
GORENJSKA

Novi lastniki  
in nova vizija
Golfsko igrišče v Smledniku, ki je v 
ruski lasti, je prenovljeno, novo 
vodstvo je predstavilo tudi novo 
vizijo. Tik ob golfskem igrišču že 
gradijo luksuzne petzvezdične 
vile, ki bodo namenjene turistični 
dejavnosti, nastanitvam.

12

EKONOMIJA

Alples pred  
novimi izzivi
V Alplesu ob serijski proizvodnji 
pohištva postaja vse bolj pomem-
ben nov poslovni model individu-
alne proizvodnje po naročilu. Pri-
hodnost pa je v večji specializaciji, 
je prepričan novi direktor Velko 
Gortnar.
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KRONIKA

Odškodnina  
roparju banke
Slovenija mora Litovcu Danasu 
Vizgirdi, ki je bil s šesterico pajda-
šev leta 2002 zaradi oboroženega 
ropa banke v Radovljici obsojen 
na več kot osem let zapora, plačati 
odškodnino zaradi kršitev pravice 
do pravičnega sojenja.

18

GG+

Srčni zdravnik  
za srčne bolnike
Prof. dr. Igor Zupan, specialist 
kardiologije in vaskularne medici-
ne, je zaposlen v UKC Ljubljana. 
Po rodu je iz Nomenja v Bohinju, 
iz vasi, ki ima najverjetneje svetov-
ni rekord po številu zdravnikov 
glede na število prebivalcev. 
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VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, popoldne bodo plohe 
in nevihte. Jutri bo vreme 
spremenljivo. V nedeljo bo 
dokaj sončno. 

13/24 °C
jutri: spremenljivo

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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deželne novice

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Na prvem 
naroku sredi prejšnjega te-
dna sta bili na Dunaju pred-
stavljeni tožbi in argumen-
ti obeh strani. Eden od zah-
tevkov tožnika se nanaša na 
plačilo davka na dodano vre-
dnost, ki ga je družba WTE 
plačala v času gradnje ka-
nalizacijskega omrežja in 
zanj zdaj od občine terja po-
vrnitev: gre za štiristo tisoč 
evrov glavnice in obresti.

Drugi zahtevek podjetje 
WTE vložilo zaradi preki-
nitve koncesijske pogodbe. 

Nekdanji koncesionar 
meni, da je bila prekinitev 
predčasna, na Občini Kranj-
ska Gora pa, da so se na se-
stanku s predstavniki druž-
be januarja 2016 sporazu-
mno dogovorili o datumu 
poteka koncesijske pogod-
be in tudi poplačali vse obve-
znosti, ki so jih imeli do kon-
cesionarja.

»Menimo, da je prekini-
tev pogodbe, ki je predvi-
dela tudi datum in prenos 
kanalizacijskega sistema 
nazaj na Občino Kranjska 
Gora oziroma javno podje-
tje Komunala, sporazumna. 

Podpisali smo jo prav na 
podlagi predloga direk-
torja SHW, datum 1. julij 
2016 pa je bil kompromis, 
saj je družba WTE na začet-
ku predlagala, da pogodba 
preneha konec leta 2016, 
mi pa, da že s 1. januarjem 
tega leta. Podpisali smo za-
pisnik, o dogovoru imamo 
posnet magnetogram, tako 
da sploh ne razumem, kaj 
je bilo sporno. Razen seve-
da izpostavljene terjatve do 
občine za plačilo 400 tisoč 
evrov davka na dodano vre-
dnost iz leta 2003.

Arbitražno sodišče začelo postopek 
Na arbitražnem sodišču na Dunaju se je prejšnji teden začela obravnava 
tožbe nemške multinacionalke WTE, ki je bila do leta 2016 koncesionarka 
kanalizacijskega omrežja v občini Kranjska Gora. Z dvema zahtevkoma 
podjetje od Občine Kranjska Gora terja skupaj več kot milijon evrov in pol.

Odplake iz kranjskogorske osnovne šole so bile vse od leta 2011 prek meteorne kanalizacije 
speljane naravnost v vodotok, je zgrožen župan Janez Hrovat. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Ana Šubic

Železniki – »Ne moremo ver-
jeti,« se je na novico o pode-
litvi koncesije za dom starej-
ših v Železnikih odzval Bo-
štjan Demšar, pobudnik ci-
vilne iniciative, ki nasprotu-
je gradnji na lokaciji Na Kre-
su. Sedaj bodo, tako Dem-
šar, vajeti prevzeli stanoval-
ci najbližje stolpnice Na Kre-
su 21, ki se bojijo izrazitega 
poslabšanja kakovosti ži-
vljenja. Oddali bodo vlogo 
za stranko v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja, jutri 
pa bodo pred Mercatorjem 
zbirali podpise občanov. 

Gradnji doma se bodo uprli
Predvidena lokacija za dom starejših v Železnikih je povsem neprimerna, po podelitvi koncesije za 
gradnjo vztrajajo stanovalci bližnje stolpnice Na Kresu, ki bodo jutri zbirali podpise ostalih občanov.  
A sprememba lokacije sedaj ni več možna, pravi župan Anton Luznar, ki upa, da bodo s stanovalci 
vendarle našli skupni jezik pri izvedbi projekta. 

Lokacija, na kateri nameravajo v Železnikih zgraditi dom starejših / Foto: Tina Dokl 411. stran

Posebna serija 
novega okna

www.jelovica-okna.si

SL
O

VE
N

IJ
A

LE
S 

RE
G

O
VI

N
A

 D
.O

.O
., 

PL
EM

LJ
EV

A
 U

LI
C

A
 8

, L
JU

BL
JA

N
A

 - 
ŠE

N
TV

ID



2 Gorenjski glas
petek, 7. septembra 2018AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme DANICA JELOVČAN iz Žirovnice.

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Ble i we i so vi ce sti 4 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek, če tr tek in pet ek  
od 7. do 15. ure, v sre do od 7. do 16. ure. 

MALI OGLAS september/18
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _  _ _  _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _  _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Marta Zore sodi med naj
bolj prodajane in »klikane« 
glasbenice v Sloveniji. Pos
lušalci dobro poznajo njene 
skladbe, kot so Še si tu, Le 
s teboj, Povej mi, zakaj itd., 
pri katerih je večinoma tudi 
avtorica glasbe. V soboto, 
15. septembra, se v Letnem 
gledališču Khislstein ob 
20. uri lahko sprehodite po 
zgodovini glasbe vse od leta 
1700 pa do uspešnic današ
njega časa. Marta Zore in 
Gojmir Lešnjak  Gojc bos
ta ob spremljavi mnogih 
profesionalnih glasbenikov ter pevcev iz Kranja preigravala 
etno glasbo, muzikal, gospel, pop glasbo 60., 70., 80. in 90. 
let, rock ... Za plesno vzdušje bodo poskrbeli plesalci Moj
ce Horvat. Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve 
vstopnici za ogled koncerta v Letnem gledališču Khislstein, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kateri od 
naslednjih dveh znanih osebnosti je Marta Zore pela za rojstni 
dan: papežu Janezu Pavlu II. ali predsedniku Titu? Odgovore 
pošljite do srede, 12. septembra 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

Marta Zore in Gojmir Lešnjak  Gojc v Letnem 
gledališču Khislstein

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kranj – Pesnik, pisatelj, esejist in literarni zgodovinar France 
Pibernik je bil dolgoletni profesor slovenščine na Gimnaziji 
Kranj, ob več pesniških zbirkah pa raziskuje tudi zapuščino po 
vojni zamolčanih pesnikov. Praznoval je 2. septembra.

France Pibernik praznoval devetdesetletnico

Maša Likosar

Kamnik – K stranki Alenke 
Bratušek so pristopili vsi 
člani in vodstvo razpušče-
nega Občinskega odbora 
DeSUS Kamnik, razen nek-
danje predsednice Julijane 
Bizjak Mlakar. SAB je tako 
skupno pridobil okrog dvaj-
set nekdanjih članov De-
SUS, med njimi tudi dva 
kamniška občinska svetni-
ka Mojco Jončeska Malo-
vrh in Romana Maligoja, 
ki bosta v mestnem svetu 
ustanovila svetniško skupi-
no stranke SAB.

Na ustanovni seji Ob-
činskega odbora SAB Ka-
mnik, ki se jo je udeležila 
tudi predsednica stranke 
Alenka Bratušek, so izvo-
lili vodstvo odbora. Predse-
dnica je postala vodja inici-
ativne skupine Mojca Jon-
česka Malovrh, podpredse-
dnik Marko Šimnovec, čla-
ni izvršnega odbora pa Ro-
man Maligoj, Irenca Puč-
nik in Dragica Veršnik. No-
voizvoljeni predsednici od-
bora Jončenski Malovrho-
vi funkcija pomeni veliko 

odgovornost do kolegov, 
ki so se včlanili v Občin-
ski odbor SAB Kamnik, in 
tudi do občanov občine Ka-
mnik. “Naš osnovni cilj je 
vzpostavitev strpnega dia-
loga med vsemi udeležen-
ci kamniške politike, saj ni 

le pomembno, da se med-
sebojno poslušamo, tem-
več tudi, da se slišimo.” 

Krepitev stranke SAB na 
lokalni ravni je hkrati dobra 
popotnica za novembrske 
lokalne volitve, a kot pojas-
ni Jončeska Malovrhova, 

ambicij za enkrat še nima-
jo. “Veseli bomo vsakega 
uspeha. Kandidata za žu-
pana še nimamo, moramo 
se uskladiti, ali bomo kan-
didirali s svojim ali bomo 
podprli podobno mislečega 
kandidata.”

Od DeSUS-a prestopili v SAB
V Kamniku so na pobudo nekdanjih članov stranke DeSUS ustanovili Občinski odbor SAB Kamnik. 

Novoizvoljeno vodstvo Občinskega odbora SAB Kamnik: Dragica Veršnik, Marko Šimnovec, 
Mojca Jončeska Malovrh, Roman Maligoj in Irenca Pučnik skupaj s predsednico stranke 
SAB Alenko Bratušek / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Kranj  V ponedeljek, 3. sep-
tembra, so začeli teči postop-
ki za volilna opravila za letoš-
nje lokalne volitve, ki bodo 
18. novembra. Na njih bodo 
volivke in volivci  izbirali žu-
pane in občinske svetnike v 
212 slovenskih občinah. Od 
ponedeljka naprej pa lahko 
na upravnih enotah že ove-
rijo podpise podpore kan-
didatom in kandidatnim li-
stam. Kandidata za člana ob-
činskega sveta oziroma listo 
kandidatov mora s podpisi 

podpreti najmanj odstotek 
volivcev v volilni enoti na 
dan razpisa volitev, vendar 
ne manj kot 30 in ne več kot 
1000. Za vložitev kandida-
ture za župana se zahteva-
jo podpisi najmanj dveh od-
stotkov volivcev, ki so glaso-
vali v prvem krogu na zad-
njih rednih volitvah za žu-
pana, vendar ne manj kot 15 
in ne več kot 2500. Politične 
stranke kandidate in kandi-
datne liste določijo v skladu 
s svojimi pravili na tajnem 
glasovanju. Čas za vložitev 
kandidatur se strankam in 

skupinam volivk in volivcev 
izteče 18. oktobra.

