962 prido-
bivali teoretično znanje za 
svoj mizarski poklic. Sreča-
nja, že 21. po vrsti, so se nek-
danji sošolci udeležili skupaj 
s soprogami, prišla pa je tudi 
njihova nekdanja učiteljica (v 
tistih časih tovarišica) Radica 
Pahor, nam sporoča Bernard 
Bučinel. Med udeleženci 

srečanja so bili tudi Gorenjci. 
Idrija je bila namreč v takrat-
nem obdobju znana kot eno 
večjih izobraževalnih središč 
v Sloveniji, saj sta bila tam po-
leg mizarske in kovinarske 
šole tudi gimnazija in učitelji-
šče, znanje pa so tam pridobi-
vali mladi iz širše Primorske, 
Gorenjske, Notranjske in Do-
lenjske. Nekdanji sošolci so 
ob obletnici obiskali tehniški 
muzej v Bistri, si tam ogleda-
li Titove avtomobile, gozdar-
sko-lesarski in lovski oddelek. 

»Zanimivo in vredno ogle-
da,« pravi Bernard Bučinel. 
»K prijetnemu druženju ob 
obujanju spominov je mno-
go pripomogla nekdanja to-
varišica Radica s pripovedo-
vanjem izvirnih, resničnih in 
drugih dogodivščin iz šolskih 
klopi. Z lepimi občutki s sre-
čanja smo dan sklenili v pri-
jetnem gostišču na Vrhniki z 
dogovorom, da se naslednje 
leto spet srečamo, takrat pa 
v Parku vojaške zgodovine v 
Pivki.«

Srečali so se nekdanji učenci

Nekdanji sošolci mizarske šole v Idriji v tehniškem muzeju v Bistri

»Vsaka bitka je bila drugačna in danes se je treba 
ponovno postaviti za zavedni slovenski narod in delati na 
tem, da nas ljudstva, ki so večja in bolj žilava, enostavno 
pod oznako globalizacije ne izbrišejo z zemljevida,« je 
povedal slavnostni govornik Matej Kotnik. 
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Igor Kavčič

Kranj – V prvih avgustovskih 
dneh, preden kranjski Pun-
gert zavzame letošnja izved-
ba Jazz Kampa Kranj, nas 
s sten Cafe galerije očarajo 
risbe, v tehniki in svoji iz-
raznosti pa vsekakor ilustra-
cije Luke Grudna Bergerja. 

Pravi, da je že v otroštvu rad 
risal in si pri učiteljih pri-
služil priznanje, da ima pra-
vo roko za risbo. »Pred kaki-
mi desetimi leti sem v svoji 
zreli dobi ponovno začel ri-
sati iz notranje potrebe. Z ri-
sanjem sem si na neki način 
olajšal dušo, hkrati pa mi je 
to bilo tudi v veliko veselje,« 

pove Luka Gruden Berger, 
da se bolj resno ukvarja z ris-
bo zadnjih nekaj let, ko svoja 
dela tudi predstavlja na raz-
stavah.

Njegov osrednji motiv so 
živali, na večini risb pa se 
pojavlja tudi figura ženske-
ga akta. Da ima rad živali in 
živa bitja nasploh, še doda. 

Za mačke, tigre, hobotnice, 
peteline in kokoši, žuželke 
in druge živali se nam zdi, 
da so izrisane z eno samo li-
nijo. »Začetek vsakega mo-
tiva je predhodni razmislek, 
kaj bo na risbi. Ko jo mo-
tivno osmislim, potem po-
tegnem linijo v eni potezi, 
enem zamahu. To je moja 
značilnost,« poudari Luka, 
ki pri delu uporablja običaj-
ne in barvne svinčnike. Kot 
je zapisala Erika Pavlin, ima-
mo ob tem, ko se zazremo v 
risbe živali in ženskih aktov, 
mogoče občutek, da gleda-
mo infantilne podobe, ki jih 
je ustvarila otroška roka, te-
meljitejša obravnava pa nas 
prepriča, da je sicer igriva li-
nija mehka in hkrati odloč-
na, podoba pa izčiščena in 
natančno določena. 

Na tokratni razstavi je 
tudi nekaj risb, ki jih bo prav 
Pavlinova vključila v svo-
jo knjižico živalskih zgod-
bic. Osem sodobnih basni 
bo tako predvidoma izšlo le-
tošnjo jesen. Še prej pa so 
risbe do 13. avgusta na ogled 
v živo.

Risbe z eno potezo
V Cafe galeriji Pungert se na razstavi z naslovom Linija risbe predstavlja Luka Gruden Berger  
iz Medvod. 

Luka Gruden Berger ob eni svojih risb / Foto: Igor Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Že prvi koncert 
je navdušil festivalsko ob-
činstvo v do zadnjega kotič-
ka polni Baročni dvorani Ra-
dovljiške graščine. Pričako-
vano, saj je umetniški vodja 
festivala Domen Marinčič, 
ki je za svoje delo dan pred 
začetkom festivala prejel pla-
keto Občine Radovljica, tudi 
letos pripravil imeniten spo-
red, ki sega globoko v zgo-
dovino glasbene zakladnice, 
vse do skandinavske poezi-
je desetega stoletja. Festival 
je sicer znan po poudarku na 

starejši glasbi, a že vrsto let 
vključuje v svoje sporede tudi 
redko izvajano glasbo 19. in 
dvajsetega stoletja, pogosto 
na ustreznih zgodovinskih 
glasbilih. »Letos so kar tri-
je koncerti posvečeni starej-
ši slovenski glasbi,« je v otvo-
ritvenem nagovoru poudaril 
umetniški vodja Domen Ma-
rinčič. »Upam, da bo prav 
vsak našel kaj zase.«

Ansambel Capella de la 
Torre, ki je izvedel uvodni 
koncert letošnjega festiva-
la, velja za enega vodilnih 
pihalnih ansamblov za re-
nesančno glasbo na svetu, 

doslej so izvedli skoraj ti-
soč koncertov in posneli 25 
zgoščenk z repertoarjem od 
glasbe mestnih piskačev od 
duhovne polifonije 16. in 17. 
stoletja. Na sobotnem kon-
certu z naslovom Mestni 
piskači v renesančni Evro-
pi so predstavili repertoar, 
kakršnega so izvajale dvor-
ne, mestne in cerkvene glas-
bene kapele 16. in zgodnje-
ga 17. stoletja. Festival se je v 
ponedeljek nadaljeval s kon-
certom Miriam Andersén in 
Poula Høxbroja; pesmi in 
plesi Vikingov, ki jih izva-
jata, nadaljujejo festivalsko 
tradicijo rekonstrukcij zelo 
stare glasbe. 

Po prvih sodobnih izved-
bah poznorenesančne glas-
be iz kornih knjig ljubljan-
skega knezoškofa Tomaža 
Hrena na lanskem festivalu 
je letos na vrsti maša, kate-
re avtor je cesarski kapelnik 
Jean Guyot de Châtelet, ki se 
je ohranila samo v Ljubljani, 
in druge skladbe iz starejše-
ga dela Hrenove zbirke. Dre-
vi jih bo v cerkvi sv. Petra iz-
vedel desetčlanski angleški 
vokalni ansambel The Bra-
bant Ensemble. 

V četrtek je na sporedu re-
cital Mikayela Balyana na 
zgodovinskem klavirju. Pro-
gram bo povezal Mozartovo 
in Hummlovo glasbo z deli 
njunih sodobnikov Pollini-
ja in Dusíka, ki sta dolgo ži-
vela v Ljubljani. Festivalsko 
dogajanje se v soboto seli v 
Velesovo. »Kot nadaljeva-
nje cikla Bachovih objavlje-
nih, a pri nas redko izvaja-
nih zbirk, ki smo ga začeli 
pred štirimi leti, bomo v Ve-
lesovem slišali izbor skladb 

iz njegove prve publikacije 
za orgle Clavier-Übung III,« 
pojasnjujejo organizatorji.

Trio Candens Lilium 
bo prihodnji ponedeljek 
predstavil srednjeveške pe-
smi Carmina Burana v novi 
luči, daleč od slavne uglas-
bitve Carla Orffa. Na zgo-
dovinskih godalih s črevna-
timi strunami bodo na kon-
certu prihodnji četrtek zaz-
veneli kvinteti Schuberta 
in Boccherinija, na nasled-
njem koncertu pa bo znani 

nemški tenorist Gerd Türk 
izvajal angleške pesmi, ki jih 
je navdihnila poezija staro-
grškega pesnika Anakreona. 

Slavni vokalni sekstet Sin-
ger Pur bo na predzadnjem 
koncertu letošnjega festiva-
la nastopil z duhovno glasbo 
nemške romantike. Na skle-
pnem koncertu s petimi glas-
beniki in tremi plesalci pa 
bosta v ospredju zbirki, ki ju 
je Isaac Posch pred štiristo leti 
posvetil koroškim in kranj-
skim deželnim stanovom.

Mestni piskači odprli radovljiški festival
S koncertom ansambla Capella de la Torre se je v soboto v slikoviti Baročni dvorani Radovljiške graščine začel letošnji Festival Radovljica, tokratni je že 
šestintrideseti zapored. V dobrih dveh tednih se bo na njem zvrstilo deset imenitnih glasbenih dogodkov, eden od njih tradicionalno tudi v cerkvi Marijinega 
oznanjenja v Velesovem.

Capella de la Torre na prvem koncertu letošnjega Festivala Radovljica, ki je bil v soboto v 
Baročni dvorani Radovljiške graščine. / Foto: Gorazd Kavčič

Marija Kolar, predsednica Društva ljubiteljev stare glasbe, 
ki organizira Festival Radovljica, in umetniški vodja festivala 
Domen Marinčič / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V objemu srednjeveškega obzidja gradu Khislstein, 
na mirnem in očarljivem grajskem dvorišču, se v poletnih 
mesecih pod staro lipo odvijajo idilična večerna glasbena do-
živetja. Izvrsten dramski igralec in pevec, televizijski voditelj 
ter imitator Klemen Slakonja bo skupaj z zasedbo vrhunskih 
slovenskih glasbenikov v sredo, 8. avgusta, ob 20.30 uprizoril 
predstavo glasbenih presenečenj. Pod umetniškim vodstvom 
Lojzeta Krajnčana, ki je tudi idejni vodja projekta in avtor vseh 
priredb za orkester, bo občinstvo lahko prisluhnilo ustvar-
jalčevim največjim uspešnicam, kot so Ruf mich Angela, The 
Perverted Dance in Putin, Putout, s katerimi je Klemen na 
kanalu YouTube presegel milijonov ogledov. Kot eden najbolj 
glasbeno nadarjenih slovenskih igralcev bo zablestel tudi v 
pevsko zahtevnejših vlogah, na primer v operni ariji Torna 
A Surriento, v lanski zmagovalni skladbi na izboru za pesem 
Evrovizije Amar Pelos Dois ter v vlogi Jana Plestenjaka. 

Glasbeni večeri pod grajsko lipo: Klemen Slakonja

Klemen Slakonja svoje koncerte vedno začini s humorjem.  
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Kranj – V petek, 10. avgusta, bo ob 21. uri pred Cafe Galerijo 
Pungert na koncu starega dela mesta nastopil glasbeni trio 
Ugrin Divjak Marenče, v katerem poleg dveh odličnih džez-
ovskih glasbenikov (Peter Ugrin in Erik Marenče), ki sta svoje 
znanje gradila s šolanjem v tujini, igra tudi prekaljena sloven-
ska bobnarska legenda Ratko Divjak. 

Koncert tria Ugrin Divjak Marenče na Pungertu



9Gorenjski glas
torek, 7. avgusta 2018

vilma.stanovnik@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Te dni se škof-
jeloški rokometni reprezen-
tant Jure Dolenec že poti na 
prvih treningih z ekipo Bar-
celone, še pred odhodom v 
Španijo pa sva se pogovar-
jala o počitniških doživetjih, 
ki jih to poletje zanj ni bilo 
malo.

»Ker v ligi prvakov nismo 
prišli do konca, smo minu-
lo sezono v Španiji zaključili 
že konec maja. Junija je bila 
nato na vrsti reprezentanca, 
ko sta nas čakali dve naporni 
kvalifikacijski tekmi za sve-
tovno prvenstvo. Žal nam po 
obdobju uspehov letos ni šlo 
po načrtih. Vzrokov je goto-

vo več, glavni je gotovo, da v 
ekipi ni bilo 16 enakovrednih 
igralcev. Veliko je bilo precej 
neizkušenih in ob koncu tek-
me v Kopru je zavladala pani-
ka. Namesto da bi z Madžari 
izgubili za gol ali dva, morda 

pa celo zmagali, smo izgubili 
za pet golov. To pa je razlika, 
ki jo je na gostovanju težko lo-
viti. Velik del krivde za to nosi-
mo starejši igralci, ki bi ekipo 
morali znati umiriti, a očitno 
takrat ni bil naš dan. Na Ma-
džarskem smo ob vseh poško-
dovanih igralcih ostali še brez 
Mateja Gabra in zmaga za šti-
ri gole je bila očitno največ, 
kar smo lahko iztržili. Rezul-
tat je bil super, toda uvrstitev 
na svetovno prvenstvo smo 
zapravili doma,« pravi Jure 
Dolenec, ki je nato vendarle 
dočakal počitnice.

»Mislim, da sem si vzel le-
tos toliko dopusta kot že dol-
go ne. Zaradi težav s kole-
nom tri tedne nisem treniral, 

sedaj pa že tri tedne treniram 
po prilagojenem programu. 
Mislim, da težave s kolenom 
nikoli ne bodo povsem izgi-
nile, je pa toliko bolje, da po-
škodba ni več moteča. Nisem 
več med najmlajšimi in rege-
neraciji je treba nameniti več 
časa,« je povedal Jure, ki si je 
z ženo dve leti po poroki in po 
rojstvu drugega sina vendar-
le privoščil poročno potova-
nje v Ameriko, temu pa je sle-
dila poletna rokometna šola.

»Že pred časom sem se z 
vodilnimi v škofjeloškem ro-
kometnem klubu pogovarjal, 
kaj lahko skupaj naredimo 
za še večji razmah rokometa. 
Loška rokometna šola je ena 
najmočnejših v Sloveniji, v 

reprezentanci smo trije Ško-
fjeločani, prihaja tudi mlaj-
ši Aleks Kavčič. Reprezen-
tanti smo se spraševali, kaj 
bi lahko prispevali k še večji 
popularnosti, čeprav vsi igra-
mo daleč od doma. Tako sem 
predlagal, da bi skupaj prip-
ravili poletno rokometno 
šolo. Sam zagotovo vse orga-
nizacije ne bi zmogel, zato 
so to prevzeli v klubu. Otro-
ci so v treh tednih od objave 
zapolnili vseh šestdeset pro-
stih mest, na koncu smo do-
dali še tri, tako da je bilo vseh 
v poletni šoli 63. Bili smo v 
avtokampu Brioni pri Pulju, 
kjer sta dva hostla, ki smo 
ju skoraj napolnili. Otroci 
so bili različnih starosti, od 

drugega do devetega razre-
da osnovne šole, lahko pa re-
čem, da je bila tako zanje kot 
zame izkušnja zelo pozitiv-
na,« pravi Jure Dolenec, ki je 
v petih dneh kampa vsak dan 
sodeloval na treningih, ki so 
jih vodili različni trenerji, 
tudi klubski. Pridružili so se 
jim tudi reprezentanti Matej 
Gaber, Vid Kavtičnik, Gašper 
Marguč in Dragan Gajić. »Po 
končani rokometni šoli sem 
dobil ogromno zelo pozitiv-
nih odzivov staršev in to je 
dober občutek, saj smo se vsi 
skupaj res trudili,« pravi Jure 
Dolenec, ki je prepričan, da 
bo drugo leto zanimanje ot-
rok in staršev za poletno dru-
ženje ob rokometu še večje. 

»Zavedam se, da brez oko-
lja, v katerem sem zrasel, ne 
bi bil tako uspešen. Zato se mi 
zdi prav, da klubu na tak na-
čin nekaj vrnem. Seveda v pe-
tih dneh na leto ni moč mladih 
naučiti vsega, zagotovo pa jim 
lahko damo novo motivacijo, 
popravimo tehniko, jih nau-
čimo kaj novega,« je še pove-
dal Jure Dolenec, ki se je mi-
nuli teden že vrnil v Španijo 
in konec tedna začel priprave 
na novo sezono. »Najprej nas 
čakajo kondicijske priprave v 
Andori, prve tekme pa se bodo 
začele s španskim superpoka-
lom konec avgusta. Sledila bo 
liga in nato tudi liga prvakov, 
kjer so cilj kluba vedno najviš-
ji,« je še povedal Jure Dolenec.

Jure je zgled mladim rokometašem
Škofjeloški rokometni reprezentant in igralec španske Barcelone Jure Dolenec je del letošnjih počitnic preživel z mladimi rokometaši svojega nekdanjega 
kluba, na rokometnem kampu pa so jih obiskali tudi nekateri slovenski reprezentanti in z njimi delili bogate izkušnje.

Jure Dolenec

Mladi so na prvi rokometni šoli Jureta Dolenca uživali v druženju in pridobivanju rokometnega znanja. / Foto: arhiv Jureta Dolenca

Vilma Stanovnik,  
Jože Marinček

Domžale – Domžalski nogo-
metaši so bili v četrtek zve-
čer sicer na dobri poti, da 
izločijo po Transfermark-
tu približno štirikrat dražjo 
ekipo ruske Ufe, saj so z za-
detkom Lovra Bizjaka v pet-
deseti minuti z rezultatom 1 
: 0 vodili vse do 87. minute. 
Takrat pa je udaril slovenski 
reprezentant Bojan Jokić, 
ki je z izenačujočim zadet-
kom in končnim rezultatom 
1 : 1 poskrbel za slovo Dom-
žal od Evrope. Ekipa Dom-
žal je namreč iz Rusije prej-
šnji teden prišla z izidom 0 : 
0. Nadaljevanje tekmovanja 
za evropsko nogometno ligo 
prav tako ni uspelo Rudarju, 
sta si ga pa priborila Maribor 
in Olimpija.

Konec tedna so nato no-
gometaši v Prvi ligi Tele-
kom odigrali prve tri tekme. 

Maribor je Aluminij prema-
gal z 2 : 5, Olimpija pa je s 
Celjem v Stožicah igrala 2 : 

2. Najbolj razočarani so bili 
Domžalčani, ki so Fazaneri-
jo zapustili z visokim pora-
zom. Mura je namreč zma-
gala kar s 5 : 1. 

Triglav je pri Gorici gostoval 
včeraj, tekma pa se do zaključ-
ka naše redakcije še ni končala. 
Prav tako včeraj sta igrala Ru-
dar Velenje in Krško.

