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Kapelico so prestavili . 
V okviru druge faze projekta za povečanje poplavne varnosti Železnikov so nedavno prestavili kapelico 
Sv. treh kraljev. Tokrat naj bi jo v njeni zgodovini premikali že tretjič. 

ALENKA BRU N 

Železniki-V sklopu projekta 
Protipoplavna ureditev po
rečja Selške Sore - 2. faza so 
nedavno prestavili kapelico 
Svetih treh kraljev ob glavni 
cesti med Železniki in Za
lim Logom. Kapelico so si
cer premaknili le dobrih tri
deset metrov v breg od mes
ta, kjer je stala prej. Okvirni 
strošek prestavitve je bil 12 

tisoč evrov, organiziral jo je 
Kolektor Koling, sodelovali 
so delavci Kolektorja in Kos
taka, avtodvigalo s pomož
nimi delavci pa so najeli pri 
podjetju Prangl, je povedal 
investitor Direkcija RS za 

vode. Da so kapelico premi
kali že tretjič, odkar stoji, pa 
smo izvedeli od peščice pri
sotnih domačinov. In vedno 
naj bi bila za to »kriva« bodi
si cesta ali voda. Izvedeli smo 
še, da zanjo skrbijo v druži
ni Tolar, bila pa naj bi iz ča
sov, ko so delali železniško 
progo Jesenice-Nova Gori
·ca. Furmani naj bi jo postavi
li kot neke vrste zaobljubo in 
naj bi bila potemtakem stara 
okoli sto let. Po več poskusih 
je prestavljanje celotne kon
strukcije- z vsem ogrodjem 
je tehtala deset ton - uspe
lo. Kapelico so obrnili tako, 
da bo gledala proti nove
mu mostu. Ko bodo izvedli 

Spominsko srečanje na Vodiški planini 
Radovljica - Ob 81. obletnici ustanovitve Cankarjevega ba
taljona leta 1941 na Jelovici bo v .soboto, 6. avgusta, ob 11. 
uri spominsko srečanje pri Partizanskem domu na Vodiški 
planini. Tradicionalno srečanje organizira Združenje borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Radovljica. Slavnostni 
govornik bo Jakob Demšar, predsednik krajevne organizacije 
ZB Radovljica . Lesce. Na prireditev bo organiziran avtobusni 
prevoz ob 8. uri iz Krnice in ob 8.30 iz Radovljice. 

protipoplavni nasip, sle
di ureditev njene okolice, v 
skladu s projektom pa bodo 

EU ples brez meja 

uredili tudi novo dostopno 
pot do kapelice, so pojasni
li na Direkciji. 

Podljubelj - Naslednji konec tedna, v soboto, 13. avgusta, ob 
10. uri, bo na prelazu Ljubelj 18. EU ples brez meja, srečanje 
ljudi z obeh strani Karavank. Že tradicionalno bosta Semenj 
na Ljubelju odprla župan Mestne Občine Borovlje lngo Appe 
in podžupan Občine Tržič Nejc Perko. Po dvojezičnem bo
goslužju bo sledila zabava s triom Drava. Za hrano in pijačo, 
značilni tako za južno kot severno stran Karavank, bodo pos
krbeli okoliški gostinci. 

'~HALO-HALO-GeRENJSKI GtAS ___ __.:__; Zajamniki in Uskovnica 
telefon: 04 201 42 00 : Šenčur- Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 10. 

Naročila za objavo sprejemamo po t elefonu 04/201 42 00 ali osebno na 
Nazorjevi ulici 1 y Kranju oz. popo~ti - od ponedeljka do četrtka do 11. ure! 
Cene oglasov in ponudb v rubri!d so Izredno ugodne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630 
KOPALNI BUS V IZOLO: 11. 8., PLANINSKI IZLET V LIKO, SEVER• 
NI VELEBIT IN NA JADRANSKO OBALO: 24.-26. 9., RADENCI: 
18.-25. 9. MORAVSKE TOPLICE: 18.-25. 9, ŠMARJEŠKE TOPLICE: 
2.-7. 1 O. DOLENJSKE TOPLICE: 9.- 14. 1 O., STRUNJAN: 20.-25. 1 O., 
BERNARDIN: 13.-17. 11. MADžARSKE TOPLICE: 2.-{;.1 O., BANJA 
VRUCICA S TERAPUAMI: 5.-12. 10. 22.- 29. 10. BANJA VRUCICA 
S SARAJEVOM: 28.-31. 10. MANDARINE: 8.-10. 10., POTEPANJE 
PO BOSNI: 15.-19. 10., MED!UGORJE: 15.-17. 10., BANJA 
KULAŠI: 2.-12. 11. MORJE: DUGI OTOK, LASTOVO, OREBIC VEČ 
TERMINOV. www.rozmanbus.sl 

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

PRIREDITVE 

Semanji dan na Sv. Ožboltu 
Škofja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi v 
nedeljo, 7. avgusta, od 10. do 15. ure na Semanji dan na Sv. 
Ožboltu. Ob 10. uri bo pred cerkvijo sv. maša, po njej pa bla
goslov koles in kolesa~ev ter 26. srečanje ljudskih pevcev in 
godcev. Info rmacije po telefonu 040 596 n7. 