Ministrstvo za notranje za-
deve je dolžno skladno z za-
konom o volilni in referen-
dumski kampanji na dan, ki 
je določen za začetek volil-
nih opravil, na svoji spletni 
strani objaviti število volilnih 
upravičencev v državi, posa-
mezni volilni enoti in volil-
nem okraju, ob lokalnih vo-
litvah pa tudi v posamezni lo-
kalni skupnosti. tako je obja-
vilo, da je na dan razpisa vo-
litev je v  Sloveniji 1.703.712 
volilnih upravičencev. Skoraj 

260 tisoč volivk in volivcev 
pa bo glasovalo v občinah na 
Gorenjskem. Največje šte-
vilo volilnih upravičencev 
ima Mestna občina Kranj, 
45.460, najmanj pa občina 
Jezersko, 539.

Župane in občinske svet-
nike bomo torej volili 18. no-
vembra, tretjo novembrsko 
nedeljo, in tretjo nedeljo v 
novembru bodo odslej vsa-
kokrat lokalne volitve. Kan-
didate za župane, ki ne bodo 
izvoljeni v prvem krogu, 
bomo ponovno volili v nede-
ljo, 2. decembra.  

Za kandidate že lahko zbirajo podpise
Za lokalne volitve, ki bodo 18. novembra, so ta teden začela teči volilna opravila. Do 18. oktobra poteka 
tudi zbiranje podpisov podpore kandidatkam in kandidatom ter kandidatnim listam. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ta teden pred pristoj-
nimi parlamentarnimi odbo-
ri potekajo zaslišanja kandi-
datov za ministre v novi vladi 
Marjana Šarca. Včeraj je na 
vprašanja članov odborov od-
govarjalo še zadnjih pet kan-
didatov, med njimi tudi trije 
iz dosedanje Cerarjeve vlade 
(Zdravko Počivalšek, Andre-
ja Katič in Karl Erjavec).

Prvi dan se je pred pri-
stojnim odborom predstavil 
tudi Tugomir Kodelja, kan-
didat za ministra za javno 
upravo, in člani odbora so 
ga z večino glasov tudi oce-
nili kot ustreznega. Iz stran-
ke LMŠ pa so naslednji dan 
sporočili, da bodo za to funk-
cijo predlagali drugega kan-
didata. Kodelja naj bi izka-
zal preslabo poznavanje 
ustroja javne uprave, zlasti 

še plačnega sistema. Marjan 
Šarec je kot zamenjavo za 
Tugomirja Kodeljo predla-
gal Rudija Medveda. Gre za 
nekdanjega novinarja, bil je 
tudi urednik na Radiu Slove-
nija, urednik notranjepoli-
tičnih in gospodarskih oddaj 
na TV Slovenija, odgovorni 
urednik Radia Kum Trbo-
vlje ter urednik oddaje 24 
ur na POP TV, zadnjih šest 
let je bil direktor občinske 

uprave občine Zagorje ob 
Savi. Na zadnjih parlamen-
tarnih volitvah je bil izvoljen 
v državni zbor na listi LMŠ. 
Njegovo kandidaturo bo Ša-
rec uradno vložil danes, novi 
kandidat pa se bo moral v 
treh dneh predstaviti pred 
pristojnim delovnim tele-
som. Po vseh opravljenih 
predstavitvah naj bi bilo gla-
sovanje o ministrskem zbo-
ru prihodnji teden.

Namesto Tugomirja Kodelje Rudi Medved
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Prvega junija 1991 je po-
tekala slovesna otvori-
tev predora Karavanke. 

Trak so z velikanskimi škar-
jami prerezali takratni vodil-
ni politiki, pred vhodom v tu-
nel sta se prisrčno pozdravila 
predsednik izvršnega sveta 
Slovenije Lojze Peterle in na-
mestnik koroškega deželnega 
glavarja Christoff Zernatto. 
Na slovenski strani je predor 
po kratkem nagovoru bla-
goslovil  ljubljanski nadškof 
Alojzij Šuštar. Za dobro raz-
položenje je skrbela jeseniška 
godba na pihala. Na otvorit-
vi tunela se je zbrala nekajti-
sočglava množica, ki je na ta 
način pozdravila dokončanje 
največjega cestnega podviga v 
Sloveniji dotlej. 

Tako so ohranili spomin na 
odprtje predora Karavanke v 
Muzeju novejše zgodovine 
Slovenije. Gradnja osem ki-
lometrov dolgega enocevne-
ga predora je trajala pet let; 
avgusta 1986 je prvi jekleni 
sveder zagrizel v pripravlje-
no portalno steno, izvajalec 
SCT z nemško-avstrijskim 
podizvajalcem Polensky & 
Zoellner pa je kljub številnim 
nepričakovanim težavam pri 
gradnji to zaključil v manj 
kot petih letih. Gora je bila 
premagana ... Prav tak na-
slov, Premagana gora, nosi 
dokumentarni film iz leta 
1991, ki prikazuje gradnjo. 
Geološko nestabilna hribina, 
vdori eksplozivnega metana, 
izbruhi podzemne vode – vse 

to je močno otežilo gradnjo, 
kot bi se gora ves čas otresala 
vsiljivcev, navajajo v filmu. 
A gora je bila nazadnje pre-
magana in graditelji so bili 
prepričani, da bo zmogljivost 
enocevnega predora zadošča-
la potrebam prometa daleč v 
prihodnje stoletje.

Žal pa so se s to napovedjo 
zmotili ... Goro bo treba pre-
magati še enkrat. Nenehno 
naraščajoči prometni tokovi 
so že zdavnaj preplavili pre-
dor in gradnja druge cevi je 
že pred leti postala nujnost. 
In že kmalu bo postala real-
nost. Prihodnji ponedeljek, 
10. septembra, naj bi na av-
strijski strani v Karavanke 
zavrtali prvi svedri. Kdaj 
naj bi se gradbena dela za-
čela na naši, slovenski strani, 
žal še ni znano. Dars je za 
izvajalca izbral turško podje-
tje Cengiz Insaat, a kar trije 
neizbrani izvajalci so vložili 
zahtevke za revizijo. To lah-
ko začetek graditve zamakne 
za mesec, dva, tri ... O za-
mudi, do katere bi prišlo v 
primeru razveljavitve razpi-
sa, ta hip ne upa razmišljati 
nihče. Zato velja napoved: 
spomladi 2024 naj bi ves pro-
met stekel skozi novo, drugo 
cev. A s tem gneče še ne bo 
konec, saj bodo še dve leti 
obnavljali obstoječo cev. Vsaj 
še šest poletij se bo torej pred 
Karavankami še vila kolona 
vozil ... Prejšnji konec tedna 
je bila dolga neverjetnih dva-
najst kilometrov.

(Ne)premagana gora

KOMENTAR
Urša Peternel

Simon Šubic

Ljubljana – Gospodarstveni-
ki in podjetniki so se ta te-
den zelo kritično odzvali na 
spremembe davčne politi-
ke, predvsem pa na predlog 
vključitve kapitalskih dobič-
kov v osnovo za odmero do-
hodnine, ki so zapisane v ko-
alicijski pogodbi bodoče vla-
de Marjana Šarca, ki jo pod-
pira tudi Levica. Na vrh dr-
žave so se najprej z javnim 
pismom obrnili v Klubu slo-
venskih podjetnikov, ki ga 
vodi Marjan Batagelj, v to-
rek pa so nasprotovanje ci-
ljem, zapisanim v novi ko-
alicijski pogodbi, izrazila 
tudi vodstva gospodarske, 
obrtne in trgovinske zbor-
nice ter dveh delodajalskih 
organizacij. »Ocenjujemo, 
da je treba vse cilje skrbno 
preučiti v širšem kontekstu 
finančne vzdržnosti in pre-
veriti, kako vplivajo na go-
spodarstvo, zato pozivamo 
vse koalicijske partnerje, da 
skupaj pregledamo posame-
zne vsebine koalicijske po-
godbe in ocenimo, kaj je pri-
oriteta, in določimo termin-
ski plan,« je na novinarski 
konferenci v prostorih Go-
spodarske zbornice Slove-
nije v Ljubljani pozval njen 
predsednik Boštjan Gorjup. 
Kot je ob tem ocenil, je koa-
licijska pogodba »zelo načel-
na, ko gre za predloge, kako 
izboljšati poslovno okolje, 
in zelo konkretna, ko gre za 
predloge višjega socialnega 
standarda, ki bo zahteval do-
datne davčne zajeme«.

Koalicijska pogodba ob-
ljublja postopno povečanje 
sredstev za zdravje, kultu-
ro, pokojnine in minimalne 
plače, spremembe kolektiv-
ne pogodbe za javni sektor, 
dvig socialne pomoči, kar si 
želimo vsi, ugotavlja Gor-
jup, a v isti sapi opozarja, da 

v mednarodnih razmerah za 
gospodarstvo ni sprejemlji-
vo, da bi se zaveze realizira-
le v hitrem obdobju brez sis-
tematičnega pregleda, kaj je 
finančno vzdržno. Ob tem je 
poudaril, da je gospodarstvo 
v zadnjih letih opravilo do-
mačo nalogo, znalo je izko-
ristiti ugodne mednarodne 
okoliščine, zmanjšalo brez-
poselnost, bistveno poveča-
lo prihodke, izvoz ter plače-
vanje prispevkov in davkov v 
državni proračun. To pa nas 
ne sme uspavati, je dodal 
in opozoril, da se rast BDP 
že zmanjšuje, zaradi trgo-
vinskih sporov in drugih tve-
ganj pa se poslabšujejo tudi 
mednarodne razmere. 