Prvi dvoboji nove sezone 
druge slovenske nogometne 
lige niso ponudili večjih pre-
senečenj. Dobljani so gosti-
li Dekančane, ki so se na Pri-
morsko vrnili praznih rok. 
Domače moštvo Roltek Dob 
je slavilo s 3 : 1, srečanje pa se 
je prelomilo ob koncu prve-
ga polčasa, ko sta v dekanski 
mreži končali dve žogi. 

V sobotnem večeru sta se 
udarili zasedbi Nafte in Kal-
cerja Radomlje. Domačini so 
slavili z 1 : 0.

Razočaranje v Domžalah
Nogometaši Domžal so v četrtek zvečer na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo 
igrali neodločeno proti ruski Ufi in se poslovili od evropskih tekmovanj. Razočaranju je sledil še visok 
poraz v Murski Soboti.

Ekipa Domžal je vodila skoraj do konca tekme, po golu 
Kranjčana Bojana Jokiča pa so napredovali Rusi. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranjska Gora – Za sloven-
sko moško odbojkarsko re-
prezentanco sta že več kot 
dva tedna priprav na sep-
tembrsko svetovno prven-
stvo v Italiji in Bolgariji. Se-
lektor izbrane vrste Slobodan 
Kovač je z dosedanjim delom 
zadovoljen, prav tako tudi s 
pristopom in motiviranostjo 
svojih varovancev. Ti so se 
pod njegovim vodstvom od 
16. julija pripravljali v Kranj-
ski Gori, včeraj so se prese-
lili v Maribor, treningi pa 
bodo potekali v Hočah. »Mis-
lim, da nam gre dobro. Pred-
vsem zato, ker so fantje čez 
poletje dosledno izvajali pro-
gram, kar so potrdila tudi te-
stiranja. Profesorji z ljubljan-
ske Fakultete za šport so nas 
še posebej pohvalili. Igral-
ci so tudi izjemno motivira-
ni. Morda lahko celo rečem, 
da je stanje v primerjavi z do-
sedanjimi reprezentančnimi 

akcijami najboljše. Upam, 
da bodo še naprej delali tako 
zavzeto, saj šele zdaj prihaja 
čas za piljenje tehničnih po-
drobnosti, čemur se do zdaj 
nismo mogli veliko posveča-
ti, saj smo morali poskrbeti 
za telesno pripravljenost in 
osnovno vadbo tehnike. Ča-
kajo nas naporni treningi,« je 
prvi del priprav ocenil Kovač.

Prvi uradni pripravljal-
ni tekmi bo slovenska re-
prezentanca odigrala pro-
ti evropskim podprvakom 
Nemcem, ki jih zdaj vodi 
nekdanji slovenski selektor 
Andrea Giani. Ekipi se bos-
ta srečali 23. in 24. avgusta 
v Nemčiji. Po obračunih z 
Nemčijo se bo slovenska iz-
brana vrsta vrnila domov in 
sklepni del priprav opravila v 
Ljubljani, kjer bo pred odho-
dom na svetovno prvenstvo 
od 6. do 8. septembra pote-
kal še močan mednarodni 
turnir Ljubljana Volleyball 
Challenge. 

Odbojkarji z Gorenjskega  
na Štajersko
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G i b a n j e  z a  z d r a v j e

Jelena Justin

Po nekaj letih premora 
sem se letošnje poletje vrni-
la v Dolomite, zato bom v 
naslednjih nekaj tednih z 
vami delila opise vzponov 
na gore, ki v nas vedno zno-
va vzbudijo željo po nadalj-
njem raziskovanju. Dolomi-
ti pač navdušijo; ker so edin-
stveni in čudoviti. Opisi za 
vzpone bodo potekali iz va-
sice Colfosco, tik pod prela-
zom Gardena. 

Za uvod v dolomitsko pra-
vljično pustolovščino predla-
gam vzpon na hišno goro 
Corvare in Colfosca, vzpon 
na Sassongher, ki se kot spi-
rala pne v nebo. Videti je pre-
cej težko dosegljiv, a nanj 
vodi prav lepa, planinska pot. 

Zapeljemo se skozi vas 
Colfosco in parkiramo na 

parkirišču ob spodnji posta-
ji žičnice, ki pelje do koče 
Col Pradat. Z vzponom zač-
nemo po asfaltirani ces-
ti, mimo obširnih travni-
kov, kjer so pozimi smu-
čišča. Asfalt zamenja maka-
dam, ki nas pripelje do koče 
Edelweiss. Od koče nadalju-
jemo v smeri markacij št. 4, 
ob strugi hudournika. Sledi 
nekaj vzpona v ključih, ko se 
nam z desne strani pridruži 
pot iz Col Prada, na razpot-
ju pa zavijemo levo, na kar 
nas opozori smerokaz Sas-
songher. Sledimo poti proti 
severozahodu, mimo kape-
lice. Naša pot zavije desno 
in dobi oznako št. 7. V nada-
ljevanju prečimo strma, po-
nekod krušljiva pobočja, ki 
so delno izpostavljena, pro-
ti vzhodu. Hodimo pod ste-
no. Načeloma udobna steza, 

ki nudi fantastičen razgled 
na pogorje Sella, nas pripe-
lje na škrbino Forcello della 
Sassongher. Na škrbini na-
daljujemo desno. V tem delu 
je na poti precej grušča, pot 
je krušljiva in strmo se vzpe-
nja. Po krušljivem delu pri-
demo do zavarovanega dela, 
ki ni dolg, je pa dobrodošel. 
Po koncu zavarovanega dela 
pot še vedno poteka proti 
vzhodu. Steza je široka, nato 
pa se v nekaj okljukih strmo 
vzpne na vršni greben, kjer 
se po ravnem sprehodimo 
do ogromnega križa, ki je na 
vrhu. Vrh nagradi s čudovi-
tim razgledom na vse strani: 
od Civette, Marmolade, sku-
pine Sella, Odle špic, Kreuz-
kofla itd. 

Z vrha do škrbine Forcello 
della Sassongher sestopimo 
po isti poti, nato pa nadaljuje-
mo po poti številka 7. Vendar 
le do prvega razpotja. Na raz-
potju zavijemo levo, na pot 
št. 5, ki se strmo dvigne, prib-
ližno 200 višinskih metrov 
na škrbino de Gherdenacia. 
Na vrhu škrbine malce sesto-
pimo, pred nami pa se odpre-
jo čudoviti podi, sredi katerih 
se dviga indijanskemu vigva-
mu podoben vrh Col dala 
Sone, 2633 n. m. Nadaljuje-
mo proti koči Puez, po poti 
št. 5, ki se čez približno 30 
minut spremeni v pot 5-15. 
Ko pridemo do razpotja poti, 
kjer naša pot št. 5-15 nadalju-
je proti koči Puez, zavijemo 

levo navzdol na pot št. 2, ki 
je del t. i. Dolomitske visoko-
gorske poti. Zna se zgoditi, 
da bomo do tega razpotja sre-
čali zelo redke posameznike, 
na tej poti pa trume ljudi. Po 
poti št. 2 sestopimo do škrbi-
ne de Ciampac Somafurcia, 
kjer zavijemo levo navzdol 

na pot št. 4. Pod nami bo jeze-
ro de Ciampei, ki pa je bil ju-
lija 2018 brez vode oz. zamo-
čvirjen. Nadaljujemo po poti 
št. 4 do razpotja pod kapeli-
co, kjer prečimo v levo po poti 
4a do zgornje postaje kabin-
ske žičnice Col Pradat. Ses-
topimo po poti št. 3, strmo, a 

udobno in mehko do parki-
rišča pri spodnji postaji žič-
nice, kjer nas čaka jekleni ko-
njiček. 

Nadmorska višina: 2665 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Sassongher (2665 n. m.)

Razgledna spirala
Mogočen stolp nad Corvaro. Stolp, ki je videti kot spirala, ki se neskončno 
pne v nebo. Razglednik nad dolino Alta Badia.

Pogled na Sossongher z Monte Cherza / Foto: Jelena Justin

Vrh Sassongherja z Marmolado v ozadju / Foto: Jelena Justin

Planota Gherdenacia z vrhom Col dala Sone / Foto: Jelena Justin

Primer vadbe v naravi
Mateja Habjanič, 
trenerka pilatesa in 
skupinske fitnes vadbe

Pa smo le dočakali pravo 
poletje z visokimi tempera-
turami. Kot smo že govori-
li, je pomembno, da svojo 
telesno pripravljenost ohra-
njamo vse leto. V najbolj vro-
čih dneh – ki so nas ravnokar 
doleteli – vadbo seveda prila-
godimo. Vadimo, ko so tem-
perature nižje (zjutraj ali 
zvečer), si omislimo manj 
intenzivne aktivnosti ali pa 
aktivnosti v oziroma ob vodi 
in pazimo na zadosten vnos 
tekočine. 

V naši prelepi deželi ima-
mo tudi veliko gozdnih po-
vršin in kar nekaj višjeleže-
čih krajev, kjer so tempera-
ture za nekaj stopinj nižje in 
se lažje lotimo športnih ak-
tivnosti (Jezersko, Kranjska 
Gora, Pokljuka, Bohinj …). 

Za vas sem pripravila 
primer vadbe v naravi, ki jo 
lahko izvedete na katerem 
koli terenu blizu svojega 

doma, zelo zaželeno je, 
da je to v gozdu, kjer bos-
te v prijetni hladni senci. 
Vadba vsebuje tako osnov-
no ogrevanje, aerobni del, 

krepilne vaje kot končno 
kratko raztezanje in je pri-
mer celostne vadbe, ki jo 
opravite v tridesetih do 
šestdesetih minutah in 

lahko tudi v najbolj vro-
čih dneh naredite vadbo 
za celo telo.

Vadbo si lahko prilagodite 
in skrajšate/podaljšate posa-
mezne dele ter si tudi sami 
izberete intenzivnost (dela-
mo z višjo ali nižjo intenziv-
nostjo).

Aerobni del (AD) je lah-
ko hitra hoja po ravnem, tek 
(počasen ali hiter) ali hoja 
navkreber. Trajanje: od pet 
do deset minut.

Vadbo izvedemo v takem 
zaporedju: AD1, dinamič-
ne raztezne vaje (od tri do 
pet minut), AD2, KV1, AD3, 
KV2, AD4, raztezne vaje 
(naredimo vsaj kratek raz-
teg vseh obremenjenih mi-
šičnih skupin, lahko pa si 
privoščimo daljši razteg ce-
lega telesa.

Krepilne vaje (KV)
KV1 – deset izpadnih ko-

rakov z vsako nogo (lahko s 

poskokom), deset sklec, de-
set lastovk, izmenično – na-
redimo od ene do tri serije. 

KV2 – opora: deset doti-
kov rame z nasprotno roko, 
izpadni korak z dvigom zad-
nje noge (desetkrat z vsako), 
stranska opora (slika 2): dvig 
bokov (desetkrat leva, deset-
krat desna) – naredimo od 
ene do tri serije. 

Sedaj pa veselo na delo! 
Tisti, ki vam vadba ustreza 
in jo boste izvajali večkrat, si 
lahko aerobne dele poljub-
no skrajšate/podaljšate, da 
obremenitev stalno spremi-
njate, in si izberete tudi dru-
ge krepilne vaje, ki jih lah-
ko popestrite z različnimi 
rekviziti in pripomočki v na-
ravi.

Tisti, ki ste zelo pridni vse 
leto, pa si v najbolj vročih 
dneh lahko privoščite tudi 
krajši dopust/počitek ali pa 
drugačne aktivnosti.
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Grega Flajnik

Danes, po desetih letih 
obstaja, je že veliko dokazov, 
da v naslovu zapisano ni res. 
Vse več kolesarjev se odloča 
za nakup e-kolesa. V zadnjih 
treh letih je prodaja tovr-
stnih koles skokovito nara-
sla in napovedi za naslednja 
leta so prav tako ugodne. 

Uporabljajo jih tisti, ki jim 
vrtenje pedal v klanec posta-
ja vse večje breme. Po ravni-
ni se peljejo na lasten, torej 
nožni pogon, ko pridejo do 
klanca, pa vklopijo pomoč. 

Električno kolo deluje tako 
kot navadno, le da ima vgra-
jen še elektromotor, ki ga 
poganja baterija. Gre torej 
za kombinacijo motorja, ki 
ga poganja baterija, in »pe-
daliranja« oziroma pritiska-
nja na pedale z nogami, to-
rej kolesarjevo energijo. Pri 
tem pa električno kolo upo-
rabniku ne dovoli počitka, 

takoj ko namreč nehamo 
pritiskati na pedale, se usta-
vi tudi električna pomoč – in 
obratno, bolj ko sami poga-
njamo pedale, bolj nam ele-
ktromotor pomaga. 

Elektromotor sodeluje le 
do hitrosti 25 kilometrov na 
uro, potem pa ne več in se 
premikamo samo z lastno 
energijo. 

Električno kolo je torej tre-
ba še vedno poganjati, a na 
cilj pridemo hitreje, osvoji-
mo tudi kakšen gorski pre-
laz, ki ga sicer ne bi, in po-
tem uživamo v dolgem spu-
stu v dolino. 

V naših krajih naletiš na 
klanec že, če se odpelješ v 
sosednjo vas. Poznam kar 
nekaj uporabnikov električ-
nih koles, ki trdijo, da so s 
takšnim kolesom veliko bolj 
aktivni. 

Imajo pa električna kolesa 
tudi slabo plat. Prva je njiho-
va teža, saj zaradi vgradnje 

baterije tehtajo bistveno več 
kot klasična kolesa, približ-
no dvajset kilogramov več. 
Če se baterija izprazni, mo-
ramo torej naprej poganjati 
sami in nam dodatna teža 
povzroča težave. Dodatna 
teža nam povzroča proble-
me tudi, ko želimo kolo pre-
peljati na avtomobilu. Težje 
kolo namreč težje dvignemo 
na streho avta.

Na dodatno hitrost, ki jo 
daje elektromotor, se je tre-
ba tudi navaditi, saj so hitro-
sti lahko precej večje.

Pomanjkljivost je tudi 
cena, saj so v primerjavi z 
navadnimi kolesi električ-
na dražja za najmanj šeststo 
evrov. Toliko namreč stane-
ta elektromotor in kakovo-
stna baterija.

In ravno pri bateriji ni 
vredno varčevati. Dob-
ra baterija mora zdržati 
od osemdeset do sto dvaj-
set kilometrov, odvisno od 

konfiguracije terena, nači-
na vožnje in teže kolesarja. S 
skrbno uporabo dobre bate-
rije preživijo veliko dlje časa, 
tako da bi jih morali napol-
niti vsaj tisočkrat, preden se 
iztrošijo. Na svetu so štir-
je proizvajalci zares kako-
vostnih e-sistemov: Bosch, 
Shimano, Yamaha, Brose. 

Električna kolesa so na vo-
ljo praktično v vsaki bolje za-
loženi kolesarski trgovini, 
prodajalci lahko svetujejo 
pri nakupu. Najbolje je, da si 
kolo pred nakupom za kak-
šen dan izposodite in ga pre-
izkusite. Tako boste najbolje 
spoznali, ali vam ustreza.

Zdi se, da bo v prihod-
nje vse več koles opremlje-
nih z električnimi poma-
gali. Tako kot velja na pri-
mer za klimatsko napravo v 
avtu. Pred leti so jih vgraje-
vali samo v luksuzna vozila, 
danes so na trgu le redka vo-
zila brez nje.

Električna kolesa so potuha
Tako se je morda slišalo pred desetimi leti, ko so na slovenski trg prišla prva električna kolesa, torej 
kolesa, na katera sta nameščena tudi elektromotor in ustrezna baterija. 

Električno kolo uporablja tudi vse več kolesarjev na 
Glasovih kolesarskih izletih. / Foto: Grega Flajnik

Električno kolo je torej dobra izbira za:
• popotniške kolesarje, ki bi radi v eni vožnji 

prekolesarili čim več, ob tem pa želijo, da bi jim 
ostalo še toliko moči, da si kraje tudi ogledajo;

• pare, ki bi radi kolesarili skupaj, pa je eden od para 
mnogo močnejši;

• gorske kolesarje, ki bi radi v enem dnevu osvojili 
tri vrhove namesto enega; navzgor jim pomaga 
elektrika, navzdol pomoč ni potrebna;

• kolesarje, ki ugotovijo, da z leti vse bolj sopihajo v 
klance, in lahko tako naprezanje postane nevarno za 
njihovo zdravje;

• kolesarje, ki se radi v službo peljejo s kolesom, pa ne 
bi radi, da so njihova oblačila na delovnem mestu 
prepotena.

Matjaž Klemenc

Radovljica – Prva nedelja v 
avgustu je nudila najmoč-
nejši turnir dvojic v Sloveni-
ji Master Radovljica 2018. Na 
turnirju se srečujejo vsi igral-
ci, ki v tem vse bolj priljublje-
nem športu nekaj pomenijo. 

Letos se je pomerilo 44 
dvojic in potrebne so bile kva-
lifikacije, da je bilo določenih 
32 najboljših. Zmage se je na 
koncu veselil par Igor Šiler in 
Marjan Pogačar (Kranj), ki je 
bil v finalu boljši od para Zlat-
ko Gicič in Jani Klevže (Lju-
bljana). Bronasto medaljo 
sta osvojila lanska zmagoval-
ca Jure Kern in Janez Šantak 
(Britof pri Kranju), ki sta bila 
za tretje mesto boljša od dvo-
jice Tone Šolar in Franci Fa-
ganel (Podnart). 

Zmagovalca sta poleg me-
dalj, nagrad in pokala v trajno 

last za eno leto prevzela v 
hrambo pokal POS, na kate-
rega se bosta poleg vseh zma-
govalcev tega tradicionalne-
ga turnirja od leta 2012 dalje 
zapisali tudi njuni imeni. 

»To je naš prvi in glavni 
turnir. Za cilj smo si zadali, 
da dobimo tekmovalce tudi 
izven gorenjske regije. Ve-
seli me, da so prisotni naj-
boljši prstometaši. Na tur-
nirju pač šteje samo zmaga, 
poraz do polfinala vodi med 
gledalce,« je povedal pred-
stavnik Prstometne organi-
zacije Slovenije Igor Dornik, 
ki je bil zadovoljen tudi z obi-
skom navijačev.

»S tem turnirjem pope-
strimo dogajanje v Radovlji-
ci. Pokazalo se je, da je zani-
mivo tudi za gledalce,« je še 
dodal Dornik ter se zahvalil 
vsem, ki so pomagali pri iz-
vedbi turnirja.

Na vrhu nova dvojica
Pred Graščino v mestnem jedru Radovljice je 
potekal deseti prstometni turnir Master Radovljica 
2018, na katerem so se pomerile dvojice.