IZLETI 

Na Pokljuški gams in Debelo peč 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod na Pok
ljuški gams (Okroglež, 1963 m n. m.) in Debelo peč (2014 
m n. m.). Izlet bo v četrtek, 11. avgusta, z odhodom z oseb
nimi avtomobili izpred Globusa ob 7. uri. Za pohodnike je 
višinske razlike 250 metrov, hoje za dve uri in pol do tri 
ure, za planince je višinske razlike 600 metrov, hoje pa za 
pet ur. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 8. avgusta. 

avgusta, pohod na planini Zajamniki in Uskovnica: Rudno 
polje-planina Praprotnica- planina Zajamniki-planina Uskov
nica- Rudno polje. Zmerne hoje bo od tri do štiri ure. Na pohod 
se boste odpravili s svojimi avtomobili, možno pa je uporabiti 
tudi brezplačen jayni prevoz. V primeru slabega vremena bo 
pohod odpadel. Informacije daje in prijave zbira do torka, 9. 
avgusta, Franci Erzin, tel. 041875812. 

Kolesarski izlet 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
Kranj- Komenda-Suhadole (Mlinčki)-Kranj, in sicer v torek, 
9. avgusta, z odhodo_m ob 8. uri izpred vodnjaka na Glavnem 
trgu. Zahtevnost izleta je srednja, trasa je dolga 55 kilometrov. 

Kolesarjenje po mejah občine Cerklje 
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na ko
lesarjenje po mejah občine Cerklje v torek, 9. avgusta. Skupaj 
boste prevozili 35 kilometrov. Zbirno mesto bo ob 8. uri pred 
AMD Cerklje. V primeru slabega vremena bo kolesarski izlet 
prestavljen na četrtek v istem tednu. 

Na Češko kočo · 
Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje čl~ne na pla
ninski izlet - tokrat izjemoma na drugi torek v mesecu, to je 9. 
avgusta, na Češko kočo (1540 m n. m.) z Jezerskega. Hoje bo 
približno za štiri ure. Zbirno mesto bo ob 7. uri pred AMD Cerklje. 
V primeru slabega vremena bo izlet na četrtek v istem tednu. 

OBVESTILA 

Iščejo nove vodičke in vodiče 
Škofja Loka - Loški muzej vabi k sodelovanju vse, ki jih veseli 
delo vodiča v muzeju, predvsem študente in študentke zgodo
vine, arheologije, etnologije, umetnostne zgodovine in likovne 
pedagogike. Prijave zbirajo še danes, 5. avgusta. 

RAf STAVE 

Javno vodstvo po raz$1avi 
Škofja Loka -V galeriji Ivana Groharja bo prihodnjo soboto, 
13. avgusta, ob 10. uri brezplačno javno vodstvo po razstavi 
Barbare Kastelec Nevidni sopotniki. 

Slovensko romanje na Višarje 
Višarje (Kanalska dolina) - Rafaelova družba in Zveza slo
venskih izseljenskih duhovnikov v Evropi vabita v nedeljo, 
7. avgusta, na tradicionalno Romanje treh Slovenij. To bo že 
34. srečanje Slovencev iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva 
na Višarjat,, na stičišču treh jezikov, treh narodov in kultur, 
na kraju, ki je povezan z zgodovino in sedanjostjo Slovencev. 
Nedeljski program se bo začel ob 10. uri s predavanjem be
neškega kulturnega delavca Giorgija Banchiga o Oglejskem 
patriarhatu in nadaljeval z mašo, ki jo bo opoldne daroval 
ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. Po maši bo ob 13. 
uri na ploščadi za cerkvijo kulturni program. Višarski praznik 
tradicionalno začenjajo mladi z Višarskimi dnevi, ki so se za
čeli v četrtek, 4. avgusta. Mladi imajo v programu obisk koro
ških krajev Tinje, Celovec in Bistrica na Zilji ter spoznavanje 
zgodovine in sedanjosti Slovencev na Koroškem in udeležbo 
na nedeljski slovesnosti. 