»Brez dobro urejenega go-
spodarstva ne more biti soci-
ale,« je poudaril predsednik 
Obrtne zbornice Slovenije 
Branko in spomnil, da so v 
zbornici že takoj začeli opo-
zarjati, da koalicijska pogod-
ba za podjetnike in obrtni-
ke ni dobra, predvsem za-
radi dvigovanja prispevkov 
in davkov. V zbornici že ves 
čas pozivajo k zmanjšanju 

prispevkov na plače, ki so 
v Sloveniji med najvišjimi. 
»Ne želimo, da bi s tem pri-
dobili delodajalci, ampak že-
limo, da se znižajo na način, 
da dobijo delavci višje plače,« 
je razložil. Tudi vse politične 
stranke so pred volitvami ob-
ljubljale boljše pogoje za go-
spodarstvo, znižanje prispev-
kov in odpravo birokratskih 
ovir, koalicijska pogodba pa 
zdaj bolj nakazuje dodatno 
omejevanje gospodarstva, je 
prepričan. »Izredno prese-
nečeni, da ne rečem jezni, pa 
smo bili, ko je prvi mož Le-
vice izjavil, da je takšen pod-
jetnik, kot je Akrapovič, ki 
je začel iz nič, danes pa ima 
veliko mednarodno podje-
tje, davčni utajevalec. A ni to 
problem, problem je, ker je s 
tem mislil, da smo vsi obrtni-
ki in podjetniki davčni utaje-
valci. Da je mera polna, je na 
drugi strani poslanec Levice, 
ki bi bila podpornik novi koa-
liciji, izjavil, da je treba naci-
onalizirati,« je poudaril Meh 
in pristavil, da ne želijo ruši-
ti nove vlade, se pa ne strinja-
jo z Levico, vlado v nastajanju 

pa pozivajo, naj spremeni ko-
alicijsko pogodbo. 

Nad izjavami politikov so 
razočarani tudi mali podje-
tniki, je pojasnil predsednik 
Združenja delodajalcev obr-
ti in podjetnikov Slovenije 
Drago Delalut, ki je koalicij-
sko pogodbo označil za kata-
strofo in novo vlado pozval, 
da koalicijsko pogodbo spre-
meni tako, da bo spodbuja-
la podjetništvo in obrt. Da 
koalicijska pogodba prina-
ša škodljive in nepopravljive 
posledice za gospodarstvo, 
brez katerega pa ni blaginje, 
je prepričan tudi Združenja 
delodajalcev Slovenije Mar-
jan Trobiš. Zaskrbljeni pa 
so tudi v Trgovinski zborni-
ci Slovenije. Njena predse-
dnica Mariča Lah, ki je opo-
zorila še na padanje zaupa-
nja potrošnikov in na raz-
meroma nizko kupno moč 
v Sloveniji, tako ocenjuje, da 
bo vlada, če se bo želela ob-
držati čim dlje, ne glede na 
status Levice prisiljena nje-
ne zahteve spoštovati, kar je 
»na določenih točkah zelo, 
zelo nevarna zgodba«.

Brez gospodarstva ni sociale
Tako enotno pravijo gospodarstveniki in podjetniki, ki pozivajo vlado v nastajanju, naj na novo premisli 
načrtovane ukrepe in njihov terminski plan. 

Predstavniki gospodarstva in delodajalcev so kritični do predlogov davčnih sprememb, 
ki so zapisani v novi koalicijski pogodbi. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Julija je Primož 
Muri županu občine Jezer-
sko izročil pobudo za raz-
pis naknadnega referendu-
ma o odloku o spremembi 
meje med naseljema Kam-
niška Bistrica in Zgornje Je-
zersko, na katerem naj se 
odloča o vprašanju: »Ali ste 
za to, da se uveljavi Odlok o 
spremembi meje med nase-
ljema Kamniška Bistrica in 
Zgornje Jezersko, ki ga je ob-
činski svet Občine Jezersko 

sprejel na seji 26. 6. 2018?« 
Pobudo je podpisalo 147 ob-
čank in občanov. Ta teden, 
4. septembra, pa se je zače-
lo uradno zbiranje podpisov 
za razpis naknadnega refe-
renduma o tem odloku. Zbi-
ranje podpisov bo na sedežu 
upravne enote v Kranju in 
v krajevnih uradih potekalo 
do 9. oktobra. Podpise bodo 
lahko občani oddali tudi na 
krajevnem uradu na Jezer-
skem, ki je odprt vsak prvi 
delovni četrtek v mesecu od 
9. do 12. in od 13. do 17. ure.

Začelo se je zbiranje 
podpisov za referendum Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na Slovenski ka-
ritas so začeli 13. dobrodelno 
akcijo Za srce Afrike. Zbra-
na sredstva so namenje-
na razvojno-humanitarnim 
projektom na področju zdra-
vstva in šolstva ter oskrbe z 
vodo in hrano ter omogoča-
nja dela, ki jih Karitas izva-
ja v sodelovanju s slovenski-
mi misijonarji v osrednjem 
delu Afrike. V dvanajstih le-
tih so s pomočjo akcije zgra-
dili in obnovili sedem šol 
in vrtec, pet zdravstvenih 
centrov, tri porodnišnice in 

enajst vodnjakov v Afriki. S 
hrano je bilo rešenih veli-
ko življenj podhranjenih ot-
rok. Tudi letos sredstva zbi-
rajo za ta namen. Pri Slo-
venski karitas nadaljuje-
jo tudi podporo programu 
Z delom do dostojnega živ-
ljenja, ki je s pomočjo daro-
vanja Slovencev namenjena 
podpori staršem iz revnih 
družin v Afriki, Albaniji in 
na Šrilanki, da z lastnim de-
lom preživijo svojo družino 
in dostojno živijo – imajo za 
hrano, zdravila in šolanje ot-
rok. Mesečnih darovalcev iz 
Slovenije je že 548. 

Dobrodelni Za srce Afrike
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VODJA TISKARNE (m/ž)

Tiskarna je pomemben in zelo uspešen segment delovanja 
Mohorjeve družbe v Celovcu. Za vodenje tiskarne v Vetrinju 
pri Celovcu iščemo osebo s sledečim profilom:
•  večletne poklicne izkušnje s področja tiskarstva  

(ofsetni tisk, digitalni tisk),
• vodstvene sposobnosti,
• hiter in učinkovit način dela,
• dvojezičnost – obvladanje nemščine in slovenščine.

Vaše naloge:
•  povsem samostojno vodenje tiskarne,
•  odgovornost za okrog 10 zaposlenih in njihovo vključevanje 

v načrtovano delo,
•  komunikacija s strankami in kalkulacija cen in ponudb,
•  pravočasna izvedba naročil v skladu z zahtevano kakovostjo 

in dogovorjeno količino.

V primeru, da vas zanima opisano delovno mesto,  
nam do 17. 9. 2018 pošljite vaše podlage na elektronski naslov: 
direktion@mohorjeva.at.

»Ta pa v občinskih do-
kumentih in evidencah ni 
bila nikjer zavedena in je 
nismo dobili v primopre-
daji ob prevzemu župan-
skega mandata. Zaradi slo-
venskih zakonov te terjat-
ve niti ne bi mogli plačati, 
ker je zadeva že zastarala. 
Je pa res, da so se po pote-
ka pogodbe 'našli' zapiski o 
zadevi, ki jih je podpisal bi-
vši direktor občinske upra-
ve. Občina Kranjska Gora 
tako pričakuje, da bo sodiš-
če to zastaranje upoštevalo, 
prav tako kot veljavno odpo-

ved pogodbe, ki jo uvelja-
vil že prejšnji župan, s kate-
ro se je konec leta 2012 sez-
nanil občinski svet Občine 
Kranjska Gora in ki smo jo 
s sestankom in dogovorom 
zgolj izpeljali v smislu teh-
ničnega prenosa ter spora-
zumne določitve datuma,« 
meni župan Kranjske Gore 
Janez Hrovat. 

Z družbe WTE pa so na 
vprašanje o tem, kakšna so 
njihova pričakovanja v zve-
zi s postopkom in kateri so 
glavni razlogi, zaradi kate-
rih pričakujejo, da bo sodiš-
če ugodilo njihovim zahte-
vam, odgovorili, da so, ker 
je obravnava na sodišču še v 
začetni fazi, kakršnikoli ko-
mentarji z njihove strani o 
postopku in o morebitnih 
pričakovanjih preuranjeni. 

»Vsekakor bomo upošte-
vali odločitve arbitražnega 
sodišča in bomo na razpola-
go za komentarje po zaklju-
čenem postopku in razsod-
bi,« so še zapisali v odgovor. 

Sicer pa župan Kranjske 
Gore Janez Hrovat pravi, 
da se je ob temeljitem pre-
gledu stanja kanalizacijske-
ga omrežja v občini izkaza-
lo, da je bila odločitev obči-
ne, da sama upravlja kana-
lizacijski sistem, pravilna. 
»Potrdilo se je vse, kar so 
že leta trdili ribiči in neod-
visni okoljevarstveniki: da 
je Kranjska Gora velik one-
snaževalec vodotokov. Vse, 

kar smo spoznali na prvi re-
viziji, smo zdaj, ko smo za-
čeli z natančno kontrolo od 
posameznega priključka do 
priključka, dobili le še potr-
jeno: da je glavnina naselja 
Kranjska Gora daleč  največ-
ji onesnaževalec in da so bili 
številni veliki objekti, med 
katerimi kot velika sramo-
ta žel izstopa naša osnovna 
šola Josipa Vandota v Kranj-
ski Gori, prek meteorne ka-
nalizacije priklopljeni direk-
tno v vodotoke.« 

Župan napoveduje, da bo 
občina za sanacijo neustre-
znega kanalizacijskega sis-
tema v središču Kranjske 
Gore, ki naj bi bila po priča-
kovanjih zaključena do za-
četka letošnje zimske sezo-
ne, potrebovala okoli sto ti-
soč evrov.

Arbitražno sodišče 
začelo postopek 
31. stran

Eden od zahtevkov tožnika se nanaša na plačilo davka 
na dodano vrednost, ki ga je družba WTE plačala v 
času gradnje kanalizacijskega omrežja in zanj zdaj od 
občine terja povrnitev: gre za 400 tisoč evrov glavnice 
in obresti. Drugi zahtevek v vrednosti skoraj 750 
tisoč evrov je podjetje WTE vložilo zaradi prekinitve 
koncesijske pogodbe.

Jasna Paladin

Kranj – Težave v Dvojnem 
jezeru, ki obsega »Peto« in 
»Šesto« Triglavsko jezero in 
leži 1680 metrov visoko, so 
se začele z vnosom rib leta 
1991.

»Dvojno jezero pred tem 
letom ni imelo rib, temveč 
uravnotežen, občutljiv eko-
sistem z ostrimi omejitva-
mi okolja. V jezeru so bile 
alge, rastlinojedi zooplank-
ton ter ličinke žuželk, z vno-
som jezerske zlatovčice pa 
se je ta sistem porušil. Vrsta 
je namreč plenilec in je ko-
renito zmanjšala oz. popol-
noma iztrebila prvotne vrste 
zooplanktona v Dvojnem je-
zeru, ki prej ni imel narav-
nega sovražnika. Od leta 
1998 zooplanktona praktič-
no ni več. S tem so ribe po-
segle v proces kroženja sno-
vi. Namnožile so se alge, saj 
se je zmanjšalo število rastli-
nojedcev, količina hranil za 
rastline pa se povečuje.  Na 
stanje jezera ima vpliv tudi 
planinska koča, saj so pred 
kratkim s sledilnimi testi 
dokazali, da se del odpadnih 
voda spira tudi v jezero,« 
nam težavo, na katero so ne-
davno opozorili tudi v akci-
ji Ogenj v Alpah, predstavi 
Špela Berlot iz organizacije 
CIPRA Slovenija, kjer si pri-
zadevajo ozavestiti čim več 
obiskovalcev gora.