Na sliki (od leve) drugo-, prvo-, tretje- in četrtouvrščena 
dvojica

Vilma Stanovnik

Kranj – Tekači, rekreativni 
športniki in drugi, ki bi že-
leli svoje aktivno življenje še 
izboljšati, se lahko v okviru 
Triglav teka o zdravem na-
činu gibanja posvetujejo s 
priznanima strokovnjako-
ma – olimpijko Brigito Lan-
gerholc in fizioterapevtom 
Tomažem Fuchsom. Brigiti 
se lahko pridružijo na delav-
nicah o tehnikah dihanja 8. 
in 29. avgusta v digitalni po-
slovalnici Triglav Lab, o teža-
vah pri gibanju pa se lahko 
s fizioterapevtom individu-
alno posvetujejo 22. avgusta 
ali 5. septembra.

Posveti s strokovnjakoma

Organizatorji sedmega Tri-
glav teka namreč zdrav način 
življenja in aktivno preživlja-
nje prostega časa spodbuja-
jo s svetovalno-izobraževal-
nimi dogodki in vsebinami. 
Zato bodo vsako sredo (z iz-
jemo praznika 15. avgusta) 
vse do edinstvenega tekaške-
ga dogodka Triglav tek, ki bo 
8. septembra, v prostorih di-
gitalne poslovalnice Triglav 
Lab na Dunajski 20 v Lju-
bljani gostili priznana stro-
kovnjaka – olimpijko Brigito 
Langerholc in fizioterapevta 
Tomaža Fuchsa. 

Prva delavnica o tehni-
kah dihanja z Brigito Lan-
gerholc bo 8. avgusta ob 18. 
uri v prostorih poslovalnice 
Triglav Lab, druga pa v istih 
prostorih 29. avgusta. Dogo-
dek je brezplačen, vendar se 
je nanj treba prijaviti s spo-
ročilom na e-naslov triglav-
tek@triglav.si. Udeleženci 

bodo dihalne vaje spozna-
vali v praksi, zato je priporo-
čljivo, da se delavnice udele-
žijo v športnih oblačilih in 
s seboj prinesejo blazino za 
jogo.

Prvi digitalni posvet s 
specialistom, fizioterapev-
tom Tomažem Fuchsom, 
bo 22. avgusta v prostorih 

digitalne poslovalnice Tri-
glav Lab, drugi pa v istih 
prostorih 5. septembra. Do-
godek je brezplačen, vendar 
je rezervacija termina za in-
dividualni posvet obvezna. 
Prijave so možne na http://
lab.triglav.si/dogodki/vide-
o-posvet-s-specialistom01.

Vsi, ki bi želeli o tehnikah 
dihanja izvedeti več, a se de-
lavnic ne bodo mogli udele-
žiti, si lahko ogledajo krat-
ke video nasvete. Objavlje-
ni so na vsebinskem portalu 
Zavarovalnice Triglav Vse-
bovredu.triglav.si. 

Brezplačne tekaške vadbe

Navdušeni tekači in tis-
ti, ki se s tekom šele začenja-
jo ukvarjati, se lahko v okviru 
priprav na sedmi Triglav tek, ki 
bo 8. septembra v idilični nara-
vi protokolarnega parka Brdo 
pri Kranju, pridružijo tudi 
brezplačnim vodenim teka-
škim treningom v kar desetih 
krajih po Sloveniji. Ti vse do 8. 
septembra potekajo v Ajdov-
ščini, Celju, Kopru, Ljubljani, 
Luciji, Mariboru, Murski So-
boti, Novem mestu, Slovenj 
Gradcu in na Brdu pri Kranju.

Več informacij o tekaških 
in športno-izobraževalnih ak-
tivnostih v sklopu priprav na 
Triglav tek je na voljo na Tri-
glavtek.si.

Priprave na Triglav tek
Navdušeni tekači in tisti, ki se s tekom šele začenjajo ukvarjati, se lahko v okviru priprav na sedmi 
Triglav tek, ki bo 8. septembra v idilični naravi protokolarnega parka Brdo pri Kranju, pridružijo tudi 
brezplačnim vodenim tekaškim treningom.

Gorenjska olimpijka Brigita Langerholc bo vodila delavnici 
o tehnikah dihanja.

Organizatorji sedmega Tri glav teka zdrav način 
življenja in aktivno preživljanje prostega časa spodbujajo 
s svetovalno-izobraževalnimi dogodki in vsebinami. 
Zato bodo gostili priznana strokovnjaka – olimpijko 
Brigito Langerholc in fizioterapevta Tomaža Fuchsa.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden se je 
zaključila nacionalna pre-
ventivna akcija za večjo var-
nost voznikov tovornih vozil 
in avtobusov, ki jo je že dru-
gič letos vodila in koordini-
rala Javna agencija RS za var-
nost prometa. Tokratna ak-
cija in nadzor sta bila usmer-
jena predvsem k prepreče-
vanju najpogostejših kršitev 
in spodbujanju voznikov to-
vornih vozil in avtobusov k 
doslednejšemu spoštovanju 
prometnih predpisov. 

Akcija je trajala od 23. do 
29. julija, v času poostre-
nega nadzora pa so skupno 
pregledali 4.355 tovornih vo-
zil in avtobusov. Ugotovlje-
nih je bilo 850 kršitev pro-
metne zakonodaje, kar je 
okoli dvajset odstotkov.

Izmed 3.996 tovornih vo-
zil (1.781 slovenskih in 2.215 
tujih tovornih vozil) so bile 
kršitve ugotovljene pri 579 
voznikih tovornih vozil, 
med 359 preverjenimi avto-
busi (95 slovenskih in 264 
tujih avtobusov) pa so bile 
kršitve ugotovljene pri 39 
voznikih avtobusov. 

Najpogostejše kršitve so 
bile povezane z neuporabo 
varnostnega pasu (155 kr-
šitev), prekoračitvijo hitro-
sti (126 kršitev), preobre-
menjenostjo vozil (sedem-
deset kršitev), nepravilno 

zavarovanim tovorom (56 
kršitev), nezadovoljivo teh-
nično brezhibnostjo vozil 
(petdeset kršitev) ter neu-
poštevanjem obveznih po-
čitkov in odmorov voznikov 
(29 kršitev). 

V obdobju od 1. januarja 
do 25. julija se je na sloven-
skih cestah pripetilo 1.416 
prometnih nesreč z udelež-
bo tovornih vozil, kar je v pri-
merjavi z lanskim primerjal-
nim obdobjem 15 odstotkov 
več. Vozniki tovornih vozil 
so bili povzročitelji v 929 
primerih prometnih nesreč, 
od tega je življenje izgubilo 7 
oseb, 21 je bilo hudo poško-
dovanih, 213 pa lažje poško-
dovanih. Med vozniki tovor-
nih vozil so bile tri smrtne 
žrtve in trije hudo telesno 
poškodovani, v vseh šestih 
primerih pa so bili vozni-
ki tovornih vozil hkrati tudi 
povzročitelji prometne nes-
reče. Od tega sta se ponesre-
čila dva tuja državljana, prav 
tako dva sta bila tudi med 
hudo telesno poškodovani-
mi. 

Vozniki avtobusov so bili 
udeleženi v 201 prome-
tni nesreči, od tega so jih 
povzročili 86. V prometnih 
nesrečah, ki jih je povzro-
čil voznik avtobusa, sta letos 
umrla dva udeleženca, štir-
je so bili hudo telesno poš-
kodovani, 29 pa je bilo laž-
je telesno poškodovanih. 

Poškodovana sta bila dva vo-
znika avtobusa, eden težje in 
eden lažje. 

V Sloveniji tranzitni pro-
met narašča, kar ima na 
eni strani pozitivne učin-
ke za gospodarstvo, na dru-
gi strani pa negativno vpliva 
na prometno varnost, saj se 
z večanjem prometa poveča-
jo tudi možnosti za nastanek 
prometnih nesreč. Agencija 
za varnost prometa k reševa-
nju problematike pristopa 
celostno in s sprotnim iska-
njem rešitev, ki jih usklajuje 
tudi z drugimi državnimi in-
stitucijami. 

V sodelovanju z mini-
strstvom za infrastruktu-
ro, ministrstvom za not-
ranje zadeve in Družbo za 

avtoceste Republike Slove-
nije si Agencija za varnost 
prometa prizadeva za vzpo-
stavitev stalnega nadzora 
nad tovornimi vozili in avto-
busi, kot tudi vozniki kom-
bijev na vseh štirih vstopnih 
točkah v državo ter na celot-
nem avtocestnem omrežju. 
Tovrstni nadzori so se v ne-
katerih drugih državah čla-
nicah EU že izkazali za zelo 
učinkovite. 

»Tudi rezultati pilotnega 
projekta sekcijskega mer-
jenja hitrosti v Sloveniji so 
pokazali izboljšanje stanja 
na trojanskem avtocestnem 
odseku, zato Agencija za var-
nost prometa podpira upo-
rabo takšnih naprav in uved-
bo tudi drugih oblik stalne-
ga nadzora na vseh štirih 
krakih avtocestnega omrež-
ja«, poudarja direktor Agen-
cije za varnost prometa Igor 
Velov.

Agencija za varnost pro-
meta bo ministrstvu za in-
frastrukturo in ministr-
stvu za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake mož-
nosti predstavila tudi pred-
log za vključitev klimatske 
naprave kot del obvezne 
opreme v tovornih vozilih 
in avtobusih. Za varno ude-
ležbo v prometu je namreč 
ključno dobro počutje voz-
nika, za kar mora tudi delo-
dajalec zagotoviti ustrezne 
delovne pogoje. 

Tovornjaki in avtobusi vozijo prehitro
V času poostrenega nadzora voznikov tovornih vozil in avtobusov so ugotovili, da je največ kršitev 
zaradi neuporabe varnostnega pasu in prehitre vožnje. 

Direktor Javne agencije RS 
za varnost prometa Igor 
Velov / Foto: Tina Dokl

Naklo – Včeraj zjutraj se je iz Dinosa v Naklem vil močan 
dim. Kot so pojasnili policisti, je prišlo do vžiga odpadnega 
materiala na stroju. Zaradi vdihavanja dima so pomoč nudili 
eni osebi. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 
deset tisoč evrov. Kot še pravijo, je tuja krivda izključena.

V Naklem je gorelo

Včeraj zjutraj je zagorelo v Dinosu v Naklem. / Foto: Gorazd Kavčič

Ribčev Laz – V četrtek pozno zvečer se je v Mladinskem hotelu 
(CŠOD) v Ribčevem Lazu vklopil požarni alarm zaradi požara 
v kotlovnici. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so pogasili požar, 
pregledali in prezračili prostore ter preverili prisotnost nevar-
nih plinov. Evakuiranih je bilo 75 otrok in njihovih učiteljev. 
Gasilci so elektriko v kotlovnici odklopili, prepovedali upora-
bo, poslovodstvu hotela pa svetovali, da pokličejo servis. Po 
končani intervenciji so se gostje vrnili v Mladinski hotel, saj 
so ugotovili, da je primeren za bivanje.

Požar v kotlovnici

Naklo – Za zdaj še neznani storilec je minuli petek v Bistrici 
pri Naklem vlomil v osebni avtomobil, ga pregledal in iz njega 
vzel bančne kartice. Storilec je našel tudi PIN-številke kartic. 
Med več poskusi dviga denarja na bankomatu je bil enkrat 
uspešen, s tem pa se je okoristil za nekaj sto evrov. »Bančne 
kartice so denar, zato z njimi ravnajte kot z drugimi vrednimi 
stvarmi. Bodite skrbni, imejte jih pri sebi in jih ne puščajte v 
vozilih, nahrbtnikih, šotorih in drugih javno dostopnih mestih. 
Predvsem pa si zapomnite osebno številko PIN. Če si je ne 
morete zapomniti, pa je nikoli ne imejte shranjene skupaj s 
kartico. To velja tako pri prenašanju kartice kot tudi doma,« 
znova opozarjajo policisti.

Vlomilec našel številko PIN

Vilma Stanovnik

Kranj – Minule dni so se zno-
va vrstile nesreče v gorah 
in na planinah. Že v četr-
tek okoli 19.30 je na Planini 
Zajamniki oseba padla čez 
škarpo in kasneje podlegla 
poškodbam. Posredovali so 
gorski reševalci GRS Bohinj 
in posadka s helikopterjem 
Slovenske vojske z dežurno 
ekipo GRS, ki so osebo pre-
peljali v dolino. Tuja krivda 
je po do sedaj zbranih podat-
kih izključena.

V petek opoldan so re-
ševalci na območju Vršiča 
pomagali moškemu, ki je 
zdrsnil po melišču, z obmo-
čja Triglava pa je helikopter 
v zdravstveno ustanovo pre-
peljal planinko, ki je med fo-
tografiranjem okolice padla 
in se poškodovala. 

V soboto so ekipe posredo-
vale na območju Begunjšči-
ce zaradi bolezni planinke. 
Na območju planine Preval 

je planinka padla po zdrsu 
na gozdni poti. Na Soriški 
planini se je poškodovala 
gorska kolesarka, na Voglu 
pa si je planinka poškodova-
la gleženj. Ekipa za helikop-
tersko reševanje v gorah je 
v nedeljo zjutraj posredova-
la v Triglavski severni steni, 
od koder je rešila slovenske-
ga državljana, ki si je poško-
doval nogo.

»Dogodki v gorah so za-
radi težkega dostopa vedno 
problematični. Zato se izo-
gibajte situacijam in mes-
tom, ki so lahko nevarni in 
zelo pazite. Nevarnost te dni 
povzroča tudi velika vroči-
na. Izbirajte poti, ki ste jih 
zmožni prehoditi in ustre-
zajo vašim psihofizičnim 
zmožnostim, opremi, vre-
menu in drugim okolišči-
nam. Upoštevajte tudi, da je 
vrh šele pol poti in da je tudi 
vračanje na izhodišče zaradi 
utrujenosti zelo zahtevno,« 
svetujejo policisti.

Smrt planinca 
zaradi padca

Vilma Stanovnik

Kranj – V včerajšnji izda-
ji časnika Večer je objavlje-
na zgodba najstnice, ki pra-
vi, da je po avtocesti vozila 
policijski kombi in med vo-
žnjo snemala s telefonom. 
Posnetke je objavila na In-
stagramu, gre pa za ravna-
nje kranjske policijske pa-
trulje, ki je bila v nočni iz-
meni prejšnji mesec, 11. ju-
lija. Mladoletnica je posnela 
neprimerno obnašanje treh 
uniformiranih policistov, 
eden od njih pa naj bi se s 
tem postavljal pred mladim 
dekletom, ki ga je policijska 
patrulja na njegovo prigo-
varjanje pobrala blizu Stra-
žišča in s seboj vozila v po-
licijskem vozilu. Dekle naj 
bi bilo priča tudi nekaj poli-
cijskim obravnavam in po-
pivanju, čeprav brez voz-
niškega dovoljenja pa naj 
bi mladoletnica celo vozila 
kombi.

»Policijska uprava Kranj 
zaradi hujših kršitev obve-
znosti in odgovornosti iz de-
lovnega razmerja proti trem 
delavcem policije vodi ustre-
zne delovnopravne postopke 
in izvaja ukrepe, ki so pred-
videni v takih primerih. Tro-
jici, ki jim je za čas postop-
ka prepovedano opravljanje 

dela, se v povezavi z delom 
v policiji očitajo hujše kršit-
ve obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja ter 
ravnanja, ki imajo znake ura-
dno pregonljivih kaznivih 
dejanj. O razlogih za sum, da 
so bila storjena kazniva deja-
nja, je bil obveščen za obrav-
navo pristojni Oddelek za 

preiskovanje in pregon ura-
dnih oseb s posebnimi po-
oblastili na Specializiranem 
državnem tožilstvu,« poja-
snjuje višji samostojni po-
licijski inšpektor Bojan Kos 
in dodaja, da ima policija 
vzpostavljen sistem za za-
gotavljanje notranje varnos-
ti. Zato je bil takoj ob prido-
bitvi informacije o domnev-
nih nepravilnostih uveden 
notranje varnostni postopek 
in prav tako pa so bili spreje-
ti določeni ukrepi, ki se še iz-
vajajo. »Ravnanja, ki se očita-
jo trojici, so neprofesionalna, 
nesprejemljiva ter v nasprot-
ju s strokovnostjo in zakoni-
tostjo policijskega dela, po-
menijo pa tudi zelo grob po-
seg v organizacijsko integri-
teto, ki se na vseh korakih za-
vzema za spoštovanje visokih 
etičnih in moralnih načel, ki 
veljajo v policiji. Pri tem sta-
lišču smo vztrajali v preteklo-
sti in bomo tudi vnaprej,« še 
pojasnjuje Bojan Kos.

Kranjski policisti na Instagramu
Mladoletna najstnica je na Instagramu objavila neprimerno ravnanje policijske patrulje, ki je prejšnji 
mesec potekalo na območju Policijske postaje Kranj. 

Ravnanje kranjske policijske patrulje, ki je v kombiju 
prevažala najstnico, še preiskujejo. / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

P
etek. Ura je pol dva-
najstih dopoldne, 
ko ljudje že zač-
nejo razmišljati o 
kosilu. V središču 

Ljubljane se je živo srebro 
povzpelo na 35 stopinj Cel-
zija, a vrvež turistov na Tro-
mostovju zato ni nič manj-
ši. Slišimo angleščino, špan-
ščino in nemščino. Nekje v 
ozadju francoščino, Kitajci 
in Japonci so bolj tihi, a obo-
roženi vsak z najmanj enim 
fotografskim aparatom. 

Pogačarjev trg poleti ob 
petkih gosti tradicionalno 
Odprto kuhno med deseto 
dopoldne in deseto zvečer. 
Kulinarični dogodek je v slo-
venski prestolnici priljubljen 
že od leta 2013. Tudi Gorenj-
ci sodelujejo na ljubljanski 
Odprti kuhni. 

Poleg slaščic, sladoledov, 
domačih okusov, zelenjav-
nih jedi diši po Afriki, Egip-
tu, Turčiji, Kitajski, Perziji 
... Vabijo hamburgerji, hot 
dog, skutni štruklji in ajdovi 
krapi, školjke, kitajski rezan-
ci, »pohan« piščanec, mesni 

kralj živali izpod peke, mari-
nirana teletina, ki se peče in 
peče … Spijete kozarec vina, 
se odžejate s kraft pivom, 
osvežujočimi napitki, si pri-
voščite kavo. Raj za turiste v 
tem času oziroma raj za vse, 
ki si zaželijo malce drugač-
nega petkovega kosila ali pa 
večerje, bi le nekaj prigrizni-
li, »popasli« radovednost na 
petkovi Odprti kuhni.

Obisk Odprte kuhne se 
največkrat konča z zadovo-
ljnim nasmehom in polnim 
želodčkom.