V Zbiljah največji slovenski kantri festival 
Zbilje - Na prireditvenem prostoru ob Zbiljskem jezeru bo 
od petka, 5. avgusta, do nedelje, 7. avgusta, potekal slovenski 
»kantri in BBQ festival« Wild West Fesi (On Fire). Gre za naj· 
večji tovrstni festival v Sloveniji, katerega osnovni namen je 
približevanje kantri in BBQ kulture Slovencem ter promocija 
Slovenije v svetu. Za udeležence, predvsem pa obiskovalce, 
so v treh dneh pripravili pester program, ki vsebuje brezplačne 
delavnice kantri plesov v vrstah, ki jih bodo vodili priznani 
učitelji plesa v Evropi, plesni program, tekmovanje v kantri 
plesih in koncerte priznanih kaniri skupin. Potekale bodo de
lavnice peke na žaru in pripravljanja t. i. low& slov barbecuea, 
mednarodno BBQ tekmovanje, v pokušino bo tematska BBQ 
kulinarična ponudba hrane in slovensko craft pivo. Za obisko
valce bo zanimiv tudi spremljevalno dogajanje, kot je metanje 
lasa in podkve ter konjeniški »western show«, ki ga bo vodilo 
Slovensko združenje Q·uarter konja SIQHA. Vsi obiskovalci 
se bodo lahko brezplačno udeležili jahanja ameriških pasem 
konjev in preizkusili svoje spretnosti na električnem biku. Na 
ogled bodo postavljeni tudi zanimivi ameriški avtomobili. 

Sečnja dreves ob pohodnih poteh 
Kranj-Kranjska krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije 
obvešča obiskovalce Šmarjetne gore in Svetega Jošta nad Kra
njem, da bosta v naslednjih dveh tednih ob cesti na Šmarjetno 
goro in ob nekaterih drugih pohodnih poteh potekali sanitarna 
sečnja in spravilo lesa. Izvajalci gozdnih del bodo posekali 
okoli dvesto smrek, posek pa je potreben zaradi čezmerne 
namnožitve lubadarja iri preprečitve nadaljnje škode. Ker 
bodo dela potekala na strmem terenu, obstaja velika nevar
nost padajočega kamenja. V zavodu za gozdove zato pozivajo 
obiskovalce, naj se izognejo območjem, kjer potekajo dela, 
in se preusmerijo na druge poti. S tem bodo gozdne delavce 
razbremenili dodatne skrbi. 

Dan trniča na Veliki planini 
Velika planina - Na veliki planini bodo v soboto, 6. avgusta, 
od 11. do 14- ure pred Preskarjevim muzejem pripravili zdaj 
že tradicionalni dan trniča, ki je posvečen tem znamenitim 
velikoplaninskim trdim sirčkom. Obiskovalci bodo lahko spoz· 
nali postopek izdelave mase in oblikovanje sira in se seznanili 
z jedmi, pri katerih trn ič uporabljamo, trnič pa bodo lahko 
izdelali in okrasili tudi sami. Za okusne jedi s trničem bodo 
poskrbeli v gostilni Zeleni rob na Veliki planini. Že danes, v 
petek, 5. avgusta, pa bo na Veliki planini praznik Marije Snežne 
z mašo ob 11. uri v tamkajšnji kapeli. 

Sobota, 6. 8. 
17.30, 19.45, 21.00 HITTR KOT STREL 
13.30, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 18.00, 20.00MINIONI: GRUJEV 
VZPON, sinhro. 
15.00, 17.00, 19.00 MINIONl:GRUJEV 
VZPON, JO, sinhro. 
18.lOTllOR: LJUBEZEN IN GROM 
20.lSElVIS 
14.lSJURSKI SVET: PREVLADA 
17.10, 20.50 lOPGUN: MAVERICK 

Petek, S. 8., In sobota, 6. 8. 
18.00 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro. 
(v soboto 30) 
20.30 TAJNI AGENT 117: UAFRIKE Z 
LJUBEZNIJO 

Nedelja, 7. 8. 
18.30 MINIONI: GRUJEV VZPON, sinhro. 

Organizatorji filmskih predstav si pridr
žujejo pravico do spremembe programa. 

Nagraienci križanke Gorenjskega glasa z geslom: UPO
RABNOST ZELlšt, ki Je bila objavljena v Kamničanki, 1 S. 
julija 2022, so: Anton Cerar Iz Domžal, ki prejme 1. nagra
do {bon trgovine OBI v vrednosti 20 EUR), ter Marko Mar
tinčič iz Mengša in Breda Štupar iz Kamnika, ki prejmeta 
2. in 3. nagrado {knjiga Melanda). čestitamo. 