Poleti je razraščanje in 
gnitje alg še posebno opa-
zno, tudi zaradi nižjega 

vodostaja ter smradu. Pred 
kratkim so v jezeru zaznali 
novo vrsto rib, in sicer pisan-
ca, kar otežuje pričakovano 
sanacijo jezera.

»Gorska jezera so zelo ob-
čutljiv ekosistem in so zara-
di ekstremnih razmer (niz-
ke temperature, spremem-
be vodostaja, visoke tempe-
rature poleti), majhnosti in 
pogosto slabše pretočnosti 
zelo občutljiva. Obiskoval-
cev gora je vsako leto več in 
gotovo nas zamika hladna 
in bistra voda gorskih je-
zer po naporni turi. Vseeno 
opozarjamo, da s kopanjem 
v jezera vnašamo izločke 
na koži, kreme in podob-
no, motimo živali, ki prebi-
vajo v jezeru, ter škodujemo 

jezerskim brežinam. Zato 
obiskovalce gora spodbuja-
mo, da jezera ''zgolj'' gle-
dajo ter se izognejo kopa-
nju v njih. Poudarila bi, da 
k ohranjanju bistrosti vode 
gorskih jezer prispevamo 
tudi z odnosom ''v naravi 
sem le gost'' ter tako, da se 
držimo gorniške prepros-
tosti in skromnosti,« še do-
daja Berlotova.

Dvojno jezero bodo 
sanirali

Triglavski narodni park je 
s partnerji pripravil projekt 
Vrhovi Julijcev, s katerim je 
predvidena sanacija Dvojne-
ga jezera; ta bo obsegala izlov 
rib, odstranitev organskega 

materiala, okoljsko sanaci-
jo koče ipd. Projekt je sicer 
še v fazi potrjevanja. Zelo po-
membno je tudi spremlja-
nje stanja jezer z analizami, 
ki so jih strokovnjaki iz Naci-
onalnega laboratorija za bi-
ologijo izvajali vrsto let, žal 
pa sistemske podpore drža-
ve za spremljanje stanja gor-
skih jezer, kot ugotavljajo na 
CIPRI, ni.

Dvojno jezero pa ni edi-
no, ki zaradi vnosa rib in 
hranil umira. Slabše ekolo-
ško stanje imata tudi jeze-
ro na Planini pri Jezeru ter 
Krnsko jezero, kjer je pre-
proga iz alg tako debela, da 
svetloba ne prodira več do 
dna, prav tako v jezerih pri-
manjkuje kisika.

Gorska jezera niso za kopanje
Jezera v naših gorah imajo zelo občutljiv ekosistem, ki pa je zaradi vse večjega števila obiskovalcev gora 
in nekaterih nepremišljenih dejanj marsikje že porušen. Med takšne, kjer sistem ni več uravnotežen, 
sodi tudi Dvojno jezero v Dolini triglavskih jezer.

Na dnu in gladini Dvojnega jezera se razraščajo nitaste alge, ki uspevajo zaradi vnosa 
hranil in porušenega ekosistema v jezeru. / Foto: Domen Mirtič Dolenec

Urša Peternel

Jesenice – Vodstvo HDD SIJ 
Acroni Jesenice je pred krat-
kim poslalo odprto pismo 
županu Jesenic in občin-
skim svetnikom, s katerim 
javno prosi za konkretno po-
moč jeseniškemu članske-
mu hokeju. Kot so zapisali, 
letos praznujejo sedemde-
set let obstoja hokeja na Je-
senicah in prva asociacija, 
ko slišimo besedo Jesenice, 
je hokej. Zato bi Občina Je-
senice morala bolj konkre-
tno podpreti člansko mo-
štvo, poleg brezplačne upo-
rabe ledene ploskve bi po 
mnenju vodstva kluba mo-
rala pokriti tudi stroške tre-
nerskega štaba prve ekipe. 
Ob tem v vodstvu hokejistov 

priznavajo, da je Občina Je-
senice hokeju vedno stala ob 
strani, skrbela za delo pod-
mladka, obnovila Dvorano 
Podmežakla, prek razpisov 
zagotovila sredstva za upo-
rabo ledne ploskve. »Pa ven-
dar sprašujemo sebe in vas, 
ali je to dovolj,« so zapisali in 
pozvali župana in občinske 
svetnike, naj v proračunu 
zagotovijo dodatna sredstva 
za hokej in s tem pomagajo 
ohraniti in obuditi jeseniški 
hokej.

Na Občini Jesenice so po-
jasnili, da za hokej name-
njajo kar nekaj sredstev iz 
občinskega proračuna. De-
nar športnim društvom de-
lijo prek javnega razpisa 
v okviru Letnega progra-
ma športa. Iz tega naslova 

je za uporabo Športne dvo-
rane Podmežakla društvo 
HDD SIJ Acroni Jeseni-
ce samo letos prejelo dob-
rih 26 tisoč evrov, podobno 
tudi lani. »Društvu smo v le-
tih 2017 in 2018 na podla-
gi javnega razpisa zagotovi-
li sredstva za kritje celotnih 
stroškov uporabe ledu, to je 
za 320 ur vadbe v koledar-
skem letu, to pa je tudi ma-
ksimalno število ur, ki jih 
lahko Občina sofinancira 
iz proračuna,« so pojasni-
li na občini. Ob tem so opo-
zorili, da plačilo športnikov 
in strokovnega kadra na po-
dročju kakovostnega športa 
ni predmet sofinanciranja 
Letnega programa športa.

Sicer pa je v občinskem 
razvojnem programu hokej 

opredeljen kot prioritetna 
športna panoga, so zago-
tovili na občini. Ne nazad-
nje so v preteklosti poskrbe-
li za obnovo športne dvora-
ne, ki je stala devet milijo-
nov evrov, s čimer so zago-
tovili bistveno boljše pogo-
je za treninge, organizacijo 
tekem in delovanje hokej-
skih in ostalih društev. Po-
leg tega prek razpisa finan-
cirajo tudi delovanje mlaj-
ših hokejskih selekcij ozi-
roma društva HD Hidria 
Jesenice. »Vseeno pa pou-
darjamo, da lahko lokalne 
skupnosti društva finan-
ciramo le v okviru veljav-
ne zakonodaje in svojih za-
konskih nalog, kar tudi poč-
nemo,« so še poudarili na 
Občini Jesenice.

Hokejisti pisali županu 
Vodstvo HDD SIJ Acroni Jesenice od Občine Jesenice pričakuje večjo finančno podporo. Na občini 
odgovarjajo: že zdaj krijemo vse stroške uporabe ledu, trenerjev pa ne moremo plačevati.
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Včasih se odnosi zapletejo, 
še preden se začnejo.

Do 7.000 eur lahko dobite brez 
zapletov, brez stroškov odobritve 
in samo z osebnim dokumentom.
Ponudba velja za hip kredit do 30. 9. 2018.

hipkredit.si

Mateja Rant

Bled – V vladanje Habsbur-
žanov je bil kot vse sloven-
ske dežele razen Beneške 
Slovenije, ki je sodila pod 
Beneško republiko, vklju-
čen tudi Bled. »Čeprav nam 
je ta družina vladala šeststo 
let, imam občutek, da je ta 
del zgodovine kar nekoli-
ko zamolčan. Zato smo se 
odločili, da skozi predava-
nja na temo Habsburžanov 
ljudem znova približamo 
to vladarsko rodbino, s ka-
tero je bil močno povezan 
tudi Bled, in tako spomni-
mo, da je bil Bled že tudi v 
preteklosti marsikdaj v sre-
dišču dogajanja,« je razlo-
žil predsednik Muzejskega 
društva Bled Srečo Vernig. 
Zato so pripravili niz pre-
davanj o Habsburžanih, ki 
jim bo mogoče v Festivalni 
dvorani vsak torek ob 19. uri 
prisluhniti vse do konca no-
vembra. Prvo predavanje z 
naslovom Habsburžani in 

njihovo mesto v zgodovini 
je bilo v torek.

Pri projektu, v okviru ka-
terega je med drugim nasta-
lo tudi šest enominutnih fil-
mov o Habsburžanih, je so-
deloval tudi blejski župan 
Janez Fajfar. Po njegovih 
besedah je v času habsbur-
ške vladavine Bled igral po-
membno vlogo zaradi narav-
nih lepot, pa tudi na račun 

povezav z briksenškimi ško-
fi ter njihovim gradom in 
cerkvico na otoku, ki je bila 
simbol slovenstva, še pose-
bej v času narodnega pre-
bujenja. »Bled je bil del veli-
ke in dobro organizirane tu-
ristične ponudbe cesarstva 
tistega časa. Močno je bil 
vpet v vsa dogajanja, saj so 
ga že takrat obiskovali naj-
večji duhovi tistega časa,« je 

poudaril Fajfar. Prek dežele 
Kranjske je obenem poteka-
la glavna prometna žila pro-
ti morju. Odprtja železni-
ške proge od Jesenic prek 
Bohinjske Bistrice in skozi 
predor do Posočja se je juli-
ja 1906 udeležil tudi nadvoj-
voda Franc Ferdinand. Te in 
druge pomembne dogodke, 
povezane z vladavino Habs-
buržanov, so predstavili tudi 

skozi animacije, ki so jih 
pripravili na osnovi različ-
nih zgodovinskih virov, tudi 
časopisnih objav iz tistega 
časa in slikovnega gradiva 
različnih zbiralcev. »Najbolj 
nam je pomagal Leopold 
Kolman, ki nam je iz svoje-
ga bogatega arhiva priskrbel 
stare razglednice in fotogra-
fije,« je razložil Marko Vidic 
iz Muzejskega društva Bled.  

Kot je poudaril Vernig, so 
Habsburžani vladali izje-
mnemu in tudi zelo napre-
dnemu cesarstvu. »S števil-
nimi reformami so prinesli 
boljše življenje tudi ljudem 
v naših krajih.« K temu je 
prispevalo tudi odprtje prej 
omenjene železniške pove-
zave, s katero so se tudi na-
šim krajem odprla vrata v 
svet, kar je spet prineslo na-
predek in pretok informacij. 
»Zato je pomembno, da bolj 
ozavestimo vladavino Habs-
buržanov, ki so veliko nare-
dili tudi za nas,« je sklenil 
Vernig.

V naše kraje prinesli razvoj
Na Bledu so v torek zvečer začeli niz brezplačnih predavanj o Habsburžanih, s katerimi bodo do konca novembra osvetlili 
šeststoletno zgodovino te evropske vladarske rodbine.