Tokrat se mi je zdelo, da je 
kljub neznosni vročini gur-
manska tržnica nabito pol-
na, a mi je gospa izza stojni-
ce hitro razložila, da je to še 
zelo prazno. Ena od obisko-
valk, ki Odprto kuhno v Lju-
bljani obišče, če se le da, pa 

dodala oziroma uporabila 
prispodobo: »Včasih je gneča 
tolikšna, da se med stojnica-
mi vije kača ljudi levo in des-
no, tako da se moraš premi-
kati s tokom ali pa moraš toč-
no vedeti, pri kateri stojnici 
se boš ustavil, kaj je tisto, kar 
je pritegnilo pozornost tvojih 
brbončic, drugače moraš vsa-
kič, ko prideš do konca linije, 
poskus ponoviti.«

VROČA ODPRTA KUHNA  
V PRESTOLNICI

Vid Srpak, »kralj šmorna«, kot je pisalo na plakatu pred 
stojnico. Fant je energičen in Jezerškov cesarski praženec je 
privabljal turiste k stojnici, še preden je bil pečen. 

V Restavraciji Tabor v Podbrezjah domujejo morski okusi. 
Kuhalnico je tokrat pri školjkah vihtela Mateja Markič. 

Experiment: ni umetnosti brez zabave – menijo Matic 
Ravnik, Gašper Aljančič in Matej Martel Režek, ki jih lahko 
srečamo tudi v radovljiškem LABirintu by Experiment. Kava 
je resda njihova rdeča nit, a ljudje z veseljem spijejo tudi 
kakšno njihovo posebno in osvežilno limonado.

Oskar Dragan in David Farčnik sta se trudila za stojnico 
Organic Gardna, kjer je vedno vrsta. Ljudje z veseljem 
posegajo po njihovih živobarvnih veganskih in ribjih 
burgerjih, ki znajo prepričati tudi ljubitelje mesa. Tokrat 
je bilo precej povpraševanja po črnem ribjem burgerju, ki 
ga sestavljajo črna bombeta iz durum moke s sezamom, 
polpet iz divjega lososa in osliča, čili pasta, domača žar in 
gorčična omaka, rdeče zelje, rukola.

Primorca: Davor Podbevšek (Barba), ki ga poznamo po 
njegovem »belem zlatu« z okusom in zmagovalec zadnjega 
domačega MasterChefa Jaka Mankoč (levi).

Osi Bijedič iz ljubljanskega Superhrusta je bil precejšna atrakcija tokratnega petka. Skrbel 
je za odojka izpod peke, marinirana teletina, ki se je počasi pekla na ražnju, pa je tako 
vabila, da so ljudje pozabili, da so že samo ob gledanju temperature lahko še višje ...

Pravijo, da v Skuhni vsakič kuha druga dežela. Tokrat so 
si podali roke okus Afrike: nigerijski čaj, kenijski hrustljavi 
zavitek z mesnim nadevom ali zeleno sojo, lahko pa ste si 
recimo zamislili kosilo kot pri babici iz Zimbabveja.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Normandija in Bretanja (4)

OČARLJIVA MESTA IN GRADOVI
Vilma Stanovnik

V 
Normandiji – pa 
tudi v Bretanji – 
je vrsta zanimi-
vih obmorskih 
krajev, vmes pa 

je moč opazovati tudi divje 
klife, ki se dvigajo iz Atlanti-
ka. Na pečinah v bližini Bre-
sta so spomeniki in muzeji, 

ki pričajo o drugi svetovni 
vojni in njenih številnih žrt-
vah. Ogleda vreden je tam-
kajšnji del lepo ohranjene-
ga Atlantskega zidu. To je 
bil obrambni sistem, ki ga 
je med drugo svetovno voj-
no zgradil Tretji rajh, da bi 
preprečil zavezniško izkrca-
nje v zahodni Evropi. Do 6. 
junija 1944 je bilo namreč 
na francoski atlantski obali 

zgrajenih na tisoče tankov-
skih in pehotnih ovir in bun-
kerjev. Med vojno in po njej 
je bilo veliko utrdb uničenih, 
nekatere pa so se ohranile in 
so spremenjene v muzeje.

Ima pa Bretanja tudi lepa 
zgodovinska mesta. Eno 
od njih je zagotovo kam-
nito mesto Locronan, kjer 
najdete majhne trgovini-
ce z domačimi izdelki in se 

sprehodite po trgu ob cerkvi, 
ki je prav tako vredna ogleda. 

Ogledati si velja tudi sta-
rodavno mesto z gusarsko 
pomorsko trdnjavo Concer-
neu. Tako imenovani Ville 
Close je z mostom povezan 
z mestom in je najbolj pri-
ljubljena turistična atrakci-
ja. Ima le nekaj ozkih ulic, 
napolnjenih s trgovinami in 
restavracijami. Blizu vhoda 
je ribiški muzej, mesto pa je 
znano tudi po številnih trgo-
vinicah, kjer je moč pokusi-
ti in kupiti sladice, narejene 
po starih receptih.

Med potjo po Bretanji 
smo se ustavili tudi na pol-
jih megalitskih menhirjev 
in dolmenov pri Menacu in 
Kermariu in se nato odpe-
ljali do Nantesa. Mesto je 
pomembno pristanišče in 
znano kot rojstni kraj pisate-
ljev Voltaira in Julesa Verna.

Odprla se nam je pot po 
dolini Loare. Tako domači-
ni kot turisti iz vseh koncev 
sveta si na tej poti ogleda-
jo znameniti grad Chenon-
ceau, ki je znan kot dvorec 

petih dvornih dam. Zgodo-
vina gradu je zato še kako 
zanimiva, da so tam žive-
le ženske pa so dokaz tudi 
številni vrtovi. Poleg Kral-
jeve palače v Versaillesu je 
Chenonceau najbolj obiska-
ni dvor v Franciji. Za konec 
popotovanja, preden smo se 

odpeljali proti Parizu in pro-
ti domu, smo si ogledali še 
mestece Ambroise, ki leži 
pod slavnim renesančnim 
gradom številnih francos-
kih vladarjev. Gost dvora je 
bil tudi Leonardo da Vinci, ki 
je tam dokončal svojo slavno 
sliko Mona Lisa. (Konec)Znameniti grad Chenonceau privablja številne turiste.

V Bretanji je del lepo ohranjenega Atlantskega zidu.

Ogleda vredno je kamnito mesto Locronan.

Suzana P. Kovačič

Športna zveza (ŠZ) 
Tržič je tudi letos 
med počitnicami 
otroke povabila na 
aktivni teden špor-

ta, prvič v juliju in še enkrat 
prejšnji teden. Odziv je bil 
velik, saj se je od ponedeljka 
do petka na različnih deja-
vnostih družilo kar šestde-
set otrok iz tržiške in tudi 
drugih občin, kot je pove-
dala sekretarka pri ŠZ Tržič 
Biserka Drinovec. V pone-
deljek so supali na Blejskem 
jezeru, na torkovo dopoldne 
so se zabavali v igri mini gol-
fa v Adventure Mini Golf 
Panorami v Gorici pri Rado-
vljici in na bližnjem igriš-
ču pomerili tudi v igrah z 
žogo. Torkovo popoldne so 
preživeli na Gorenjski pla-
ži v Tržiču in tekmovali v 
plavanju; nagrado si je pri-
plaval prav vsak. V sredo so 
bili v adrenalinskem parku 
na Krvavcu, četrtek pa je bil 
dan za pohod, ko so z avs-
trijske strani šli do planin-
ske koče na starem Ljubelju, 

potem pa po slovenski stra-
ni do platoja na Ljubelju. 
Zadnji dan aktivnega tedna 
športa, ki so ga sofinancira-
li Občina Tržič, Fundacija za 
šport in Zavarovalnica Tri-
glav, so zaključili na Gorenj-
ski plaži.

Obiskali smo jih v torek 
v Adventure Mini Golf 

Panorami. »Prvič sem tukaj 
in zelo mi je všeč,« je povedal 
Žan, Tija pa je tukaj že bila, 
pred tem pa mini golfa še ni 
igrala. Gre za mini golf nove 
generacije. Kot sta pojasni-
la lastnika zakonca Strou-
ken, so steze prekrite z ume-
tno travo, dodane so fon-
tane, slap, vse se lepo zlije 

v okolje gozda. Na voljo je 
dvanajst lukenj, ki so posta-
vljene bolj prosto, naravno, 
igra in teren spominjata na 
pravi golf. »Program v akti-
vnem tednu športa je zelo 
zanimiv, vsega je malo,« je 
bil zadovoljen Matevž, ki se 
je aktivnega tedna udeležil z 
bratom Metodom.

TEDEN ŠPORTA
Na aktivnem tednu športa, ki ga je prejšnji teden organizirala Športna zveza Tržič, se je kar šestdeset 
otrok zabavalo, igralo, ukvarjalo s športom. Na voljo so imeli supanje, mini golf, plavanje, pohod ...

Obiskali smo jih v torek dopoldne v Adventure Mini Golf Panorami v Gorici pri Radovljici. 

Po igri mini golfa pa še vožnja z žično drčo v Adventure 
Mini Golf Panorami / Foto: Tina Dokl
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Nihče ne more
živeti brez ljubezni.
Up človeški ne zbledi
edinole pred tem
žarom nebeškega sonca.

Vse druge sence
kar naenkrat
izgubijo svoj sij.
Ves svoj nekdanji smisel.

Nihče ne more živeti
brez lepih besed
in da si ne bi
objokanega obraza skrival
v toplih dlaneh.
 
Nihče ne more živeti
brez lepih spominov,
čeprav ve,
da so že zdavnaj minili
in da se nikoli več
ne vrnejo.

Branka

Brez ljubezni

PESMI MLADIH

Res je, kot pravi pesem, nihče ne more živeti brez ljubezni. 
Tudi sami spomini so tisti, ki tvorijo mozaik naše sreče. 
Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e T

V Kranju so se 27. junija 2019 poročili: Aleksander Jakov-
ljević in Mirjana Radivojević ter Andrej Kristan in Maria 
Victoria Inostroza, 30. junija 2019 pa Jovan Radojević in 
Tatjana Nikolić. Na Zgornjem Brniku sta se 28. junija 2018 
poročila Roland Petek in Vesna Zupančič, na Bledu pa 
Andraž Pečar in Ana Sever ter Morgan Alexander Harvey 
in Ana Javornik. V Škofji Loki sta se 1. avgusta 2018 poro-
čila Boštjan Okorn in Manja Kuzma.

Mladoporočenci
Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 47 novih 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 14 dečkov in 13 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki se tehtal 4550 gramov, najlažji 
deklici pa je tehtnica pokazala 2450 gramov. Na Jeseni-
cah se je rodilo 10 dečkov in 10 deklic. Najtežja teža je 
pripadla deklici, ki je ob rojstvu tehtala 4480 gramov. 
Tud najlažja je bila deklica – babica ji je natehtala 2590 
gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

O
rkester rus-
kih ljudskih 
inštrumen-
tov Nekrasov, 
ki deluje pod 

okriljem Ruske radiotelevizi-
je in velja za nacionalno boga-
stvo, je bil ustanovljen daljne-
ga leta 1945. Vseskozi so ga 
vodili izvrstni ruski dirigenti, 
med drugim Vladimir Fedo-
sejev in Nikolaj Nekrasov, po 
katerem se je orkester tudi 
poimenoval. Od leta 2012 je 
stalni dirigent orkestra mae-
stro Andrej Šljahkov, umet-
niški vodja orkestra pa je zad-
nja tri leta Aleksander Maš-
kovič. Orkester izvaja glas-
bo različnih stilov, obdobij in 
zvrsti. Njegov repertoar obse-
ga rusko ljudsko glasbo, glas-
bo sodobnih ruskih sklada-
teljev, ruska in tuja klasična 
dela pa tudi moderne sklad-
be. Veliko del, ki jih je orkester 

posnel, je uvrščenih v Zlato 
zbirko Ruske radiotelevizije. 
Z orkestrom nastopajo najbo-
ljši izvajalci na različnih glas-
bilih ter ugledni operni solisti 
in nadobudni mladi glasbeni-
ki, ki skrbijo za svetlo prihod-
nost orkestra.

Orkester Nekrasov se odli-
kuje z jasnim in obenem 
individualnim slogom igre. 

Toplina in melodičnost 
godal, bogata izraznost solis-
tičnih inštrumentov in izva-
jalska iskrenost, prepletena z 
do popolnosti izbrušeno vir-
tuoznostjo, se zlivajo v nepo-
novljivo esenco, ki je zvoč-
na vizitka orkestra. Poseb-
no mesto v dejavnosti orke-
stra imajo koncertni nasto-
pi v dvoranah Moskovskega 

filharmoničnega združen-
ja, sodelovanja na glasbenih 
festivalih ter turneje po Rusi-
ji in v tujini.

Tako bodo že to sredo nas-
topili na Ljubljanskem gra-
du, lep poletni koncertni 
večer pa se obeta tudi v pone-
deljek, 13. avgusta, ob 18. uri 
na Trgu pod gradom v Škofji 
Loki, s katerim bo ta prizna-
ni ruski orkester tudi sklenil 
slovensko turnejo. Z orkes-
trom bo nastopila izjemna 
ruska violinistka Nadežda 
Tokareva, ki zadnjih sedem 
let živi in ustvarja v Slove-
niji. Kot predstavnica ruske 
violinske šole – šolala se je 
na priznanem Moskovskem 
državnem konservatoriju – 
se Tokareva odlikuje z jasno 
interpretacijo, pa tudi z zvo-
čno prefinjenostjo, izrazno 
individualnostjo in brezhi-
bno virtuoznostjo. Vstop je 
prost, v primeru slabega vre-
mena pa bo koncert v Kristal-
ni dvorani Sokolskega doma.

MELODIJE DALJNE RUSIJE
Po nedavnem odličnem nastopu mladih ameriških glasbenikov se sedaj v Škofji Loki obeta tudi 
veličasten koncert glasbenikov z vzhoda: na Trgu pod gradom bo 13. avgusta nastopil Orkester ruskih 
ljudskih inštrumentov Nekrasov.

Orkester ruskih ljudskih inštrumentov Nekrasov prihaja v 
Škofjo Loko. / Foto: arhiv zbora

Svet in ZDA ne bosta poza-
bila vojaške lekcije, ki jo je 
dobila najmočnejša svetov-
na vojaška sila v Vietnamu. 
Začelo se je 7. avgusta leta 
1964, ko je ameriški kongres 
sprejel tako imenovano Ton-
kinško resolucijo. Z njo je 
predsednik dobil pooblasti-
la za sprejetje vseh potrebnih 
ukrepov, da bi odbil »napad 
na sile ZDA v Vietnamu«.

Pri »napadu na sile ZDA« 
je šlo za odgovor na dom-
nevni napad severnoviet-
namskih čolnov na ameriš-
ki rušilec Maddox v Tonkin-
škem zalivu. ZDA so se nato 
vključile v vietnamsko voj-
no in ostale v njej, čeprav je 
poznejša raziskava odkrila, 
da informacije obveščevalne 
službe o napadu čolnov na 
rušilec, na katerih je temelji-
la resolucija, niso bile točne.

Gverilska dejavnost v Vie-
tnamu je bila do leta 1961 že 

močno razširjena in tega leta 
je južnovietnamski predsed-
nik Ngo Dinh Diem razgla-
sil izredno stanje. Nadaljeva-
nje komunistične dejavnos-
ti proti državi, ki so jo ZDA 
imele za trdnjavo protikomu-
nizma v jugovzhodni Azi-
ji, je skrbelo ZDA. Po dom-
nevnem napadu na ameriški 
rušilec je predsednik John-
son dobil soglasje kongresa 
za vojaško posredovanje. 

Do poletja 1965 je bilo v 
Vietnamu že 125 tisoč ame-
riških vojakov, do leta 1967 
pa že štiristo tisoč. Ameri-
ško letalstvo je neprestano 
bombardiralo Severni Vie-
tnam. Skupaj z Američani 
so se bojevale v Vietnamu še 
enote Južne Koreje, Avstrali-
je, Nove Zelandije in Tajske. 

Čeprav so bile komunis-
tične sile začasno ustavlje-
ne, je vojna v ZDA izzvala 
hud odpor in po ofenzivi Tet 

februarja 1968 je bilo oma-
jano tudi uradno prepričan-
je o možnosti zmage. Bom-
bni napadi so bili ustavljeni 
in lotili so se poskusov, da bi 
našli pot za mirovna poga-
janja. Ameriška politika je 
začela poudarjati »vietnami-
zacijo« vojne in ob vse več-
jem oboroževanju in urjen-
ju južnovietnamske vojske, 
so se ameriške čete postop-
no umaknile, čeprav so se še 
v sedemdesetih letih zaple-
tale v hude spopade.

Vojska ZDA se je dokon-
čno umaknila po pariškem 
mirovnem sporazumu janu-
arja 1973, vendar se je poka-
zalo, da trajna pomiritev med 
severom in jugom ni mogo-
ča. Na začetku leta 1975 je 
vojska Severnega Vietnama 
končno dosegla zmagosla-
vje in zasedla Sajgon. Voj-
na se je končala leta 1975, 
ko je praktično prenehala 

obstajati država Južni Vie-
tnam, ki so jo poskušali 
obraniti Američani. Komu-
nisti Južnega Vietnama so 

dobili iz Severnega Vietna-
ma popolno pomoč. Tako 
sta se oba dela razdeljene 
države lahko združila …

Američani v Vietnamu
Pregovori in reki
Kaj pravijo o pregovorih?
 Čehi: Pregovor izvira iz pameti, pamet iz pregovorov.
  Rusi: Pregovori so kot metulji: ene ujamemo, drugi 

nam zbežijo.
  Nizozemski pregovor: Kokodaka lahko vsak, ne more 

pa vsak znesti jajca.
 Japonski pregovor: Bahanje je začetek sramote.

Smeh ni greh
  Moški: »Ženska, ti prideš k meni samo takrat, ko 

potrebuješ denar!«
   Ženska: »Dragi, mar ni to dovolj pogosto?«

 Delajo anketo o položaju moškega v družini.
    »Kakšen položaj imate vi v družini?«
    »O, jaz sem doma bog.«
   »Aja, torej »bog in batina?«
   »Ne, ne. Batina je žena.«

Kamnik – V četrtek, 9. avgusta, bo ob 20. uri na dvori-
šču pred Domom kulture Kamnik nastopil Trio Šardone 
z improvizirano glasbeno predstavo Ala Kart. Po notah 
občinstva bodo igrali: Luka Korenčič, Igor Bračič, Peter 
Frankl in Goran Završnik.

Poletje pod krošnjo: Trio Šardone

Trio Šardone: kombinacija glasbe in humorja. 