Cesar Franc Jožef s spremstvom na pletni ob obisku Blejskega otoka 17. julija 1883 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Na v začetku leta 
objavljenem javnem razpisu 
za dozidavo Zdravstvene-
ga doma Radovljica je bilo 
kot najugodnejši ponudnik 
izbrano podjetje Kovinar – 
Gradnje ST, so sporočili z ra-
dovljiške občinske uprave. 
Pogodbo o izvedbi del v vred-
nosti 1,658 milijona evrov 
sta v sredo podpisala župan 
Ciril Globočnik in direktor 

izbranega izvajalskega pod-
jetja Mirko Krašovec. 

Kot so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi, je 
uvedba v delo načrtovana že 
v tem tednu, rok za zaklju-
ček gradbenih del pa je 30. 
junij prihodnje leto. Prizi-
dek bo umeščen na obmo-
čje, kjer je zdaj zelenica za 
zdravstvenim domom, med 
na zadnji strani obstoječe 
stavbe v smeri proti in špor-
tnemu parku.

Zdravstveni dom Rado-
vljica se že nekaj časa sooča 
z veliko prostorsko stisko, 
ki jo občina in zdravstvo re-
šujeta z gradnjo prizidka. 
V treh etažah (klet, pritlič-
je, nadstropje) bodo prosto-
ri za ambulante s skupno 
neto tlorisno površino 855 
kvadratnih metrov. Polovi-
co stroškov naložbe bo kri-
la Občina Radovljica, polo-
vico pa Osnovno zdravstvo 
Gorenjske.

Začenja se gradnja prizidka
Radovljiški župan Ciril Globočnik je v sredo podpisal pogodbo za gradnjo 
prizidka k zdravstvenemu domu v Radovljici. Stroške za več kot milijon in 
pol evrov vredno naložbo si bosta razdelili občina Radovljica in Osnovno 
zdravstvo Gorenjske.

Prizidek k zdravstvenemu domu naj bi bil zgrajen do prihodnjega poletja.

Žirovnica – V Zavodu za tu-
rizem in kulturo (ZTK) Žirov-
nica so poskrbeli za še zani-
mivejšo ponudbo Čopove 
rojstne hiše v Žirovnici. Tako 
so prenovili vežo, v kateri je 
predstavljena arheološka de-
diščina vasi pod Stolom. Obi-
skovalci se po novem lahko 
tudi fotografirajo s slikama 
Matije Čopa in Franceta Pre-
šerna in odkrijejo, kakšno 
znakovno zapisovanje sta 
v črkarski pravdi preprečila. 
Nadgradili so tudi muzejsko 
sobo Ajdna, v kateri je pred-
stavljena nova reliefna make-
ta vasice, skrite na skalnem 
vršacu Ajdna nad Žirovnico. 
Pripravili so tudi nov, dvajset-
minutni film o Poti kulturne 
dediščine Žirovnica, ki si ga 
lahko ogledajo obiskovalci 
Čopove rojstne hiše. 

Novosti v Čopovi 
rojstni hiši v Žirovnici

Smlednik – V Smledniku te 
dni potekajo Grajski dnevi. 
Osrednji dogodek bo jutri, 
8. septembra, na Starem gra-
du, kjer bo prireditev Grajski 
lonec. Ob 10. uri se bo za-
čelo tekmovanje v kuhanju 
grajskega lonca, ob 13. uri 
bo iskanje zaklada za mlade 
družine, ob 14. uri pa ocenje-
vanje jedi iz grajskih loncev.

Grajski dnevi
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Avtentičnost je ena izmed strateških prednosti 
Slovenije, ki jo bomo skozi ljudske zgodbe in 
kulinarično ponudbo predstavili kot zaključek 
poletnih prireditev na Jezerski promenadi. 
V občini Bled delujejo turistična društva na Bledu, v 
Zasipu, na Bohinjski Beli in v Ribnem, po vseh vaseh 
pa delujejo tudi domača kulturna društva. Bogato 
vaško življenje bodo tako med drugim predstavile 
Prgarke, ki prihajajo iz Zasipa, kjer so zgodbo okoli 
svoje zgodovine napletli s pomočjo hruške tepke ali 
prge, ki je nekdaj preprečila lakoto v vasi, danes pa 
so Prgarke pripravo hrane iz te trpke hruške pripel-
jale do kulinaričnih višav. Blanske perice prihajajo 
z Bohinjske Bele, kjer so obudili običaje in pesmi 
ob ročnem pranju perila, v Ribnem pa so oživili 
gurmansko ponudbo s suhomesnatimi izdelki in 
Blejskim sirom. Turistično društvo Bled je že pred 
leti obudilo staro gorenjsko jed, posmoduljo, ki jo 
pečejo v posebni peči, ki bo tudi ob koncu sezone 
stala na Jezerski promenadi in ponujala okusen 
ploščat kruh z dodatki. 
Na odru se bodo vse tri dni vrstili različni nastopi, 
ki jih bodo pripravili Folklorna skupina Bled, KUD 
Kamot Zasip, Mladi prgarji, Blanske perice ter Folk-
lorna skupina Ribno. 

Vaški vikend na Bledu
Bled se zaveda svoje dediščine, zato bomo drugi septembrski konec tedna posvetili našemu ljudskemu 
izročilu in hkrati predstavili delo lokalnih turističnih in kulturnih društev, ki skozi vse leto ohranjajo dediščino 
in skrbijo za njeno predstavitev.

VAŠKI VIKEND NA BLEDU 7.–9. 9. 2018 – PROGRAM PRIREDITVE
Petek, 7. 9. 2018, 14.00–22.00
18.00 • Nastop Folklorne skupine Bled
20.30 • Predstava za odrasle – Pokljuški zdravnik (KUD Kamot Zasip)

Sobota, 8. 9. 2018, 11.00–22.00
11.00 • Delavnice za otroke (KUD Kamot Zasip)
15.00 • Nastop citrarke
16.00 • Mladi Prgarji – harmonika in ples v nošah
17.00 • Veselica z narodno-zabavnim ansamblom

Nedelja, 9. 9. 2018, 11.00–21.00
11.00 • kulturni program Blanske perice ob vodnih pesmih
14.00 • Nastop Folklorne skupine Ribno
16.00 • Veselica z ansamblom K'dr voč

Kulinarična ponudba:
TD Bled: posmodulja in domače pijače
TD Zasip – Prgarke in kmetija Trsegvav: prgarske jedi in pijače (prgini štruklji, 
prgin zvitek, prgini cvrčki, prgin zavitek na ohrovtu, kruh prgovc, prgina 
marmelada, tepkovec in ostala domača žganja, hruševa voda)
TD Ribno: domači suhomesnati izdelki, Blejski sir in drugi mlečni izdelki, 
domače pijače
TD Bohinjska Bela in Društvo žena in deklet na vasi Bohinjska Bela: potica in 
domače pecivo

Na občinskih cestah in parkiriščih so bile 
v avgustu obnovljene talne oznake, tudi 
v »starem Betinu«, kjer je poleg dveh 
1,5-metrskih pasov za kolesarje označen 
tudi koridor za pešce ter šestdeset 
parkirnih mest za osebne avtomobile. 
Obnovljen je del Prešernove ceste, kjer je 
država pred predajo ceste v upravljanje 
občini preplastila najbolj kritičen odsek 
mimo Hotela Astoria, občina pa je obno-
vila prek sto let star dotrajan vodovod in 
uredila ločeno odvajanje odpadnih voda. 
Vrednost vseh del je sto tisoč evrov.
Kolodvorska cesta je na delu mimo bivše 
gostilne Mangart dobila pločnik do 
Valvazorjeve ceste, ki zagotavlja varno 
dostopanje do novega avtobusnega 
postajališča na Rečiški cesti. Večino 
stroškov krijeta Elektro Gorenjska in 
Telekom, delno pa se bo naložba pokrila 
iz sredstev koncesionarja. Prenovljena je 
še Poljska pot, dela je sofinanciral Elektro 
Gorenjska.
Septembra se nam obeta nadaljevanje 
gradenj komunalne infrastrukture na 

Jamovi cesti, v poslovno-stanovanjski 
soseski Seliše, od Festivalne do Ledene 
dvorane in zaključne ureditve ob Rečiški 
cesti. Manjka še nekaj opornih zidov, 
varovalne ograje ob stanovanjskih 
objektih, korita in zelenice, predvidena 
je tudi celovita ureditev ob gasilskem 

domu Rečica z novim otroškim igriščem, 
ekološkim otokom, parkirišči in obnov-
ljenim domom. Opozarjamo, da je tudi 
severna razbremenilna cesta uradno še 
vedno gradbišče ter da izvajalci še urejajo 
podrobnosti in odpravljajo napake, ki so 
nastale v času gradnje.

Jesenske gradnje v občini

Infrastruktura Bled je svoja smetarska vozila opremila s slogani, 
ki spodbujajo k okoljsko bolj zavestnemu delovanju in opo-
zarjajo na na prvi pogled majhne korake, ki jih lahko naredi 
vsak, učinek pa je lahko velik. Na Bledu se količina odpadkov 
povečuje, zato bi morali vsi, tako domačini kot gostje, paziti, da 
nastane čim manj odpadkov, če pa že, naj bodo razgradljivi!

Za svet brez odpadkov!

S pomočjo nepovratnih sredstev Ekosklada v višini dobrih 
osem tisoč evrov je občina zamenjala stavbno pohištvo na 
podružnični osnovni šoli na Bohinjski Beli. Nova okna so lesena 
in z učinkovito zasteklitvijo. Pred tem je bil saniran tudi del 
ostrešja. Vrednost vseh del na šoli je 55 tisoč evrov. Že junija pa je 
novo zunanjo preobleko, streho in fasado dobil tudi gasilski dom 
poleg osnovne šole. Občina je sofinancirala del fasade in strehe, 
razliko pa so zagotovili v prostovoljnem gasilskem društvu. 
Prenovljena je tudi ena od kapelic na Bohinjski Beli, in sicer v 
spodnji vasi ob poti na Slamnike v vrednosti 3500 evrov.

Nova okna v šoli  
na Bohinjski Beli

Na zgradbi starega vrtca, kjer sicer gostuje tudi glasbena šola 
DO RE MI, je občina zamenjala streho. Stara, azbestna kri-
tina je odstranjena, nova streha je toplotno izolirana, novi so 
žlebovi in obrobe. Vrednost obnovitvenih del je dvajset tisoč 
evrov. Manjših obnovitev je bilo deležno tudi otroško igrišče pri 
osnovni šoli.