Kranj – Večeri z okusom na terasi Klubara so preteklo sobo-
to ponudili nastop domače zasedbe Popgaraž – trio mla-
dih glasbenikov (Manca Dremel, Tomaž Plesec in David 
Kocmur) je navdušil z zimzelenimi pop, džez, rok in funk 
skladbami. V soboto, 11. avgusta, pa ob 22. uri na Večer z 
okusom prihaja glasbeni dvojec Uroš Petrovski - Urko in 
Damir Juretič - Daco. Fanta sta združila moči in se odločila, 
da bosta kot duo Ajd Čao s preigravanjem zimzelenih uspe-
šnic zabavala publiko s petjem v spremljavi akustičnih kitar.

Duo Ajd Čao prihaja na Večer z okusom

Zimzelene melodije na Večeru z okusom: Popgaraž na 
terasi Klubara / Foto: Zoran Kozina
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in presenečenje je resnič-
no uspelo. Na kosilo v Skle-
do v Predosljah je sicer 
povabil domače in sorods-
tvo ter pevce vokalne skupi-
ne Kokr’čan, ki jo tudi vodi. 
»Bilo je prekrasno,« pripo-
veduje Ignac, čigar soproga 
Marija, ki jo kliče Mika, je 
tudi pevka. 

V zakonu sta se Gorjanče-
vima rodila sin in hči, danes 
pa imata tudi že tri vnuke in 
vnukinjo.

Ignac Gorjanc je bil rojen 
v Ljubljani, odraščal pa je v 
Predosljah. Izhaja iz obrtni-
ške družine. Doma so ime-
li mizarstvo, ki ga je potem 
nasledil starejši brat. Med 
tremi brati je bil Ignac naj-
mlajši.

Njegova zgodba z orglami 
se je začela, ko je imel komaj 
deset let. »Leta 1958 je v Pre-
dosljah župnikoval Bogo-
mir Škrlavaj, ki je menil, da 
bi bilo fino, če bi se začel uči-
ti igranja na orgle. V mislih 
je imel Franca Plevela, zna-
nega organista iz Šmarti-
na v Kranju, v Stražišču. Bil 
je edini in zadnji v kranjski 
občini, bom rekel, ali pa v 
tem okolišu, ki je deloval kot 

poklicni organist. Ko je on 
umrl, ni bilo nobenega več.« 
Spominja se, kako je dvakrat 
tedensko hodil k njemu na 
vaje peš, pozimi in poleti. 
Učil ga je vse: teorijo in glas-
bo. »Bil je kar strog učitelj. 
Vedno je imel pripravljeno 
palčko in sem jih dobil po 
prstih, če sem se zmotil. Rad 
je dodal: ''Orkafuks, polomil 
si ga, orkafuks.''«

Čez dve leti je Ignac že 
igral na cerkvenih orglah 
v Predosljah. Župnik je bil 
mnenja, da je to najboljša 
vaja in Ignac se strinja: »Res 
je. Postaneš samostojen, ker 
si enostavno postavljen pred 
dejstvo.« Tako danes že 58 
let igra na orgle.

Glasbeno se je za tis-
te čase kar precej izobra-
ževal. V Mariboru pri pro-
fesorju Gregorju Zafošni-
ku in pri znamenitem zbo-
rovodji, ki je imel »na čez« 

Mariborske dečke, Bran-
ku Rajštru. Svoje znanje 
je nadgrajeval v Ljubljani, 
tako da se je izobrazil tudi 
kot zborovodja.

Mu je pa doma oče rekel, 
da z glasbo ni nič narobe, 
samo bo v življenju potre-
boval še nekaj, s čimer si bo 
služil kruh. In tako se je vpi-
sal na srednjo tekstilno šolo, 
jo dokončal, opravil še peda-
goške izpite, da je lahko kas-
neje poučeval in učil celo na 
isti šoli, upokojil pa se je »na 
Turnu«, v Domu starejših 
občanov Preddvor, kot glas-
beni terapevt. Tu pa je spoz-
nal tudi Josipino Turnograj-
sko in njeno glasbo. Imel je 
to priložnost – lahko bi rekli, 
da mu je pripadla čast, da je 
uglasbil in priredil njene tri 
skladbe. Tri rožice in Zdra-
vlico lahko slišite tudi na 
zgoščenki vokalne skupine 
Kokr’čan. 

Do svojega odhoda v voj-
sko je Ignac intenzivno delo-
val na področju zborovske-
ga petja v Predosljah. Tudi 
v Tolminu, med služenjem 
vojaškega roka, je poskrbel 
za zborovsko pesem. 

Leta 1963 je v Predos-
ljah prevzel vodenje odras-
lega cerkvenega mešanega 
zbora. Danes vodi še meša-
ni zbor v Komendi, že ome-
njeni moški zbor oziroma 
vokalno skupino na Kokri-
ci Kokr’čan, še en oktet, ki 
je doma v Predosljah, in še 
en cerkveni mešani zbor, 
tako da mu dela ne zmanjka. 
Zaveda se, da si je že v mla-
dosti zadal kar hudo obvez-
nost, veliko odgovornost, saj 
je prisotnost obvezna. »Vsa-
ka nedelja, prazniki, vaje ... 
Zadevo je vedno treba izpe-
ljati,« pravi Ignac, ki pa na 
srečo v svojem delu in glasbi 
že od prvega dne uživa.
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Še bomo govorili o ljubezni 
oziroma gledali karte in napo-
vedovali srčne zadeve. Veliko-
krat imam primer oseb, ki mi 
povejo, da so prekinili zvezo 
in jih zanima, ali so možno-
sti, da se zveza obnovi. Pri 
tem odgovoru je pomem-
bno, če se pojavi karta Vdove 
ali Vdovca, saj obe pomenita, 
da zgodba še ni zaključena in 
se zveza ponovi. Se zgodi, da 
je poleg kar nekaj slabih kart 
na primer Ljubezen, Hrepe-
nenje, Vdovec, Neiskrenost, 
Žalost. Napoved je, da zveza 
se obnovi, ampak drugo vpra-
šanje je, ali je to sploh dobro, 
da se zgodi, saj v tej zvezi ni 
bilo in ne bo prave ljubezni. 
Skratka, previdni moramo 
biti, kaj rečemo. V današnjem 
času, no ni res, od vedno je 
tako, je veliko skritih zvez in 
ljubezni. Da sta eden ali oba 
poročena z drugo osebo – in 
potem seveda ne more biti 
odprta komunikacija in vse 
ostalo. In pojavlja se zelo 
pogosto vprašanje, kadar se v 
taki zvezi ena oseba umakne, 
ali za vedno ali pa le za nekaj 
časa. Kdaj me bo poklical/-a? 

Ali se bo ločil/-a? Ali se kmalu 
vidiva? Kako me bodo sprejeli 
otroci? Imamo karte Duhov-
nik, Sporočilo in Izguba ter 
odgovor, da bo klic kmalu, v 
nekaj dneh. In obratno – pri 
kartah Žalost, Težave, Denar, 
Poroka, Sreča in Hiša ne 
moremo reči, da se bo nek-
do ločil in zapustil dom. Pri 
kartah Zvestoba, Sporočilo, 
Otrok lahko rečemo, da bodo 
otroci lepo sprejeli tretjo 
osebo. Obisk, Nekaj denarja 
in Pot prinašajo skorajšnje 
snidenje.
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih že do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Dragica« 
Draga Tanja, zanima me za 
ljubezen in službo. Želim vam 
vse dobro in vam pošiljam 
poletne pozdrave. 
Ko ste začeli novo partnersko 
zvezo, se je v vašem življenju 
odprlo novo poglavje. Posta-
li ste manj obremenjeni z 
delom, saj ste končno našli 
čas tudi za lepše stvari. Oko-
lica je opazila, da ste srečnej-
ši, in radi vas gledajo v takem 
stanju. Selitve za zdaj še ni 
videti, vendar niti niste tako 
daleč od tega. Zadeve v tej 
smeri se bodo začele odvi-
jati naslednje leto, ko boste 
tudi finančno bolj priprav-
ljeni. Kljub temu da sprva ne 
bo šlo vse po načrtu, se bo 
kasneje odvijalo še bolje, kot 
boste načrtovali. Na delov-
nem mestu prevečkrat priča-
kujete potrditev okolice, da 
delate dobro. Če kdaj pa kdaj 

ne dobite potrditve, posta-
nete slabe volje. Zaupajte 
sebi, saj vedno daste vse od 
sebe. V službi ste nepogreš-
ljivi in tudi družba ima rada 
vašo prisotnost. Ste mirna in 
nežna oseba. Ne pustite, da 
stres pokvari romantične tre-
nutke, ki vam v zadnjem času 
lepšajo življenje. Vse bo tako, 
kot mora biti. Lepo vas poz-
dravljam. 

»Sodišče 2015«
Pozdravljeni, draga Tanja. 
Poslala sem vprašanje, pa 
žal še nisem dobila odgovo-
ra. Verjetno ste bolj zasede-
ni kot v preteklosti, ko smo 
odgovore prejemali po pri-
bližno dveh mesecih. 
Draga moja bralka, hvala 
vam za prijazne besede. Kot 
veste, sem na vaša vpraša-
nja večkrat že odgovarjala. 
V tem času sem doživela 

osebno izgubo in mogoče 
je, da se je vaša pošta izgu-
bila ali pa sem bila jaz zaradi 
skrbi premalo pozorna. Kot 
že veste, me vsi tisti, ki tež-
ko čakate moje odgovore, 
lahko poiščete tudi na drug 
način – ali osebno ali pa na 
službeni telefon. Veliko vas 
je in vedno odgovorim prav 
vsem brez izjeme. Upam, da 
so se vam stvari na sodišču 
uredile. V vsakem primeru 
se bo rešilo vam v korist. V 
roku treh tednov pričakujte 
tudi uradno sporočilo. Lep 
pozdrav.

»Rumena sončnica«
Pozdravljeni. Odločila sem se, 
da vam pišem. Zanima me za 
hčerko in sina in kaj lahko pri-
čakujem od zveze. 
Na družinskem področju je 
v zadnjem obdobju že pri-
šlo do trenj, saj hčerka želi 

uveljaviti svojo voljo na vsak 
način. Ne upate ji vedno 
pokazati, kaj si mislite, da se 
ne bi situacija še poslabšala. 
Njeno obnašanje pa je v bis-
tvu klic na pomoč. Kljub svo-
ji uporniški naravi potrebuje 
nekoga, da jo vodi. Potrebu-
je vas, tudi če trenutno daje 
vtis, da niti najmanj ni tako. 
Pred njo je pomembna odlo-
čitev in potrebovala bo vašo 
podporo. Če bo sama pripra-
vljena rešiti situacijo, v kateri 
se je znašla, bo tudi sreča na 
njeni strani. Sin je našel svoj 
smisel in zdi se, da mu tudi 
šolanje ne bo povzročalo 
preglavic. Previden naj bo 
na čustvenem področju, saj 
je včasih preveč zaupljiv in 
prehitro pokaže svoja čus-
tva. Izkušnje ga bodo utrdile 
in sčasoma bo postal tudi 
bolj odločen. Želim vam vse 
dobro.

Alenka Brun

Z 
Ignacem sva se 
dobila v cerkvi 
sv. Siksta v Pre-
dosljah, na nje-
govem stalnem 

mestu, ki ga zasede vsa-
ko nedeljo pri prvi jutran-
ji maši: na koru za orglami. 
Mimogrede sem izvedela, 
da je cerkev v Predosljah ena 
od treh na svetu, posvečenih 
temu svetniku, orgle pa so 
bile originalno izdelane med 
letoma 1905 in 1910 v Kam-
ni Gorici pri Kropi in so delo 
bratov Zupan. Leta 1998 jih 
je obnovil priznani Anton 
Jenko iz Šentvida pri Ljublja-
ni. »Verjetno so bile to zad-
nje, ki jih je obnovil. Izhajal 
je iz ugledne orglarske dela-
vnice, ene najboljših pri nas. 
Res je bil mojster,« razloži 
slavljenec Ignac Gorjanc.

Za rojstni dan se je imel 
zelo lepo, nadaljuje. »Osmi 
julij je bila nedelja. Prišel 
sem normalno k prvi maši 
in se mi je zdelo izjemno 
zanimivo, saj je čas dopus-
tov in počitnic, tako da je na 
koru včasih komaj polovica 
pevcev ali pa še to ne, sedaj 
so pa kar hodili ...« Sploh 
ni pomislil, da bi mu lahko 
kaj pripravili za rojstni dan. 
Po zaključku maše je naj-
prej spregovoril župnik, mu 
podaril spominske knjige; 
svoj govor pa je imela tudi 
predstavnica pevcev, najbolj 
pa se je Ignac razveselil kip-
ca Ignacija Lojolskega, svo-
jega zavetnika, svetnika, ki 
ga je že sam poskušal dobi-
ti, pa mu nikakor ni uspelo. 
Ne mine namreč 31. julij, da 
Ignac ne bi praznoval svoje-
ga godu.

Domači so v učilnici žup-
nišča pripravili še pojedino 

ORGLE IGRA OD 
DESETEGA LETA
V uredništvo smo dobili prisrčno pismo, ki je pripovedovalo o tem, da je 
Ignac oziroma Nace, kot ga tudi kličejo, Gorjanc iz Predoselj 8. julija letos 
praznoval sedemdeseti rojstni dan. Dolgoletnega zborovodjo in organista 
so v domači cerkvi na njegov jubilej prijetno presenetili pevci, župnik Janez 
Jenko, čestitkam pa so se kasneje s pismom pridružili tudi župljani Predoselj.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade:
1.  Obisk predstave v okviru Abonmaja Kam’na’smeh
2.  Tri dnevne vstopnice za obisk mestnega kopališča Kamnik
3. Knjižna nagrada: Kamniški zbornik 2018

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, 22. avgusta 2018, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.
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Demi Lovato (25), ki je zaradi prevelikega 
odmerka drog v bolnišnici, je pristala na 
ponovno zdravljenje odvisnosti. “Vedno 
sem bila iskrena glede odvisnosti. Nauči-
la sem se, da ta bolezen ne izgine, temveč 
je potrebno vseživljenjsko zdravljenje,” je 

zapisala pogumna Demi ter se zahvalila bogu, oboževal-
cem, prijateljem in družini za vso podporo. “Še naprej se 
bom borila,” je dodala.

Demi se bo še naprej borila

Po težki bitki z rakom je umrla igralka 
Charlotte Rae, znana po vlogi v seriji 
Življenjska dejstva. Stara je bila enain-
devetdeset let. Igralka se je z zahrbtno 
boleznijo začela boriti pred sedmimi leti, 
ko so ji odkrili raka na trebušni slinavki. V 

dolgoletni karieri je nastopila v mnogih serijah, med dru-
gimi tudi v Urgenci, pojavila pa se je tudi v filmu Zohan je 
zakon. Nazadnje je upodobila varuško v seriji 101 dalma-
tinec. Bila je nominirana za nagradi emmy in tony.

Poslovila se je Charlotte Rae

Člana priljubljene avstralske otroške sku-
pine The Wiggles Power Emma Watkins 
(28) in Lachlan Gillespie (32) se po dveh 
letih zakona ločujeta. “Delila sva si in še 
naprej si bova čudovit del življenja, kot 
par pa sva se odločila, da se razideva,” 

sta zapisala v izjavi za javnost. Sestajati sta se začela leta 
2013, zvezo sta potrdila dve leti kasneje, aprila 2016 pa 
sta se poročila.

Ločujeta se priljubljena Emma in Lachlan

Igralec Kelsey Grammer (63), poznan po 
vlogi v seriji Fraiser, si je vtetoviral ime 
četrte žene Kayte, da bi sam sebi prepre-
čil varanje. »Tatu je predlagala moja žena 
in gre bolj za priznanje lastništva sopro-
gi,« je pojasnil, zakaj ima potetovirano 

mednožje. Kayte in Kelsey sta se zapletla, ko je bil igralec 
še poročen s Camille Grammer. Komaj štirinajst dni po 
ločitvi pa se je poročil z Kayte Walsh. Igralcu se je v vseh 
dosedanjih zakonih in zvezah rodilo sedem otrok.

Tetovaža proti varanju

VRTIMO GLOBUS

Samo Lesjak

F
estival je v Kranj-
sko Goro že tretje 
leto zapored prine-
sel žanrsko razno-
like filmske zgod-

be, bogat glasbeni program 
in številne delavnice med-
narodno uveljavljenih men-
torjev.

Mlad filmski festival je s sve-
tom filma to čudovito podal-
psko vasico prvič objel pred 
dvema letoma. Ideja zanj se 
je porodila iz želje po oživi-
tvi lokalne filmske tradicije, 
ki sega v davno leto 1951, ko 
je bil v Kranjski Gori posnet 
slovenski klasični celoveče-
rec Kekec. Bistvo festivala je v 

združevanju filmskih ustvar-
jalcev in ljubiteljev gibljive sli-
ke, tudi letos pa je številnim 
obiskovalcem, prišlo naj bi jih 
več kot tri tisoč, predstavil naj-
novejše zgodbe iz sveta doku-
mentarnih in igranih filmov. 
Ustvarjalno druženje v obje-
mu idilične narave je sprem-
ljal bogat izobraževalni pro-
gram, delavnice in predava-
nja s področja filmske reži-
je, scenaristike, izbire vlog ter 
filmske fotografije in produk-
cije, pa tudi pogovori z avtor-
ji filmov, okrogle mize, gle-
dališke predstave ter koncer-
ti (Silence, Kukushai, Lepi 
Mića ...).

Po uradnem odprtju ob 
jezeru Jasna, kjer so tudi 
potekale večerne filmske 

projekcije, se je v petek doga-
janje preselilo v idilični 
ambient planiške velikan-
ke, kjer so se poklonili igral-
skim legendam slovenskega 
filma Mileni Zupančič, Rad-
ku Poliču in Borisu Cavaz-
zi. Predvajali so film Vsaka 
dobra zgodba je ljubezenska 
zgodba, pred projekcijo pa 
so omenjeni igralci v družbi 
režiserjev Matjaža Ivanišina 
in Dušana Jovanoviča sode-
lovali na sproščenem pogo-
voru, ki ga je povezovala Ves-
na Milek. V svojem humor-
nem slogu so predstavili ide-
jo nastanka predstave in fil-
ma ter se šalili na račun svo-
jih zanimivih anekdot.

Na sobotni slovesnos-
ti v Podkorenu so podelili 

nagrade ustvarjalcem naj-
boljših filmov. Nagrado za 
najboljši film je prejel pale-
stinski Wajib režiserke 
Annemarie Jacir, za najbolj-
ši dokumentarec pa je žirija 
razglasila libanonski filmski 
esej o portretu sirskih delav-
cev Okus cementa režiserja 
Ziada Kalthouma. Po bese-
dah direktorja festivala Mat-
jaža Javšnika so ponovno 
dokazali, da festival Kranj-
sko Goro lahko zasidra v sre-
dišče filmskega dogajanja v 
regiji. »Potrudili se bomo, 
da festival še naprej uspešno 
razvijamo, v ekipnem duhu 
in pozitivni naravnanosti, 
sicer brez rdeče preproge, a 
z veliko dobre volje in ustvar-
jalnosti,« je sklenil Javšnik. 