Na starem vrtcu nova streha

V Ledeni dvorani so bile vgrajene toplotne črpalke in nadgrajeno 
prezračevanje, naložba je vredna dvesto tisoč evrov. S pomočjo 
toplotnih črpalk ceneje in hitreje zagotavljajo toplo vodo za gla-
jenje ledene ploskve in sanitarno rabo, prezračevanje preprečuje 
ustvarjanje megle in nabiranje kondenza na lesenem stropu. 
Letos prvič občini ni treba sofinancirati obratovalnih stroškov, ki 
so vsa leta doslej znašali tudi do sto tisoč evrov letno.
Z reflektorji razsvetljeno športno igrišče na Homu je vredno 
osem tisoč evrov, prenovljen je tudi del kablovoda in na novo 
urejene nasute površine, kar omogoča večerno rekreacijo. Novo, 
štiri tisoč evrov vredno ograjo okoli igrišča so dobili tudi v Rib-
nem. V obeh primerih so veliko prostovoljnega dela vložili tudi 
člani obeh športnih društev.
Prenovljeno je odvodnjavanje na nogometni zelenici in kmalu 
bo sanirana atletska steza v Športnem parku Bledec. Prav tako 
na novo postavljajo del varnostne ograje na vstopu v park ter ob 
kolesarski stezi ob obvoznici v vrednosti štirideset tisoč evrov. 
Obnove so bile potrebne tudi površine na igrišču za mini golf v 
vrednosti slabih deset tisoč evrov.

Četrt milijona za športno 
infrastrukturo

Gradnja zaščitnih ograj in urejanje okolice severne razbremenilne ceste.
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Simon Šubic

Kranj – Danes bodo začeli 
rušiti nekdanjo kotlovnico 
na Kidričevi ulici v Kranju, 
ki je bila v uporabi Bolni-
šnice za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, so napove-
dali z Mestne občine Kranj 
(MOK). Rušitvena dela bo 
izvedlo podjetje Dolinšek 
transport. Občina občane 
poziva k strpnosti in razu-
mevanju v času gradbenih 
del, ki bodo predvidoma po-
tekala poldrugi mesec, zara-
di njih pa ne predvidevajo 
sprememb v prometnem re-
žimu. Po končanem rušenju 
namerava občina na tej loka-
ciji, ki je sicer predvidena za 
avtobusni terminal, urediti 
začasno parkirišče, o čemer 
pa se morajo še dogovoriti z 
lastnikom – državo. 

Med rušenjem tudi 
meritve hrupa in prahu

Objekt nekdanje kotlov-
nice že zadnjih petnajst let 
kazi okolico in je kljub raz-
ličnim ukrepom za prepre-
čevanje vstopa postal zato-
čišče za brezdomce in odvis-
nike. Ti so v in okoli objek-
ta puščali različne predme-
te, med njimi tudi upora-
bljene brizgalke in igle, ki 
so predstavljale potencial-
no nevarnost predvsem za 
otroke. Zato ni nobeno pre-
senečenje, da so se na zad-
njem usklajevalnem sestan-
ku vseh deležnikov dogovo-
rili za čimprejšnjo odstrani-
tev objekta, kar je bila ne na-
zadnje tudi dolgoletna želja 
okoliških prebivalcev.  

Zgradba in zemljišče sta 
v državni lasti, zato občina z 

rušenjem ne bo imela stro-
škov, bo pa rušenje morda 
vplivalo na kakovost bivanja 
v neposredni okolici v času 
gradbenih del, zato so že iz-
vedli ničelni monitoring ob-
stoječega stanja okoliških 
objektov in prometne in-
frastrukture, so pojasnili na 
MOK. »Iz zapisnika koor-
dinacijskega sestanka tudi 
izhaja, da bo med rušitvijo 
poskrbljeno tako za meritve 
hrupa kot tudi meritve pra-
šnih delcev in tresljajev,« je 
povedal župan Boštjan Tri-
lar in napovedal, da bo po iz-
vedenih delih opravljen tudi 
končni monitoring z ugo-
tovitvami morebitnih po-
škodb na okoliških objek-
tih. Po njegovih besedah bo 
odstranitev objekta zagoto-
vila večjo varnost za okoliš-
ke prebivalce in uporabnike 

objektov, ki so v preteklosti 
večkrat poročali o zadrževa-
nju marginalnih skupin v 
tem objektu in vandalizmu. 

Objekt nekdanje toplarne 
oz. kotlovnice obsega prib-
ližno 1500 kvadratnih me-
trov in stoji na lokaciji napo-
vedanega avtobusnega ter-
minala. Župan tako poja-
snjuje, da je njegova rušitev 
v prvi vrsti namenjena reše-
vanju degradiranega objekta 
in območja, povezana pa je 
tudi s projektom avtobusne-
ga terminala, ki je vključen 
v predlog proračuna 2019. 
Mestna uprava se z državo 
že dogovarja o možnosti ure-
ditve začasnega parkirišča 
za potrebe zdravstvenega 
doma in porodnišnice do iz-
gradnje podzemne parkir-
ne hiše v sklopu avtobusne-
ga terminala, je še pojasnil. 

Nekdanjo kotlovnico pri 
porodnišnici bodo porušili
Na mestu nekdanje kotlovnice ob kranjskem zdravstvenem domu in porodnišnici nameravajo  
do izgradnje podzemne garaže za načrtovani avtobusni terminal urediti začasno parkirišče. 

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Na dan 10. sep-
tembra 1919 je bila podpisa-
na senžermenska mirovna 
pogodba, ki je dokončno do-
ločila avstrijske meje. Po njej 
sta Jezersko in Mežiška doli-
na pripadli novi državi, v ka-
teri je zaživel pretežni del Slo-
vencev, meje, ki je povsem 
enaka leta 1991 postala tudi 
meja današnje samostojne 
Slovenije. Ta dan si je občina 
Jezersko izbrala za svoj pra-
znik in ga bo prvič praznovala 
z današnjo slovesnostjo. Za-
čela se bo ob 19. uri v dvorani 
Korotan, kjer bodo nastopili 

Kulturno umetniško društvo 
Jezersko, Cerkveni pev-
ski zbor Jezersko ter Marko 
in Tobija Smrtnik. Podeli-
li bodo tudi občinska prizna-
nja, o katerih je odločil občin-
ski svet 28. avgusta. Odloči-
li so se, da za častnega obča-
na imenujejo prvega župa-
na občine Jezersko in pred 
tem dolgoletnega predsedni-
ka krajevne skupnosti Milana 
Kocjana. Podelili bodo tudi tri 
zlate plakete, dobili jih bodo 
Andrej Karničar, Milan Šenk 
in Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Jezersko, priznanje ob-
čine pa bo dobila ekipa prvih 
posredovalcev PGD Jezersko. 

Slovesnost ob prvem 
občinskem prazniku
Občina Jezersko letos prvič uradno praznuje 
občinski praznik. 

Cerklje – Opozicijski občinski svetniki, ki zahtevajo izredno 
sejo v Cerkljah, so v sredo v sejno dvorano ponovno prišli 
zaman, saj se koalicijski svetniki, naklonjeni županu Francu 
Čebulju, seje tudi tokrat niso udeležili. Cerkljanski župan je 
sicer opozicijske svetnike povabil na pogovor, vendar so ti 
povabilo zavrnili. Čebulj je točke, katerih obravnavo zahteva 
opozicija, uvrstil na naslednjo redno sejo konec septembra, 
opozicija pa je izredno sejo sklicala za prihodnjo sredo.

V Cerkljah še niso našli skupnega jezika
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LAS loškega pogorja je s pr-
vimi projekti že zaključila, ne-
kateri se izvajajo ta čas, jeseni 
pa sledi že peti javni poziv za 
nove projekte. Na treh dose-
danjih javnih pozivih so med 
devet projektov razdelili več 
kot 546 tisoč evrov, v okviru 
četrtega javnega poziva pa 
so med štiri projekte razdelili 
še 245 tisoč evrov, ki so ta čas 
še v potrjevanju na Agenciji 
RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja oziroma na Mini-
strstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Poleg tega je 
LAS loškega pogorja vključe-
na v dva projekta sodelova-
nja z lokalnimi akcijskimi sku-
pinami iz Slovenije in Hrva-
ške, s katerima se je v lokalno 
območje steklo še dodatnih 
133 tisoč evrov. 

Obogatitev turistične 
ponudbe

Razvoj na področju kulturne 
dediščine in turizma bodo 
po uspešnem projektu Kjer 

domujejo zgodbe nadalje-
vali v okviru projekta Im-
presije Škofjeloškega. Par-
tnerji Zavod za turizem in 
kulturo Poljanska dolina, 
Javni zavod Ratitovec, Lo-
ški muzej Škofja Loka, Obči-
na Žiri in Razvojna agencija 
Sora bodo poskrbeli za do-
datno promocijo že obstoje-
če turistične ponudbe v kul-
turnih centrih in muzejih. 
Tradicionalna znanja bodo 
predstavili na inovativen na-
čin, in sicer skozi interaktiv-
ne animacije in prenovljene 
načine vodenja. Večji pouda-
rek bodo namenili še preno-
su tradicionalnih znanj in ve-
ščin na mlajše rodove. 
Novo inovativno in igrivo 
noto prinaša projekt Igrifi-
kacija mest, v okviru katere-
ga bodo v starih mestnih je-
drih Škofje Loke in Železni-
kov oblikovali dve zanimivi 
poti oziroma igri. Igri bosta 
delovali po principih t. i. sobe 
pobega, lova na zaklade in 

pripovedovanju zgodb. Te-
meljili bosta na resničnih 
zgodovinskih dejstvih in lo-
kalnih legendah, pripomog-
li pa bosta k večji prepoznav-
nosti območja obeh občin.

Večja vključenost  
v družbo
Zavod za šport Škofja Loka, 
Smučarski klub Alpetour 
in OŠ Jela Janežiča so zače-
li izvajati projekt z naslovom 
Vključevanje mladih s po-
sebnimi potrebami v špor-
tne aktivnosti. Oblikova-
li bodo športne programe 
za mlade s posebnimi potre-
bami na področju smučanja 
in pohodništva, da bi ime-
li večje možnosti za športno 
udejstvovanje in s tem tudi 
boljšo vključenost v širšo 
družbo, obenem pa izobrazili 
mentorje za delo z mladimi s 
posebnimi potrebami. S pro-
jektom bodo pridobili tako 
mladi s posebnimi potreba-
mi kot celotna družba, saj bo 

prišlo do večje interakcije in s 
tem manjše stigmatiziranosti 
ranljive skupine.
Za razvoj podeželja pa bos-
ta Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije – Zavod 
Kranj in Razvojna agencija 
Sora v okviru projekta Zna-
nje – dodana vrednost po-
deželju spodbujala prido-
bivanje novih znanj in viša-
nje kakovosti pekovskih iz-
delkov ter s tem ustvarjanje 

možnosti dodatnega pri-
hodka na kmetiji. Ciljna sku-
pina so ženske na podeže-
lju, za katere bodo organizi-
rali različne delavnice in sve-
tovanja s področja peke po-
tic, peciva in kruha.