ZVEZDE POD VELIKANKO
V soboto se je v Kranjski Gori uspešno zaključil Mednarodni filmski festival KGIFF, ki je s pestrim 
desetdnevnim programom ponovno obogatil regionalno kulturno dogajanje in navdušil občinstvo.

Vesna Milek je povezovala festivalski večerni program, ob 
njej igralec Goran Bogdan, pri nas poznan predvsem po 
seriji Sence nad Balkanom. / Foto: Tina Dokl

Legende slovenskega filma Boris Cavazza, Radko Polič in 
Milena Zupančič v družbi organizatorja festivala Matjaža 
Javšnika ter režiserja Matjaža Ivanišina / Foto: Tina Dokl

Že uveljavljeni režiser Damjan Kozole in vse bolj priznana 
igralka Maruša Majer / Foto: Tina Dokl

Režiserja Dušan Jovanović in Slobodan Šijan v prijetnem 
pogovoru pod velikanko / Foto: Tina Dokl

Festivala v Kranjski Gori se je udeležilo mnogo znanih imen 
filmskega sveta, tudi priljubljena igralca Sebastian Cavazza 
in Primož Ekart. / Foto: arhiv festivala (Nina Behek)

Festivalni večer, namenjen poklonu srbski kinematografiji, 
je s koncertom popestril Lepi Mića, glasbena zvezda klasike 
Kdo neki tam poje. / Foto: arhiv festivala (Julija Mohorič)

Zala Novak iz Radovljice kot točajka občasno priskoči 
na pomoč v pivovarni in lokalu Academia, kjer ponujajo 
domače pivo, z letošnjim letom ga je moč dobiti tudi 
v njihovem premičnem kombiju. Zala je sicer socialna 
delavka, ki v prostem času rada fotografira in se 
sprošča z jogo in plesom. / Foto: Tina Dokl
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Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Sadne omake, likerji, marmelade

Vlaganje in pripravljanje sadja za zimo zahtevata veliko dela, 
a se izplača. Kako se sredi zime družina razveseli dobre sadne 
sladice iz domačega sadja. Najbolj enostavno je sicer sadje 
kar zamrzniti, toda najboljša je sladica, skuhana iz svežega 
sadja. 

Slivova omaka

Potrebujemo: 1 žlico margarine, 1 žlico moke, 1 kozarec slivovega 
kompota, 3 žlice sladkorja, 1 žlico limoninega soka in cimet.

Na margarini karameliziramo sladkor, prepražimo moko, za-
lijemo z 2 dl soka iz kompota in s sadjem, dodamo sladkor in 
dušimo 5 minut. Nazadnje omako potresemo še s cimetom 
in prelijemo z limoninim sokom.
Enako kot s slivami pripravimo omako z marelicami, višnja-
mi, breskvami, borovnicami ali jabolki. Če je sadje sveže, ga 
narežemo na drobne koščke, zalijemo z 2 dl vode ali vina in 
dušimo.

Vinska omaka

Potrebujemo 1 žlico margarine, 1 žlico moke, 3 žlice sladkorja, 
2,5 dl vina in cimet.

Na margarini pražimo sladkor, da karamelizira, prepraži-
mo še moko, zalijemo z vinom in pokuhamo, da se omaka 
zgosti.

Breskve v vinu

Potrebujemo belo vino, sladkor v prahu, vanilijev sladkor in bre-
skve.

Breskve olupimo in narežemo na rezine, damo jih v vino, ki 
ga zmešamo s poljubno količino sladkorja, in pustimo stati 
eno uro v hladilniku, da se okusi prepoje.

Borovničev liker

Potrebujemo 2 litra rdečega vina, najboljši je teran, 1 kg borovnic, 
1 kg sladkorja, pol litra ruma in 5 zavitkov vanilijevega sladkorja.

Vino in sladkor zavremo in ohladimo. Medtem borovnice pret-
lačimo skozi cedilo. Vse sestavine zmešamo in liker shranimo 
v temnih steklenicah na hladnem.

Marmelada iz jabolk in rozin

Potrebujemo 2 kg naribanih jabolk, pol do 1 kg sladkorja, pol litra 
vode, 20 dag rozin in 2 dl ruma.

Vodo in sladkor kuhamo, dokler se tekočina nekoliko ne 
zgosti. Nato dodamo jabolka in v rumu namočene rozine. 
Kuhamo še toliko časa, dokler jabolka ne osteklenijo. Nato 
marmelado damo vročo v vroče kozarce in zapremo.

Špinačna juha in morska rižota
Le morske sadeže in nekaj 

začimb moramo pridobiti, 
vse drugo lahko naberemo 
na naših vrtovih.

Za pripravo rižote z 
morskimi sadeži potrebu-
jemo: 400 g riža, 600 g 
morskih sadežev, 400 g pa-
radižnikovih pelatov, 8 dl 
jušne osnove, 1 rdečo papri-
ko, 1 zeleno papriko, 1 manj-
šo bučko, 1 čebulo, 1 korenje, 
3 stroke česna, 1 žlico olivne-
ga olja, 1 žličko mlete rdeče 
paprike, sol.

Čebulo in česen olupimo 
ter nasekljamo. Prepražimo 
jo v posodi na žlici olja. Doda-
mo na kose narezano in očiš-
čeno zelenjavo in vse skupaj 
dušimo 5 minut. K zelenjavi 
stresemo riž ter prepražimo, 

da riž postekleni. Zalijemo 
z jušno osnovo, pokrijemo 
in kuhamo 10 minut. Potre-
semo z mleto rdečo papriko 
ter primešamo morske sade-
že in paradižnikove pelate. 
Dobro premešamo, po oku-
su dosolimo ter kuhamo še 
10 minut. Ko je rižota skuha-
na, jo odstavimo s štedilnika 
in jo pustimo stati nekaj mi-
nut. Nadevamo jo na krožni-
ke in po želji potresemo z na-
ribanim sirom.

Nasvet: Če izmed katere 
od naštete zelenjave nima-
mo na voljo, jo izpustimo ter 
jo nadomestimo z večjim de-
ležem preostale zelenjave.

Za pripravo špinačne juhe 
potrebujemo: 0,5 kg sve-
že špinače, 2 srednje velika 

krompirja, 4 stroke česna, 
1 košček masla, sol in po-
per, dva ščepca muškatnega 
oreščka, 1,5 dl mleka, 4 žli-
ce jogurta.

Špinačo očistimo, jo damo 
v posodo ter jo zalijemo z vre-
lo vodo. Pokrijemo in pusti-
mo stati nekaj minut, nato 
odcedimo. Krompir olupimo 
ter ga narežemo na manjše 

kose. Kuhamo ga v litru oso-
ljene vode 10 minut. V po-
sodi raztopimo maslo in na 
njem prepražimo nasekljan 
česen. Dodamo narezano 
odcejeno špinačo in na hit-
ro prepražimo. Potresemo 
s ščepcem popra in muška-
tnim oreščkom. Nato doda-
mo krompir, skupaj z vodo, v 
kateri se je kuhal. Pokrijemo 

in kuhamo, dokler krompir 
ni skuhan. Vse skupaj zme-
ljemo s paličnim mešalni-
kom. Prilijemo mleko, pre-
mešamo ter po okusu še do-
solimo ali popopramo. Juho 
nalijemo v skodelice in vsaki 
dodamo še žlico jogurta.

Nasvet: Namesto špinače 
lahko uporabimo tudi blitvo 
ali koprive.

Mojca Logar

Kdaj ste zadnjič naredili 
kakšno nenavadno, morda ne-
predvidljivo stvar? 

Moj zadnji veliki podvig je 
bilo kolesarjenje na Kolpo, v 
enem dnevu seveda. Predlaga-
jo mi več variant in nikakor ne 
morejo sprejeti, da imam jaz že 
zamišljeno svojo pot, ki zago-
tovo ni običajna niti najkrajša. 
Ponudijo celo spanje v hostlu 
v Dolenjskih Toplicah, vendar 
moja pot ne bo šla mimo Nove-
ga mesta ali Žužemberka. Jaz 
sem kolesar popotnik, težko bi 
rekla športnik, niti najmanj dir-
kač. Moja motivacija je volja in 
pot, ki gre čim bolj za krajem, 
po stranskih in neprometnih 
poteh. Moj podvig se je začel 
ob dveh zjutraj, ko sem začela 
kolesariti proti Pirničam v Lju-
bljano. Iz Ljubljane po Ižanski 
cesti do Iga. Tam je bil eden 
najlepših delov poti. To je bilo 
ravno v času luninega mrka. 
Proti jutru se je luna spuščala 
za obronki Krima, na drugi 
strani so se nad travniki in med 
drevesi dvigovale jutranje megli-
ce in nastajalo je jutro. Ljudje so 
šli na delavski avtobus, jaz pa 
proti Želimljam. Pravzaprav 
sem tam zašla, nameravala 
sem proti Škriljam in Gole-
mu pod Kureščkom, pa sem se 
znašla v vasi Kremenica. Ko 
tako zaideš z načrtovane poti, 
je pravzaprav še najlepše, saj 
se običajno znajdeš na še bolj-
ši trasi. Po dolini Želimeljščice 
sem se povzpela do Turjaka od 
tam pa do Rašice. Prečkam 
glavno prometnico in se podam 
po dolini Dobre polje. Po vsej do-
lini je označena kolesarska pot. 
Na koncu je naselje Pri Cerkvi 
Struge, kjer na klopci prvič po-
čijem. Kar malo sem se ulegla. 

Sledi 18 kilometrov rahlega ma-
kadamskega vzpona proti Ko-
čevju. Ob enajsti uri dopoldne 
prikolesarim v Kočevje. Boste 
rekli, kaj pa medvedi? Mislim, 
da bi se me sredi dneva in po-
letne vročine medved ognil. 
Tokrat ga ni bilo. V Kočevju si 
omislim kavo. Bila sem že pre-
cej utrujena in sprašujem upo-
kojence pri sosednjem omizju, 
kje bi bila zanje najhitrejša pot 
do Vinice. Tuhtajo in premišlju-
jejo, na Stari trg, od tam pa po 
novi cesti čez Sinji Vrh, tam bo 
najhitreje. Tudi doma sem gle-
dala to pot. V Radencih bi se 
lahko spustila tik za Kolpo, pa 
nisem bila čisto prepričana, kje 
se ta pot neha (sedaj vem, da bi 
se v Damlju lahko priključila 
na začrtano pot). Bila sem že 
dolgo na poti in nisem želela ek-
sperimentirati preveč. Ob dveh 
popoldne sem bila v Vinici. V 
Kočevju me je starejši gospod 
vprašal, ali me dol vodi kakšna 
ljubezen, da ima on 120 kilo-
metrov kolesarjenja na dan več 
kot dovolj. Bila sem utrujena, 
nisem pa bila čisto preč. 

Gospod na mojem cilju v 
Vinici me gleda in namigne 
Janezu, mar nisem že dovolj 
stara, da ne potrebujem več 
takšnih podvigov. Znanka, ki 
je od daleč spremljala to mojo 
pot, pravi: poznam oba njena 
starša, pa nihče ni tak. Le od 
kod se je vzela ta punca? Vsak 
hip bi lahko nehala, pa nisem, 
lahko bi poklicala kombi in bi 
me prišli iskat, pa me ni bilo 
treba. Na takih poteh se poču-
tim svobodno, malo drzno in 
tedaj si mislim: nisem še dolgo-
časna babnica, ki ne ve, kaj bi 
sama s seboj. 

S kolesom na Kolpo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Še bolj je pomembno vpraša-
nje, kam bova prišla. Bila sva 
tik pred ločitvijo, saj tako ni šlo 
več naprej. Nisva mogla več 
prenašati te grozne napetosti v 
svojem odnosu. Vedno se je nek-
do umaknil. Nekako sva vede-
la, da to ni najbolj zdravo. Tako 
sva mučila vsak sebe in drug 
drugega dolgih dvajset let. Šla 
sva po pomoč. Po pol leta šele 
vidiva, da sva živela vsak na 
svojem planetu. »Zabluzila« 
sva dvajset let življenja. Odvi-
sna drug od drugega in v celoti 
sva pozabila vsak nase. Vsak 
poizkus zbliževanja naju je 
oddaljil za mesec dni. Prepir–
odmik–prepir–odmik. Vsak 
na svojem koncu hiše in vsak 
v svoji službi sva trpela. Na te-
rapijah ni bilo nič tako, kot sva 
pričakovala. Moč rešitve nama 
je bila dana oziroma vrnjena. 
Ves čas sva bila prepričana, da 
naju bo spolnost zbližala. V 
resnici nama je služila za po-
tešitev nagona, in kar je še huje 
– za potešitev notranje groze 
in nemira ali pa sva si delala 
drug drugemu usluge. Nase in 
na svoje želje je pa tako ali tako 
vsak od naju pozabil.

Za nič na svetu si nisva upa-
la pogovarjati se o ločitvi. Tako 
zelo sva bila odvisna drug od 
drugega. Ko sem o tem začel 
premišljevati, se mi je takoj in 
nemudoma vedno pojavila vr-
toglavica, narastel mi je srčni 
utrip, bil sem tik pred panič-
nim napadom. Vendar sem 
rajši to prenašal, kot da bi ti 
omenil ločitev. Ko sem ti nekaj-
krat pokazal svojo grozo, ki mi 
jo prebujaš, si norela, nato pa 
v kotu sedela in jokala. Seveda 
sem te nato tolažil, ti si me le 
prosila, naj ne jokam še jaz, ker 

organsko ne preneseš pogleda 
na moške solze.

Danes si vzameva čas in se 
upava pogovarjati o moji in 
tvoji notranji napetosti, tes-
nobi, nelagodju. Oba sva pol-
na krivde, še vedno se je lažje 
ukvarjati z drugim kot s sabo. 
Jaz ne vem, kam naj dam to-
liko jeze in besa na moške, 
čeprav vidim, da si dober člo-
vek. Kako čudno, vendar me 
tvoja dobrota, nežnost in bliži-
na vržejo v bes, ki ga ne morem 
obvladovati. Takrat bi te kar 
ubila. Jezna sem na svojega 
očeta, ker nikoli ni poskrbel 
zase. Vedno je v vsem ustregel 
moji mami. Zelo me žalosti, 
ko vidim, da sem enaka, popol-
noma enaka v tem obnašanju. 
Še celo glavoboli so podobni kot 
pri njem. Od kod si ti prinesel 
toliko solza, ne veva, saj si ostal 
sirota pri treh letih in si kasneje 
živel pri dobrih ljudeh …

Zakaj nas nihče ni učil za-
konitosti v zakonskem odnosu? 
V šoli smo morali npr. znati, 
kako se razmnožujejo morske 
kumare – kaj to vpliva na mojo 
srečo! Morali smo znati odvode 
drugega reda – kaj to vpliva na 
mojo srečo! Zakaj nas nihče ni 
učil, kako naj se imata mož 
in žena rada? In kaj storiti s 
čustvenimi viharji in lastno 
zgodovino? Zakaj nam nihče 
ni povedal, da od čustvenih 
bolečin lahko telesno zbolim? 
Počasi, zelo počasi napreduje-
va. Zakaj gre to tako zelo po-
časi? Vesela sva vsake novosti. 
Toliko novih spoznanj. Želiva 
se skupaj postarati z več sreče 
kot do sedaj.

Kje sva bila in kje sva?

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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sudoku_LAZJI_18_63
NALOGA

7 5 9 6 2
1 4 3 2 5 6

8 7 9
2 9 1

8 7 6 4
3 4 8

1 2 8
9 6 1 3 7 4

8 6 5 3

sudoku_LAZJI_18_63

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_63
NALOGA

3 8 9
5 7 6
9 2 1 5

1 2 5
6 8

4 9 2
4 5 6 3

8 7 1
6 4

sudoku_TEZJI_18_63

REŠITEV

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

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_18_63
NALOGA

389
576
9215

125
68

492
4563

871
64

sudoku_TEZJI_18_63

REŠITEV

362185749
154796382
897423165
981672453
726534891
543918276
475261938
239857614
618349527

sudoku_LAZJI_18_63
NALOGA

75962
143256

879
291

8764
348

128
961374

8653

sudoku_LAZJI_18_63

REŠITEV

735196482
149328567
628745193
264589731
987231645
351467928
413972856
596813274
872654319

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 8. 8.
14.00, 17.50, 20.00, 22.10 MAMMA 
MIA! SPET ZAČENJA SE
12.15, 16.05 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI 
NA MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 8. 8.
16.00, 18.15, 20.30, 21.10 MAMMA 
MIA! SPET ZAČENJA SE
16.30, 18.30, 19.30 HOTEL TRANSILVA-
NIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.
15.30, 17.30 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI 
NA MORJE!, 3D, sinhro.

21.30 SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
20.00 NEBOTIČNIK
20.40 IZGUBLJENA MED VALOVI
19.10 TI LOVIŠ!
17.50 OCEANOVIH OSEM
16.40 NEVERJETNI 2, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 7. 8., in sreda, 8. 8.
20.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

Petek, 10. 8.
21.00 PLESNA TERAPIJA (Letni kino)

Sobota, 11. 8., in nedelja, 12. 8.
18.00 BIKEC FERDINAND, sinhro.
20.00 COEXISTER

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

desetdnevna vremenska napoved

Torek
7. 8.

18/32 °C

Nedelja 
12. 8.

14/27 °C

Sreda 
8. 8.

Četrtek
9. 8. 

Petek
10. 8. 

Sobota
11. 8.

17/33 °C 17/33°C 16/30 °C 15/28 °C

Ponedeljek 
13. 8.

Torek
14. 8.

Sreda
15. 8.

Četrtek
16. 8.