Že peti javni poziv

Z novimi idejami prihaja-
jo vedno novi projekti, zato 
bodo jeseni objavili že peti jav-
ni poziv, na katerega se lahko 

prijavijo novi inovativni pro-
jekti. Vsi, ki jih to zanima, lah-
ko pridejo na posvet v pisar-
no LAS loškega pogorja na 
Razvojni agenciji Sora, Po-
ljanska cesta 2, Škofja Loka, 
kjer bodo dobili informaci-
je o tem, kakšne so možnos-
ti za pridobitev sredstev, po-
magali pa bodo tudi pri iska-
nju partnerjev, še posebno za 
projekte s področja varovanja 
naravnih virov in okolja.

Čeprav leta še ni konec, so 
v Lokalni akcijski skupini 
(LAS) loškega pogorja, ka-
tere vodilni partner je Ra-
zvojna agencija Sora in po-
kriva območje občin Gore-
nja vas - Poljane, Železniki, 
Žiri in Škofja Loka, nadvse za-
dovoljni z doseženim. Zak-
ljučil se je projekt Kjer do-
mujejo zgodbe, ki je v tran-
sverzalo kulturnih centrov 
povezal Loški muzej Ško-
fja Loka, Muzej Žiri, Muzej 

Železniki, Rokodelski center 
DUO v Škofji Loki in Šubiče-
vo hišo v Poljanah. Skozi pro-
jekt so se za obiskovalce ob-
likovali novi programi za od-
krivanje in doživljanje zgo-
dovine, bogate tradicije ro-
kodelskih veščin in ustvar-
jalnosti tega območja. 
Junija se je zaključil tudi pro-
jekt Lokalna učna središ-
ča, v okviru katerega je Ljud-
ska univerza Škofja Loka 
vzpostavila in opremila tri 

učna središča v občinah Go-
renja vas - Poljane, Železni-
ki in Žiri in ob velikem inte-
resu lokalnih prebivalcev iz-
vedla številna izobraževanja 
in delavnice. Na ta način so 
želeli povečati ozaveščenost 
o pomembnosti vseživljenj-
skega učenja ter možno-
stih izobraževanja in uspo-
sabljanja. Z večjo vključeno-
stjo mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin v vseživljenj-
sko učenje je bil dosežen cilj 

povečati splošno izobraže-
nost, socialno vključeno-
st in zaposlitvene možnos-
ti. S premiero športno-do-
kumentarnega filma o škof-
jeloškem paraplezalcu Gre-
gorju Selaku, ki se bo pred-
vajal 20. septembra ob 19. 
uri v Kreativnem centru Mi-
zarnica v Žireh in 21. sep-
tembra prav tako ob 19. uri 
v Inkubatorju in coworking 
centru Lokomotiva v Škofji 
Loki, se bo zaključil projekt 
Coworking izven okvirjev. 

Skozi projekt so med dru-
gim kupili tudi opremo za 
videoprodukcijo in opremo 
za obogatitev virtualne re-
sničnosti ter izvedli usposa-
bljanja ekip mladih za upo-
rabo teh sodobnih tehno-
logij. S projektom Lokalna 
hrana v šole so se v osnov-
nih šolah oblikovali obroki 
s prehrambnimi izdelki lo-
kalnih ponudnikov na ško-
fjeloškem. V gostilni Pri Bo-
štjanu na Križni Gori, Pr' sed-
mic v Gorenji vasi, na Vidmu 

v Poljanah, Macesnu v Sorici, 
v gostišču Pri Županu v Žireh 
in Pri Zalogarju v Dolenji vasi 
ter Dvorcu Visoko v Poljan-
ski dolini pa so s projektom 
Marejne v fazi vzpostavlja-
nja prodajno-promocijskih 
omar (marejne, marajne ozi-
roma morajne) za predstavi-
tev in trženje lokalnih doma-
čih izdelkov znamk Babica 
Jerca in Dedek Jaka v preno-
vljeni celostni podobi. Tako 
se odpirajo še dodatna pro-
dajna mesta za trženje kako-
vostnih lokalnih izdelkov.
V maju so vzporedno s pr-
vim svetovnim dnem če-
bel odprli še učno čebelar-
sko pot pri Domu čebelarjev 
Čebelarskega društva Ško-
fja Loka v Brodeh, ki sodelu-
je v mednarodnem projek-
tu Med-O-Vita. Čebelarska 
pot je odprta za obiskovalce, 
v okviru projekta pa bodo še 
to zimo oblikovali tudi muzej 
čebelarstva. V polnem zago-
nu je še projekt Odprta vra-
ta kmetij, s katerim se ško-
fjeloško območje z vzposta-
vljanjem mentorskih kmetij 
povezuje tudi z ostalimi deli 
Slovenije.

Uspešno leto za LAS loškega pogorja
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Socialna ekonomija - 
izzivi in priložnosti
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE VAS, V 
OKVIRU PROJEKTOV SOCIAL SEEDS IN SENSES TER DNEVOV 
SOCIALNE EKONOMIJE NA GORENJSKEM, VABI NA DRUGI 
REGIJSKI POSVET, KI BO V TOREK, 11. SEPTEMBRA 2018, OB 
13. URI, V PROSTORIH COWORKING SKUPNOSTI KOVAČNICA, 
ŽUPANČIČEVA ULICA 22, KRANJ.
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V      družbah, tako razvitejših severnih dežel kot manj razvitih južnih, se 
oblikujejo številne ekonomske aktivnosti, ki niso neposredno povezane 
s profitnim sektorjem, državo ali javnimi ustanovami. Te aktivnosti se 
pojavljajo kot konkreten odgovor na težave, s katerimi se sooča država. 
Omenjeni pojav se najpogosteje označuje z izrazom socialna ekonomija, 

pa tudi tretji sektor. Izraz socialna ekonomija je prvič uporabil francoski ekonomist 
Charles Dunoyer leta 1930. Socialna ekonomija sestoji iz neprofitnih zasebnih 
organizacij (socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, 
nevladne organizacije: društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki proizvajajo 
tržne in netržne izdelke in storitve, vendar so ustanovljene s socialnim ciljem in 
delujejo na podlagi participativnih procesov odločanja.  

Socialno podjetništvo pa je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti 
za družbo in ljudi. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje 
ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive 
skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.

Z namenom opolnomočenja socialnih podjetij in tudi osveščanja širše javnosti o tej 
tematiki, smo se na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj odločili, da v 
letu 2018 organiziramo dneve socialne ekonomije na Gorenjskem. V okviru le-teh vas v 
mesecu septembru in oktobru vabimo na dva dogodka in sicer: 

  Regijski posvet o socialni ekonomiji, izzivi in priložnosti v okviru javnega 
naročanja, 11. septembra 2018 od 13. do 15. ure in 

  predavanje na temo prednosti in slabosti društva – socialnega podjetja,  
16. oktobra 2018, ob 18. uri.

Na regijskem posvetu, na katerem se nam bodo pridružili tudi predstavniki Ministrstva 
za javno upravo, bomo govorili o javnem naročanju. Predstavili bomo Zakon o javnem 
naročanju (ZJN-3), s poudarkom na delu, ki se nanaša na izvajanje pridržanih javnih 
naročil, ko naročnik lahko izbere le ponudnika, ki izkaže status invalidskega podjetja, 
zaposlitvenega centra ali socialnega podjetja. Predstavila se nam bodo tri socialna 
in družbeno odgovorna podjetja s svojimi izkušnjami na tem področju (POTENCIAL, 
Inštitut za revitalizacijo podeželja, Zavod Center STONOGA so.p. in socialno podjetje 
RECOSI d.o.o.). Pri Potencialu in Stonogi bo poudarek na lokalni hrani (kako priti v 
šole, vrtce, bolnišnice …). Podjetje RECOSI pa nam bo predstavilo njihovo delo na 
področju obnovljene računalniške opreme, priložnosti in probleme, ki so v Sloveniji za 
nakup take opreme za potrebe npr. šol.

Na dogodku v oktobru pa bomo govorili o prednostih in slabostih društva – socialnega 
podjetja, o tem kako voditi tim prostovoljcev v podjetniški program, kako širiti mrežo 
partnerjev, o razvoju komunikacijskih veščin posameznika v timu socialnega podjetja, 
o razvoju vrednot socialnega podjetja v skladu z vrednotami tima in še marsičem.

Oba dogodka bosta potekala v prostorih coworking skupnosti Kovačnica, na 
Župančičevi ulici 22, v Kranju.

Prosimo, da svojo udeležbo na dogodkih, ki so za udeležence brezplačni, potrdite na 
elektronski naslov: franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si. 

Projekt SOCIAL SEEDS je sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, v okviru programa Interreg Europe. Projekt SENSES je 
sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
v okviru programa Interreg Podonavje.

Več o projektu SOCIAL SEEDS: http://www.interregeurope.eu/socialseeds/ 
Več o projektu SENSES: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses

Simon Šubic

Kranj, Kreuzlingen – »Iz Kre-
uzlingena ob Bodenskem 
jezeru v Švici nas je doseg-
la žalostna vest, da je v 88. 
letu starosti umrl kranjski 
dobrotnik in častni občan 
Mestne občine Kranj Vin-
cenc Draksler,« so v pone-
deljek popoldne sporočili z 
Mestne občine Kranj. Po-
kojni dobrotnik, rojen v šte-
vilni družini na Orehku pri 
Kranju, ki se je v šestdesetih 
letih preselil v Nemčijo in 
kasneje v Švico, je za pomoč 
ranljivim družbenim skupi-
nam podaril kar 2,5 milijo-
na evrov. 

Pred 18 leti je Mestni ob-
čini Kranj podaril posestvo 
v Pristavi pri Tržiču, kjer da-
nes deluje program reinte-
gracije za nekdanje odvisni-
ke, ki ga vodi Center za so-
cialno delo Kranj. Leta 2012 
je skupaj z občino ustano-
vil Fundacijo Vincenca Dra-
kslerja za odvisnike, ki so jo 
kmalu doregistrirali v social-
no podjetje, kar je omogoči-
lo njen razcvet. V letih 2013 
in 2014 je prispeval polovi-
co sredstev za obnovo objek-
ta za potrebe Medgeneracij-
skega centra Kranj, funda-
ciji pa zagotovil sredstva za 
opremo. Lani je fundaciji 
zagotovil še sredstva za na-
kup objekta za Materinski 
dom Gorenjske, nakup in 
ureditev trgovine v starem 
mestnem jedru Kranja in 
projektno dokumentacijo za 
spremembo namembnos-
ti in gradbena dela gospo-
darskega poslopja v učne 

delavnice v Pristavi. Leta 
2015 je v Švici ustanovil 
tudi fundacijo R & V Dra-
ksler Stiftung Schweiz, ki jo 
je tudi sofinanciral. V letih 
2000–2018 je bil tudi naj-
večji donator športno-rekre-
acijske prireditve Županov 
tek, so poudarili na Mestni 
občini Kranj, ki je dobrotni-
ku iz Švice leta 2014 podelila 
tudi naziv častnega občana.