14/28 °C 13/27 °C 13/24 °C 14/25 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

                        + poštnina

9EUR
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Pred vami je spet knjiga 
polna sladkih skrivnosti, 
ki se pripravljajo 
hito in enostavno. Je 
prva rešitev za vse 
gospodinje, ki bi rade 
naredile torto v čim 
krajšem času. Za torte 
vam ni treba peči 
biskvitov, piškotov 
in podobno, kreme 
pa so enostavne, iz 
običajnih sestavin in 
zelo okusne. Recepti 
niso le za pripravo 
klasičnih tort, ampak 
tudi desertne in 
priložnostne torte ter 
domiselne otroške 
kreacije.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Dijaki Gimna-
zije Škofja Loka vsako leto 
sodelujejo na kateri od med-
narodnih olimpijad znanja, 
v tem šolskem letu jih je bilo 
osem. Da s svojim znanjem 
izstopajo v močni mednaro-
dni konkurenci, dokazujejo 
tudi osvojena odličja. Tina 
Logonder, ki je letos matu-
rirala na škofjeloški gimna-
ziji in je že vpisana na štu-
dij biokemije, ter Bor Kraj-
nik, ki bo jeseni dijak četrte-
ga letnika, sta se julija ude-
ležila mednarodne biološke 
olimpijade v Teheranu. Po-
leg njiju sta slovenske barve 
zastopala še Klemen Kirbus 
z mariborske in Tim Zaver-
šek s celjske gimnazije, če-
tverica pa je odšla tekmovat 
v daljno Azijo pod okriljem 
Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije. Za uvrstitev na 
najvišjo raven tekmovanja 
v znanju biologije so dijaki 
prestali več selekcij, najprej 
šolsko tekmovanje (v šoli je 
bila njuna mentorica Mojca 
Mravlja), nato državno, kjer 
tekmuje okoli tristo mladih, 
v ožji izbor se jih uvrsti osem 
do deset, štirje izmed njih pa 
so naposled izbrani za med-
narodno olimpijado.

Tokratne v Teheranu 
(Iran) se je udeležilo 269 
tekmovalcev iz 68 držav, po-
vesta tekmovalca iz Gimna-
zije Škofja Loka. Slovenska 
ekipa se je po izboru šest dni 
intenzivno pripravljala na-
njo na ljubljanski biotehni-
ški fakulteti, pri čemer so 
sodelovali tamkajšnji uni-
verzitetni profesorji. Po de-
vet ur predavanj in vaj na 
dan se je očitno obrestova-
lo, saj je trojica, tudi oba lo-
ška gimnazijca, na medna-
rodni ravni dosegla dovolj 
točk za bronasto medaljo. 
Najuspešnejši so bili udele-
ženci iz Jugovzhodne Azi-
je, iz Vietnama, Kitajske in 

Tajvana, kjer tekmovalce 
za takšne dosežke nagradi-
jo z brezplačnimi šolninami 
in podobnimi ugodnostmi. 
Pri nas tako uspešni mladi 
udeleženci olimpijad zna-
nja dobijo simbolične na-
grade, uspeh jim doda kako 
točko k štipendiji in je dob-
ro priporočilo za osebni ži-
vljenjepis. »Pri vpisu na fa-
kulteto ne pomaga, pač pa 
da dragoceno znanje in iz-
kušnje za študij. Je tudi dob-
ra priložnost, da spoznaš vr-
stnike iz drugih držav, zlas-
ti še, če želiš pozneje sode-
lovati v kaki študentski iz-
menjavi,« razmišljata sogo-
vornika. Bor Krajnik, doma 
iz Reteč, zdaj še srednješo-
lec, vleče pa ga na študij bi-
okemije, ima v načrtu pre-
živeti vsaj en semester štu-
dija v drugi državi. »Spoz-
nal sem veliko ljudi, za kate-
re upam, da se bomo še sre-
čevali, predvsem profesio-
nalno. Ustvaril sem si veliko 

kontaktov,« pove fant, ki je 
takoj po prihodu iz Tehe-
rana sodeloval na srečanju 
mladih v Bruslju na konfe-
renci o pomenu ohranjanja 
miru. To kaže na njegovo 
univerzalno usmeritev. Do-
daja, da se je letos udeležil 
tudi predizbora za kemijsko 
olimpijado, vendar tam ni 
bil tako uspešen kot pri bio-
logiji. Veselijo ga tuji jeziki, 
uspešen je v angleščini, do-
bil pa je tudi nagrado za tu-
jejezični haiku v španščini. 
Tina Logonder, ki živi v Šen-
čurju, pa zase pravi, da je iz-
razita naravoslovka. Tekmu-
je tudi v logiki, kemiji in ma-
tematiki, za tuje jezike pa 
pravi, da nima izrazitega ta-
lenta. V prihodnosti se vidi v 
raziskovalnih sferah.

Na mednarodni olimpi-
jadi so tekmovali v teoretič-
nem delu, in sicer dvakrat po 
tri ure, praktični del pa je ob-
segal štirikrat po uro in pol. 
Naloge so bile prevedene 

v slovenščino, obsegale pa 
so področja biokemije, bo-
tanike, morfologije rastlin 
in živali, ekologijo, evoluci-
jo. Praktični del je bil moč-
no usmerjen v kemijo, tako 
so med drugim analizirali 
vzorce zemlje. In secirali so 
pijavko. Poleg tekmovanja 
je bilo srečanje vsestransko 
dobra izkušnja. Tu so se sre-
čali nadarjeni naravoslov-
ci iz mnogih držav, v Iranu 
so imeli stik predvsem s štu-
denti, poleg tega pa so spoz-
navali tudi deželo in tamkaj-
šnjo kulturo. »Dekleta smo 
morala imeti pokrite glave, 
tudi med praktičnim delom. 
Med moškim in žensko ni 
rokovanja, moški mora nosi-
ti dolge hlače, razen pri špor-
tu, na plaži ali fantiči do de-
setega leta starosti,« sta opa-
žala škofjeloška gimnazij-
ca, vesela tudi, da sta imela 
priložnost potovati tako da-
leč in vsaj malo spoznati tudi 
drugačen način življenja.

Tina in Bor z bronastim 
olimpijskim odličjem
Nedavno sta se z mednarodne olimpijade iz biologije v Teheranu vrnila škofjeloška gimnazijca Tina 
Logonder in Bor Krajnik. V slovenski ekipi štirih mladih so se odlično odrezali in se trije vrnili z 
bronasto medaljo. 

Tina Logonder in Bor Krajnik / Foto: Tina Dokl

7. 8.   tor. Kajetan 5.51 20.23

8. 8.   sre. Miran 5.52 20.22 

9. 8.   čet. Janez 5.54 20.21 

10. 8.   pet. Lovrenc 5.55 20.19

11. 8.   sob. Suzana 5.56 20.17

12. 8.   ned. Klara 5.57 20.16

13. 8.   pon. Lilijana 5.59 20.14
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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.

20
EUR

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Aktivnosti v okvi-
ru projekta Alpe Adria Kara-
vanke/Karawanken se nada-
ljujejo. Potem ko so na Zele-
nici pred začetkom poletne 
pohodniške sezone uredi-
li otroški zipline, je Občina 
Tržič junija z izbranim izva-
jalcem Elektrolift podpisala 
pogodbo za izvedbo del in na-
kup opreme za učenje pleza-
nja. V zgornji postaji nekda-
nje sedežnice na Zelenici so 
zaprli vzhodno steno in pri-
dobili pomemben skladišč-
ni prostor za potrebe Gorni-
škega učnega centra (GUC) 
Zelenica. Glavna pridobitev 

investicije pa je plezalna ste-
na dimenzije 5,5 krat 5 me-
trov, pri njeni montaži je so-
deloval tudi tržiški plezalec 
Jure Bečan. Kot so sporoči-
li iz tržiške občinske uprave, 
je plezalna stena prispevek k 
zagonu turističnega produk-
ta Pohodniška doživetja v Ka-
ravankah, saj je nameščena 
na trasi nastajajoče čezmejne 
Panoramske poti Karavanke. 
Z novo pridobitvijo se še nad-
grajuje ponudba GUC Zele-
nica, ki z izvedbo planinskih 
taborov, šol v naravi, izobra-
ževanj in usposabljanj osta-
ja med glavnimi ponudniki 
tovrstnih storitev v sloven-
skem prostoru. 

Nova plezalna stena  
na Zelenici
Zaključena je investicija v opremo za pohodniška 
doživetja na Zelenici. Pri montaži plezalne stene 
je sodeloval tudi tržiški plezalec Jure Bečan.

Nova plezalna stena / Foto: arhiv Občine Tržič

Maša Likosar

Škofja Loka – Večja gorenj-
ska mesta so trenutno pol-
na turistov, zato ni nenava-
dno, da na jutranjem spre-
hodu po Škofji Loki naleti-
mo na družino iz Teksasa, 
skupino katalonskih gospa 
in mlad par iz Belgije. Za-
kaj so se odločili za Sloveni-
jo, kaj vse jim ponuja, kaj jih 
zanima, kaj jih je navdušilo 
in kaj jim v Sloveniji ni všeč?

Slovenija čista dežela

Družina Walsh iz Teksa-
sa je tokrat prvič obiskala 
Slovenijo, v spremstvu turi-
stične vodičke so si ogleda-
li tudi Škofjo Loko. “Name-
ravali smo priti že v začetku 
leta, a zaradi obveznosti nis-
mo mogli, zato smo se odlo-
čili, da jo obiščemo v okviru 
počitnic.” Slovenija se jim 
zdi zelo čista dežela. “Pripo-
tovali smo iz Hrvaške in Ita-
lije, tu smo se ustavili le za 
tri dni, a se nam zdi najlep-
še. Podzemne jame so čudo-
vite, pokrajina je poraščena 
z gozdovi, voda je kristalno 
smaragdna, ljudje pa nadvse 
prijazni.” 

Zgodovina 
osamosvajanja

Iz Katalonije so v Sloveni-
jo po priporočilih prijateljev 
pripotovale Lurdes Comas, 
Teresa Vidal in Teresa Roca-
mora. “Tu smo drugič, prvič 
smo potovale po Jugoslaviji 
pred tridesetimi leti in v tem 
času se je v Sloveniji marsi-
kaj spremenilo.” Zanima jih 
predvsem slovenska zgodo-
vina osamosvajanja. “Me 
nismo Španke, smo Kata-
lonke in trenutno v naši de-
želi potekajo boji za osamo-
svojitev. Slovenija nam je 
lahko zgled, saj je osamos-
vajanje potekalo zelo mir-
no, medtem ko imamo pri 
nas deset političnih zapor-
nikov, španska oblast nam 
ni naklonjena, potekajo tudi 
upori.” Pravijo, da so prišle 
iz kraja, kjer življenje ni var-
no. “V Sloveniji se počuti-
mo svobodno in predvsem 
varno, hkrati dežela ponu-
ja vse – morje, gore, jezera, 
jame.” Obiskale so že Piran, 
Postojno, Ljubljano, Bled. 
“Potujemo z avtomobilom 
in ceste se precej ozke, malo 
utesnjene, poleg tega je og-
romno tovornjakov na poti.” 
Najbolj so presenečene nad 

vremenom. “Pričakovale 
smo mnogo bolj hladno vre-
me, a je zelo vroče, to nas 
je presenetilo.” Ker so lju-
biteljice dobre hrane, v vsa-
kem kraju degustirajo tra-
dicionalno slovensko jed. 
“Žal slovenska prehrana ni 
raznolika, veliko je močna-
tih jedi, žlinkrofi so sicer 
zelo dobri, a je res, da uživa-
mo predvsem morsko hrano 
in morda je slovenska za nas 
pretežka.” 

Skok v morje ali vzpon  
na gore

Belgijca Bertrand Mathy 
in Celine Pignolet vsako leto 
obiščeta drugo državo. “Le-
tos sva nameravala razisko-
vati Hrvaško, a sva slišala, 
da je zelo natrpana s turisti, 
zato sva se odločila za Slo-
venijo, ker velja za bolj mir-
no deželo.” V enajstih dneh 
jo nameravata prečesati, ker 
sta spoznala, da jima v nekaj 
urah omogoča skok v morje 
ali vzpon na gore. “Bila sva 
v Ljubljani, Piranu, Maribo-
ru, na Ptuju, zdaj sva v Škofji 
Loki, obiskala bova še Bled in 
Bohinj. Želela sva se povzpe-
ti tudi na Triglav, a so naju 
opozorili, da je vzpon pre-
cej strm in nevaren.” Pravi-
ta, da z domačini nista veliko 
govorila, a so do njiju vedno 
ustrežljivi in zelo radi pove-
jo kakšno anekdoto. Če pri-
merjata Belgijo in Slovenija, 
se jima naša dežela zdi mno-
go cenejša. “Slovenija za tu-
riste ni draga, je pa dražja od 
Češke.” Ker potujeta z avto-
mobilom, sta opazila, da je 
pri nas mnogo manj prome-
tnih zastojev kot v Belgiji, 

jima je pa nenavadno, da v 
poletnem času opravljajo 
dela na avtocesti. Pravita, da 
se bosta v Slovenijo nekoč 

ponovno vrnila – če ne za-
radi države same, pa zaradi 
blejske »kremšnite«, ki se 
jima zdi izvrstna. 

Slovenija se jim zdi čista, 
varna in poceni dežela 
Ker Slovenija leži na stičišču Alp, Mediterana, Krasa in panonskega sveta, dejansko ponuja vse,  
od živahnih mest, zdravilnih termalnih voda, podzemnega kraškega sveta, gorskih vrhov, obmorskega 
doživetja … Raznolikost na tako majhnem območju pa je tista, ki je za turiste najbolj privlačna. 

Družina Walsh med ogledom škofjeloških znamenitosti / Foto: Tina Dokl

Katalonke Lurdes Comas, Teresa Vidal in Teresa  
Rocamora zelo rade okušajo slovensko tradicionalno  
hrano. / Foto: Tina Dokl

Bertrand Mathy in Celine Pignolet med potepanjem  
po Sloveniji opazujeta tudi arhitekturo in kulturni utrip 
mest. / Foto: Tina Dokl
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NA  SVETE  VIŠARJE  
PO  MARIJINI  POTI

          IZLET // 29. AVGUST 2018

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, se na 1700 metrov visoki 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 naš 
novinar Jože Košnjek.

Cena izleta: 37 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,  se oglasite  
osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju  ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

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

NA  SVETE  VIŠARJE  
PO  MARIJINI  POTI
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Dodaten datum  za izlet

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 Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Tržni dan
Tržič – V soboto, 11. avgusta, bo od 8. ure dalje v atriju Obči-
ne Tržič Tržni dan, kjer bodo stojnice z domačimi dobrotami 
in rokodelskimi izdelki. Otroci vseh starosti se od 10. do 12. 
ure lahko udeležijo delavnice Počitniški miselni izzivi.

IZLETI

Na ferato Hvadnik
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v četrtek, 23. av-
gusta, na ferato Hvadnik. Težavnost ture je C/B (eno mes-
to je C), dolžina petsto metrov, višinska razlika 250 metrov. 
Skupno trajanje hoje in plezanja je tri ure do tri ure in pol, 
od tega ferata traja okrog uro in pol. Odhod bo z lastnim 
prevozom izpred študentskega doma na Zlatem polju v Kra-
nju ob 15.30. Prijave in informacije: Breda Pirc, tel. 051 397 
040, bredapirc@gmail.com; Klemen Ručigaj, 051 693 294, 
klemen.rucigaj@gmail.com.

Na Veliki Hafner
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 18. av-
gusta, na Veliki Hafner (Grosser Hafner, 3076 n. m.), ki je 
eden od lažje dostopnih tritisočakov v Visokih Turah. Pot je 
na posameznih odsekih zahtevna oz. zelo zahtevna in zah-
teva zanesljiv korak ter precej pohodne kondicije (1270 viš. 
metrov; skupaj okrog deset ur hoje). Odhod s posebnim av-
tobusom izpred Mercatorjevega Centra Primskovo bo ob 3. 
uri. Prijave in informacije: v pisarni društva ob sredah med 
17. in 18. uro ali pri vodnikih, z nakazilom na TRR društva ali 
Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com ali tel. 040 206 073.

Čez Luknjo v Zadnjico
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 11. 
avgusta, planinski izlet Čez Luknjo v Zadnjico: Aljažev dom 
v Vratih–Luknja–Zadnjica–Koča Zlatorog v Trenti. Skupne 
zmerne hoje bo pet ur. V primeru slabega vremena ali prema-
lo prijavljenih bo planinski izlet odpadel. Informacije in prijave 
zbira do četrtka, 9. avgusta, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod na Preval
Kokrica – Pohodniška sekcija Društva upokojencev Kokrica 
v soboto, 11. avgusta, organizira pohod na Preval. Zbor po-
hodnikov bo ob 7. uri pred kulturnim domom na Kokrici. Do 
Ljubelja je prevoz predviden z lastnimi vozili.

Rodica – piramida rož
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet Ro-
dica – piramida rož, ki bo v četrtek, 23. avgusta, z odhodom s 
posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Globusa. Z gondolo se 
boste peljali do Orlovih glav, pot je primerna tudi za pohodni-
ke. Vzpona bo dve uri in pol, spusta pa eno uro in pol. Vrnitev 
v Kranj je predvidena za ob 19. uri. Prijave z vplačili sprejema-
jo v pisarni društva do ponedeljka, 13. avgusta.

Maša Likosar

Stari vrh – Člani Turistične-
ga društva (TD) Stari vrh se 
zavedajo, kako pomembno 
je ohranjati navade in običa-
je prednikov, zato na Dnevu 
oglarjev, ki so ga letos orga-
nizirali že sedeminštiride-
setič, obiskovalcem predsta-
vijo, kako so oglarsko kopo 
postavili nekoč in kako so 
lesene predmete izdelovali 
ročno. Predsednik društva 
Tomaž Ažbe pojasni, da gre 
hkrati tudi za povezovanje 
Selške in Poljanske doline. 
srednja zanimivost Oglar-
skega dneva je bila kopa, ki 
so jo postavili že predčasno, 
na ta dan pa sta jo blagos-
lovila javorški župnik Ci-
ril Istenič in župnik Sv. Le-
narta Simon Fortuna, kopo 
sta prižgala župan Gorenje 
vasi - Poljan Milan Čadež in 
direktor Smučarskega cen-
tra Stari vrh Tomaž Trobiš. 
Kopa bo deset dni tlela, ku-
halo se bo oglje, ves čas bo 
prisoten kopar. 

Poleg kope pa so turi-
stični delavci Starega vrha 
pripravili bogat kulturno-
-etnografski program, v 
katerem si je bilo mogo-
če ogledati star način spra-
vila lesa in drvarjenja, pos-
tavljanje kope, oglarjenje, 
uporabo oglja, razstavo sta-
rih motornih žag in orod-
ja ter tekmovanje v »pajsa-
nju hloda«. Stari vrh so obi-
skali tudi člani Kluba staro-
dobnikov iz Voklega, ki so 
na ogled postavili stare trak-
torje in kmetijsko mehani-
zacijo. Prireditev so s pet-
jem popestrili ljudski pevci 

– skupini Francetovi ogli-
čarji in Javorski pevci, za za-
baven in večeren del pa so 
poskrbeli Ansambel dveh 
dolin, Akordi in Viktorji. 

TD Stari vrh izkoristi 
Oglarski dan tudi za predsta-
vitev svojih osmih pohodov, 
prav na ta dan so se obisko-
valci lahko udeležili pohoda 

Med gorami. Pohodnikov je 
bilo štirideset in so se podali 
na vrh Starega vrha, do Mla-
dega vrha ali pa vse do Ble-
goša.

Z lesom rokovali na star način 
Nekoč so kmečka dela opravljali ročno, danes jih večinoma strojno. Na Starem vrhu želijo, da tradicija 
ne bi potonila v pozabo, zato na Dnevu oglarjev prikažejo star način oglarjenja in rokovanja z lesom. 

Člani TD Stari vrh so prikazi ročno obdelavo lesa. / Foto: Tina Dokl 

Kopo sta svečano prižgala župan Gorenje vasi - Poljan Milan Čadež (na sliki) in direktor 
Smučarskega centra Stari vrh Tomaž Trobiš. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Godič – Napovedani skok 
Lorensa Lista z 18-metrske 
lov ske opazovalnice v plitvo 
vodo, ki bi se moral zgoditi 
včeraj v Eco Resortu v Godi-
ču, je bil zaradi povišane te-
lesne temperature mostar-
skega skakalca prestavljen. 

Listo namreč zaradi zelo 
zahtevne izvedbe skoke iz-
vaja le v stoodstotni telesni 
pripravljenosti. Napovedal 
pa je že ponoven prihod v 
Eco Resort in izvedbo sko-
ka 5. oktobra ob 13. uri, ko 
se mu bodo pridružili še ne-
kateri drugi mojstri skokov 
v vodo.

Vročina odnesla Listov 
skok v vodo



Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

1990
EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

Sodelavec v IT na področju podpore uporabnikom (helpdesk), m/ž (Lesce in 
občasno na terenu) 
IT-tim Sportine Group skrbi, da skupina nemoteno deluje na 11 trgih in hkrati pre-
mika meje ustaljenega, kar bo Sportino popeljalo v digitalno prihodnost. Zakaj se 
ne bi pridružil ekipi z visokimi ambicijami kot sodelavec v IT na področju podpore 
uporabnikom (helpdesk)? Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prija-
ve zbiramo do 10. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi širitve poslovanja konstantno iščemo večje število sodelavcev za delo v pro-
izvodnji. K sodelovanju vabimo dinamične in samostojne osebe za delo na delov-
nem mestu: upravljalec strojev. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 28. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor končne kontrole, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: IV. ali III. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, tri mesece delovnih izku-
šenj, znanje računalniških programov MS Office, znanje angleškega jezika, samo-
stojnost, odgovornost, natančnost, fleksibilnost, delavnost, sposobnost timskega 
dela, primerne komunikacijske veščine, vozniški izpit B-kategorije. Elan, d. o. o., Be-
gunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 3. 9. 2018. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Prodajalci, m/ž (Gorenjska)
Zaželeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste ve-
stni in zanesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, 
ste pripravljani za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., 
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 8. 2018. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Inženir CPE, m/ž (Kranj) 
Pogoji: poznavanje omrežnih tehnologij, IP-protokola, konfiguriranja omrežnih 
elementov, dostopovne opreme (GPON, DSLAM); znanje programiranja v skriptnih 
jezikih in poznavanje strojne opreme predstavljata prednost, zaradi dela s kupci je 
zaželena visoka stopnja komunikativnosti in ekstrovertiranosti, vsaj VI./I raven izo-
brazbe smer-elektrotehnika oz. računalništvo, zaželeni certifikati: CCNA. Iskratel, d. 
o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 8. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vodja izmene v sendvičarni, m/ž (kranj) 
Delo izmenovodje: organiziranje in nadzorovanje dela v izmeni oddelka, razpore-
janje delavcev po delovnih mestih, uvajanje novih sodelavcev, spremljanje kvali-
tete izdelkov, pomoč sodelavcem in vključevanje v delovni proces na liniji izdelave 
sendvičev ... Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 
26. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za kakovost dobaviteljev – SQE/AQE, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: najmanj višješolska izobrazba elektro/
strojne smeri, tri leta delovnih izkušenj pri delu v kakovosti, poznavanje standar-
dov za zagotavljanje kakovosti, poznavanje orodij kakovosti (FMEA, plan nadzora, 
MSA, SPC, PPAP, 8D), aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), osnove pro-
jektnega vodenja ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
14. 8. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir za varnost in zdravje pri delu, m/ž (Medvode) 
K sodelovanju vabimo strokovnjaka za delovno mesto inženir za varnost in zdrav-
je pri delu. Vaše delo in odgovornosti obsegajo: celovito izvajanje strokovnih na-
log s področja varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja in varstva pred po-
žarom v skladu z veljavno zakonodajo, organiziranje službe prve pomoči ter re-
ševanje ob nesreči ali poškodbi pri delu ... Donit Tesnit, d. o. o., Cesta koman-
danta Staneta 38, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 9. 8. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajno-tehnični svetovalec za gorenjsko, m/ž (terensko delo na območju 
gorenjske oz. na sedežu podjetja v komendi) 
pričakujemo: najmanj vši družboslovne oz. tehnične smeri, nekajletne delovne iz-
kušnje na področju prodaje oz. tehničnega svetovanja glede gradbenih proizvo-
dov (prednost bodo imeli kandidati z ustreznimi delovnimi izkušnjami oz. poznava-
njem fasadnih sistemov, barv, lakov, industrijskih tlakov, sanacijskih materialov itn. 
na prodajnem področju, ki ga razpisujemo). Caparol, d. o. o. , Potok pri Komendi 15, 
1218 Komenda. Prijave zbiramo do 1. 9. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka gumarne, m/ž (Tržič) 
Opis delovnega mesta: planiranje, usklajevanje in vodenje proizvodnje v oddelku, 
zagotavljanje učinkovite rabe človeških in materialnih virov, spremljanje in kontro-
liranje izdelave vzorcev in preizkusnih partij, kontroliranje stroškov, usmerjanje vsa-
kodnevnih proizvodnih in operativnih dejavnosti ter administrativnih postopkov ... 
PGP Inde, d. o. o., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 31. 8. 2018. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge: samostojno izračunavanje ulivnega sistema in izdelava osnutkov, konstru-
iranje najzahtevnejših tlačnih orodij, konstruiranje ulitkov na osnovi skic oziroma 
risb, izdelava banke podatkov za standardne vgradne elemente orodij, nadgraje-
vanje in izdelava internih standardov, izdelava predlogov in izvajanje procesa stal-
nih izboljšav ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
31. 8. 2018. 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

ZAHVALA

V 99. letu starosti se je od nas poslovila naša draga mami, babica 
in prababica

Matilda Katarina  
Kukovič
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času žalosti izrekali 
sožalje, nam nudili pomoč in nam bili kakorkoli v oporo. Posebna 
zahvala gre vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste jo dnevno obi-
skovali v Domu ter osebju Doma upokojencev Kranj.

Žalujoči: hčerka Barbara, zet Željko, vnukinja Ana z možem  
Lucijanom ter pravnuki Eva, Roza in Jakov
Kranj, Dubrovnik, julij 2018

Rezultati 62. kroga – 5. avgusta 2018
2, 4, 9, 21, 22, 26, 34 in 1

Loto PLUS: 6, 15, 17, 20, 25, 28, 34 in 33
Lotko: 2 8 3 3 5 2

Sklad 63. kroga za Sedmico: 3.840.000 EUR
Sklad 63. kroga za PLUS: 190.000 EUR
Sklad 63. kroga za Lotka: 790.000 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, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

3-SOBNO meščansko stanovanje v 
centru Šk. Loke, 113 m2 skupne povr-
šine, 99.000 EUR, tel.: 040/829-178 
 18002383

POSESTI
PRODAM

GRADBENO parcelo, velikosti 4.200 
m2, relacija Bistrica ob Sotli (center). 
Cena po ogledu in dogovoru, tel.: 
041/614-974 
 18002375

GRADBENO parcelo, Štinjan Pula, 
KČ 301/30, 550 m2, KO Štinjan, tel.: 
00385/983-343-47 18002404

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18002275

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

BOJLER Lentherm 200 l, cena 250 
EUR, tel.: 041/786-263 
 18002414

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 18002409

RAZNE stare predmete, odlikovanja, 
medalje, značke, bajonete, čelade, 
sablje, uniforme, razglednice, kovan-
ce, nakit, slike, kipce in podobno, tel.: 
051/740-430  
 18002411

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Univer-
zale, Deutz, Štore ali TV, letnik in model 
ni pomemben, tel.: 031/562-809  
 18002308

TRAKTOR, prikolico in mini bager, lah-
ko v okvari, tel.: 031/500-933  
 18002376

ZGRABLJALNIK za seno in Pajek Sip, 
tel.: 041/865-675  
 18002407

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo, ugodno, tel.: 
031/224-023 
 18002406

PREČIŠČENO seme enoletne trave, 
Tetraflorum, tel.: 041/569-459 
 18002410

STOJEČO koruzo, 1,1 ha, okoli-
ca Medvod, cena 1.200 EUR, tel.: 
051/412-198 18002408

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 18002371

OVCE, breje, tel.: 04/57-43-294, 
040/473-271 
 18002405

KUPIM

BIKCA mesne pasme, starega 10 dni, 
tel.: 041/584-185  
 18002403

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM zaposlitev na relaciji Kranj–
Tržič do Borovelj (Ferlach) / Celovca 
(Klagenfurt), znanje NEM. in ANG. jezi-
ka, tel.: 00386/41-781-024 Saša  
 18002412

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 
 18002365

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18002297

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 18002364

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 18002372

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002367

RAZNO
PRODAM

PECLJALNIK, prešo za sadje in dva 
soda, 500 l, za vino, tel.: 04/20-41-
322, 031/202-639 18002413

www.gorenjskiglas.si

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loškem gla-
su 24. julija 2018, je bilo TURISTIČNO DRUŠTVO STARI VRH, ki 
nagrajencem za rešitev križanke poklanja naslednje nagrade: 1. 
nagrado, ZIP LINE SPUST V DRUŽINSKEM PARKU ST. VRH, prej-
me MARTIN OBLAK iz Žirov; 2. nagrado, PANORAMSKO VOŽ-
NJO S SEDEŽNICO IN KOSILO V LOKALNEM GOSTIŠČU, prejme 
FRANCKA NOVAK iz Poljan nad Šk. Loko; 3. nagrado, ŽAKELJ 
OGLJA, prejme JOŽE FERELIH iz Železnikov. Nagrajence pro-
simo, da prevzamejo nagrade v roku enega meseca na blagaj-
ni družinskega parka na Grebljici na Starem vrhu. Čestitamo.
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Anketa

Ana Ramovš, Javorje:

“Za upokojence država ne 
poskrbi dovolj, že pokojnine 
so zelo nizke, temu primer-
no pa tudi regres. Z regresom 
sem nakupila drva za zimo, 
žal si ne morem privoščiti nič 
drugega.” 

Rudi Hirci, Kranj:

“Vesel sem, da regres sploh 
dobimo, zato sem bil tudi 
z višino zadovoljen. Nisem 
ga še porabil, verjetno bom 
poplačal sprotne stroške in 
si morda celo privoščil oddih 
na morju.” 

Silva Štritof, Kamnik:

“Regres je prenizek, zdi se 
mi, da smo upokojenci za dr-
žavo nujno zlo. Vseeno sem 
vesela, da sem regres dobila, 
pravzaprav sem ga čakala in 
si bom z njim privoščila do-
pust na morju.”

Alojzija Milenc,  
Četena Ravan:

“Regresa nisem dobila, pred 
leti so mi ga ukinili, češ da 
do njega nisem upravičena. 
Prišel pa bi mi zelo prav, po-
rabila bi ga za stroške in šla 
za nekaj dni v toplice.”

Maša Likosar

Upokojenci so z julijskimi 
pokojninami dobili regres, 
ki je tako kot že lani pripa-
del vsem. Letos je bil višji za 
deset evrov in je znašal od 
sto do 410 evrov. Upokojen-
ce smo vprašali, ali so bili z 
zneskom regresa zadovoljni 
in za kaj ga bodo porabili.
Foto: Tina Dokl

Upokojenski 
regres

Martin Adamlje, Gabrk:

“Regres sem že porabil, pred-
vsem za domače potrebe, ku-
pil sem hrano in plačal nekaj 
položnic. Regres je prenizek, 
zdi se mi, da država ne ceni 
upokojencev in našega dol-
goletnega in težaškega dela.”

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

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

17/33 °C 18/33 °C17/32 °C

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne 
bodo krajevne nevihte. Jutri in v četrtek bo sončno in vroče, 
verjetnost za popoldanske nevihte bo razmeroma majhna. 
Zapihal bo jugozahodnik.

Suzana P. Kovačič

Bohinj – Prejšnji teden je 
planinca na Dednem polju 
ugriznila kača. Posredovali so 
reševalci postaje GRS Bohinj 
in dežurna ekipa GRS Brnik 
s helikopterjem Slovenske 
vojske in obolelega prepelja-
li na zdravljenje v Univerzi-
tetni klinični center (UKC) 
Ljubljana. »Približno zadnjih 
dvajset let ni nihče umrl zara-
di ugriza kače v Sloveniji, ker 
so bili vsi pravočasno in ustre-
zno zdravljeni. Nekaj bolni-
kov je v preteklosti potrebo-
valo zdravljenje v intenzivni 
enoti, vključno z umetnim di-
hanjem. Ti bi verjetno umrli, 
če jih ne bi zdravili. Protistrup 
imamo v UKC Ljubljana in 
UKC Maribor. Letos smo v 
UKC Ljubljana do junija (za 

zadnja dva meseca podatki 
še niso zbrani skupaj) pro-
tistrup uporabili pri treh bol-
nikih od skupaj šestih, ki jih 
je ugriznil gad ali modras,« 

je sporočil Vili Grdadolnik iz 
Službe za odnose z javnostmi 
v UKC Ljubljana. V Splošni 
bolnišnici Jesenice so zaradi 
ugriza kače letos obravnavali 

enega pacienta, ki so ga po-
tem premestili v UKC Lju-
bljana. 

Grdadolnik je opozoril 
tudi na prvo pomoč ob ugri-
zu kače. Poskrbimo za svojo 
varnost pri reševanju in od-
ženemo kačo. Za pomoč pok-
ličemo na 112. Zastrupljenec 
mora mirovati, odstranimo 
tudi uro, zapestnice, prstane 
in drug nakit. Rano očistimo, 
sterilno obvežemo in hladi-
mo z obkladki. Ud imobilizi-
ramo, lahko z vejo ali poho-
dno palico. Prizadeti ud naj 
leži nižje od srca. Poskrbimo 
za prevoz v bolnišnico, ob za-
strupitvi v gorah in na nedo-
stopnem predelu nam lahko 
pri reševanju pomagajo gor-
ski reševalci s helikopterjem. 
Zastrupljenec ne sme piti al-
kohola.

Planinca ugriznila kača
Do ugriza je prišlo na Dednem polju v občini Bohinj, planinca so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. 
Približno zadnjih dvajset let ni nihče umrl zaradi ugriza kače v Sloveniji. 

Srečanje s kačo na planinski poti

Jesenice – Pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti v 
smeri proti Avstriji so se že začeli zastoji, zlasti ob koncih tedna 
so kolone dolge tudi po več kilometrov. V soboto dopoldne 
je bila kolona na gorenjski avtocesti dolga sedem kilometrov, 
zaradi povečanega prometa in zaustavljanja kolone v predoru 
so tega občasno celo zapirali, in sicer tako proti Avstriji kot tudi 
proti Sloveniji. Kot opozarjajo v Družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (DARS), bodo zastoji v avgustu čedalje pogostejši. Ob 
tem smo opazili, da so na več mestih ob gorenjski avtocesti 
pri Jesenicah postavili prenosna stranišča, ki še kako pridejo 
prav tistim, ki obtičijo v nekajkilometrskem zastoju. So pa na 
Občini Jesenice ob tem prosili Prometno-informacijski center 
in radijske postaje, naj ne objavljajo informacije, naj vozniki v 
primeru zastoja na avtocesti za smer Kranjska Gora uporabljajo 
izvoz Lipce. Glavna cesta skozi Jesenice je namreč že tako preo-
bremenjena, ob tem pa jo država tudi obnavlja. V soboto je tako 
zaradi asfaltiranja in deveturne popolne zapore na Jesenicah 
prišlo do popolnega prometnega kolapsa.

Zastoji na gorenjski avtocesti proti Avstriji

Zastoji na gorenjski avtocesti pri Jesenicah so se že začeli, 
v avgustu bodo stalnica. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje – Minulo nedeljo okoli 17. ure je v delu Cerkelj in oko-
lici divjalo neurje z močnim dežjem, vetrom in točo. Toča, 
ki je padala 15 minut, je največ škode naredila na poljščinah, 
predvsem na koruzi, zelenjavi v vrtovih ter sadnem drevju. 
Močno neurje je bilo tudi nad Brnikom. Z letališča so poročali, 
da je bila vsa zemeljska oskrba letal začasno prekinjena. Po-
ročali so tudi o več udarih strel v letališko ploščad ter izpadu 
sistema, ki na ekranu posadki na podlagi vhodnih podatkov 
prihodnega letala omogoča parkiranje na predvideni poziciji. 
Tako je prišlo tudi do zamud pri odhodih letal. Stanje se je 
normaliziralo okrog 18.30.

Toča in neurje v Cerkljah in na Brniku

Toča v Cerkljah je padala skoraj petnajst minut. / Foto: Janez Kuhar

Suzana P. Kovačič

Marezige – V Marezigah pri 
Kopru se je 3. avgusta poslo-
vil Matija Barl, ki je leta 1951 
na velikih platnih takrat 11-le-
ten navdušil z vlogo Kekca v 
enem najbolj kultnih filmov 

slovenske in jugoslovanske 
kinematografije in prvem slo-
venskem celovečernem filmu 
z mednarodno nagrado. Na-
stopil je še v filmih Dobri sta-
ri pianino Franceta Kosma-
ča (1959), Pod sinjim nebom 
Dušana Prebila (1988) in v 

nemškem filmu Wolfganga 
Petersena (1978). Na kratko 
se je leta 2002 pojavil v filmu 
Pozabljeni zaklad Tuga Štig-
lica. Študiral je dramaturgijo 
na Akademiji za gledališče, ra-
dio, film in televizijo v Ljublja-
ni. Sprva je delal kot urednik 

televizijskih oglasov na RTV 
Slovenija, nato pa se leta 1962 
preselil v Nemčijo. Od tam se 
je vrnil po osamosvojitvi Slo-
venije. Delal je kot samostojni 
producent, med drugim je so-
deloval tudi z režiserjem Ru-
dolfom Noeltejem. Po slove-
su od filma je postal sodni tol-
mač. Novico o smrti je sporo-
čil Obalni letalski center Por-
torož, katerega član je bil.

Umrl Matija Barl, prvi Kekec