Na občini poudarjajo, da 
se bomo Vincenca Draksler-
ja spominjali po njegovi iz-
jemni dobrodelnosti in čutu 
za ljudi, ki v življenju pot-
rebujejo pomoč širše skup-
nosti, njegov doprinos pa je 
bil neizmeren tudi v tem, da 
ni samo daroval, ampak je 
vedno želel oprijemljive re-
zultate, da se vlaga v nekaj, 
kar bo dalo možnost tistim, 

ki so pomoči potrebni, da se 
bodo lahko sami preživljali. 
»Ta njegov cilj fundacija iz-
polnjuje, saj trenutno zapo-
sluje 26 oseb, od tega 21 nek-
danjih odvisnikov in invali-
dov,« so sporočili.

Draksler je ob vsej dobro-
delnosti ostal skromen in ni 
želel siliti v ospredje. »Ve-
sel sem, če lahko pomagam, 
tako preprosto je to. Ne priča-
kujem pa, da bi se mi mora-
li za to na veliko zahvaljevati, 
se raje umaknem. Je pa v živ-
ljenju tako, da je zmeraj bo-
lje, da imaš v desni roki mi-
lijone, pa z levo daš kak mi-
lijon ven – in še vedno je do-
volj za vse,« je med drugim 
povedal v enem svojih zad-
njih intervjujev, ki ga je ok-
tobra lani dal za Kranjčanko, 
prilogo Gorenjskega glasa. 

Odšel dobrotnik, ki ni 
potreboval zahval
Nedavno preminuli Vincenc Draksler, v Švici živeči kranjski dobrotnik, je za 
pomoč ranljivim družbenim skupinam v osemnajstih letih podaril približno 
dva milijona in pol evrov. 

Dobrotnik Vincenc Draksler (na sliki z ženo Margit) je 
denarno podpiral predvsem projekte za pomoč ljudem z 
roba. / Foto: arhiv GG

Mateja Rant

Kranj – V Šolskem centru 
(ŠC) Kranj so se pretekli te-
den razveselili soglasja vlade 
za izvedbo celovite energet-
ske sanacije srednje ekonom-
ske, storitvene in gradbene 
šole. Po besedah direktorja 
ŠC Kranj Jožeta Drenovca gre 
za milijon evrov vredno na-
ložbo, v okviru katere bodo v 
javno-zasebnem partnerstvu 
uredili toplotno postajo in za-
menjali okna na spomeniško 
zaščiteni osrednji stavbi šole.

»Po pridobitvi soglasja 
bomo zdaj v najkrajšem mo-
žnem času nadaljevali s po-
stopki javno-zasebnega par-
tnerstva, saj želimo letos 
urediti vsaj toplotno postajo 
s priključitvijo na sistem da-
ljinskega ogrevanja,« je po-
jasnil Drenovec. Na soglas-
je so težko čakali, saj se po 
njegovih besedah z obno-
vo že zelo mudi. Na leto na-
mreč za ogrevanje porabi-
jo kar sto tisoč litrov kuril-
nega olja. »Toplotne izgube 
so ta čas izjemno velike, saj 

okna zelo slabo tesnijo, zato 
bomo v okviru omenjene 
naložbe zamenjali tudi vseh 
130 oken na stavbi.« V celot-
ni stavbi bodo obenem pos-
krbeli za sodobnejšo osvet-
ljavo. Zamenjave oken, je še 
pojasnil Drenovec, se bodo 
lotili po posameznih trak-
tih, da bi sočasno lahko ne-
moteno potekal pouk in jim 
za to ne bi bilo treba čakati 
poletnih počitnic. »Po kon-
čani naložbi računamo, da 
bomo porabo energijo uspe-
li zmanjšati za polovico.«

Dobili soglasje za obnovo
V Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli Kranj načrtujejo energetsko 
sanacijo glavne šolske stavbe.
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Sredi avgusta so 
se člani Občinske organiza-
cije borcev za vrednote NOB 
iz Preddvora udeležili poho-
da do bolnice Košuta. Dru-
gega letošnjega pohoda se 
je po podatkih Urške Tičar 
udeležilo 26 tovarišev in to-
varišic, med njimi tudi trije 
pionirji. »Kar nekaj podpor-
nikov je prišlo iz okoliških 
krajev, manjkala pa ni tudi 
harmonika tovariša Brane-
ta Dežmana, ki je popestri-
la dogodek in nam dala do-
daten zagon,« sporoča Ti-
čarjeva.

Zbrane je pozdravil 
Franc Ekar, predsednik 
preddvorske borčevske or-
ganizacije, ki se je med 
drugim zahvalil Dragi-
ci in Milanu Tičarju, ki sta 
prepleskala zunanjost bol-
nišnice in uredila bližnje 
grobišče. Bolnišnica leži na 
nadmorski višini 1034 m in 
je delovala od aprila 1944 
do maja 1945. V njej so bile 
štiri postelje in nekaj skro-
mne opreme. Za ranjen-
ce so skrbele negovalke, saj 
ni bilo stalnega zdravnika. 
Bolnica Košuta je bila med 
redkimi, ki nikoli ni bila iz-
dana in je ves čas nemoteno 

delovala. V soseščini stojijo 
spomeniki v spomin na tis-
te, ki so bili pokopani v tis-
tem času. Zbrani so zapeli 
partizanske pesmi in priž-
gali svečo. 

»Zanikati ali svojo lastno 
zgodovino interpretirati v 
svojo korist je nesmiselno in 
za to se je treba udeleževati 
podobnih dogodkov, še zlas-
ti zato, da se resnica in gro-
zote tistega časa ne pozabijo 
in vsi, ki se podobnih srečanj 
udeležujemo, se tega zave-
damo in se jih bomo zago-
tovo udeleževali še v prihod-
nje,« sporočajo organizator-
ji pohoda. 

Pohod k partizanski bolnišnici

Udeleženci pohoda k partizanski bolnici Košuta / Foto: Slavko Prezelj

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Ta teden so se 
začela dela pri gradnji no-
vega vrtca Kamnitnik na 
območju nekdanje škofje-
loške vojašnice. Na razpisu 
izbrano podjetje Kovinar z 
Jesenic (vrtec bo zgradilo 
v partnerstvu z ribniškim 
podjetjem Riko) je najprej 
začelo z rušitvenimi deli. 

Najprej bodo porušili vse 
objekte znotraj postavlje-
ne gradbiščne ograje: skla-
dišče, objekt zavetišča za 
živali ter tri manjše stavbe. 
Društva, ki so v njih imela 
svoj sedež, so ali pa še bodo 
preselili v stavbo nekdanje 
komande, kjer so v preure-
jenih kletnih prostorih ne-
katera že našla svoje mes-
to. V času rušenja pozivajo 

občane, naj se ne zadržu-
jejo v neposredni bližini 
gradbišča.

Vrtec Kamnitnik z 18 od-
delki bo imel prostora za 
tristo otrok, kar predstavlja 
tretjino vse predšolske po-
pulacije, v Škofji Loki vklju-
čene v javni vrtec. Vanj ob-
čina vlaga sedem milijo-
nov evrov, poldrug mili-
jon so za energetsko varčno 

stavbo pri Eko skladu do-
bili nepovratno, za mili-
jon se zadolžujejo. V dvoe-
tažni stavbi, naslonjeni na 
hrib Kamnitnik, bo prostor 
za otroške igralnice, v vrtcu 
bo tudi kuhinja, na zuna-
njih površinah bodo otro-
ška igrišča. Na občini pri-
čakujejo, da bo novi vrtec 
zgrajen do prihodnjega šol-
skega leta. 

Rušenje, nato gradnja vrtca
Začenja se gradnja novega vrtca Kamnitnik na območju nekdanje škofjeloške vojašnice.

Takšna bo videti zunanjost novega vrtca Kamnitnik.

Koprivnik, Gorjuše – Drevi ob 19.30 bo v gasilskem domu na 
Koprivniku literarni večer, na katerem bodo avtorji predstavili 
pravkar izdano knjigo Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij. 
Literarni večer sodi v sklop letošnjih Vodnikovih dni, ob katerih 
bo jutri, v soboto, 8. septembra, ob 19.30 v dvorani gasilskega 
doma v Gorjušah tudi kulturni večer. V nedeljo, 9. septembra, 
bo ob 9. uri maša, nato pa vaški semenj. Vodnikovi dnevi so 
posvečeni Valentinu Vodniku, prvemu župniku koprivniške 
fare, pesniku, pisatelju, prevajalcu, novinarju, uredniku in je-
zikoslovcu, ki je prebudil Slovence in slovenstvo.

Konec tedna Vodnikovi dnevi

Visoko – Športno društvo 
Visoko letos praznuje 60-le-
tnico društva in 40-letnico 
nogometa na Visokem. Ju-
bileja bo proslavilo jutri, 8. 
septembra, ko bo v športnem 
parku ob 14.30 nogometna 
tekma veteranov med ŠD Vi-
soko in Olimpijo iz Ljubljane, 
ob 16. uri se bodo pomerili 
člani ŠD Visoko in NK Triglav 
Kranj, ob 18. uri bo slavnostni 
del prireditve s kulturnim 
programom, ob 19. uri pa 
družabna prireditev.

Jubileja visoškega 
športa

Kranj – Na Gorenjskem bo od 10. do 21. septembra znova 
potekala mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2018, 
zato bodo do nedelje izvajali premike vojaških vozil Sloven-
ske vojske in tujih oboroženih sil (z njimi so začeli že včeraj), 
zaradi katerih bo občasno povečan promet iz smeri Karavan-
ke–Tržič–Podbrezje–Bled–Bohinjska Bela, ki pa ne bo motil 
pretočnosti prometa, so sporočili iz Slovenske vojske. V sklo-
pu mednarodne vojaške vaje bodo med 17. in 19. septembrom 
izvedli tudi taktično vajo enot na Soriški planini, kjer bodo 
sodelujoči uporabljali manevrsko strelivo, so še opozorili. 

Zaradi vaje na cestah vojaška vozila

Tržič – Letos v vseh treh tržiških osnovnih šolah (OŠ) ob pod-
pori programa Aktivno v šolo poteka organizacija Pešbusa, z 
namenom, da bi kar največ otrok vsak dan hodilo peš v šolo. 
Kot je sporočila direktorica občinske uprave dr. Metka Knific 
Zaletelj, bodo šole začele z izvedbo Pešbusa 17. septembra, 
že včeraj pa so v OŠ Bistrica skupaj s podjetjem IPOP iz Lju-
bljane, nosilcem projekta Aktivno v šolo, izvedli predstavitev 
Pešbusa za starše. Šole še zbirajo prijave otrok in iščejo pro-
stovoljce, ki bi se želeli pridružiti Pešbusu. Že včeraj dopoldne 
je bilo po podatkih direktorice občinske uprave samo v OŠ Bi-
strica prijavljenih 22 otrok in zagotovljenih pet prostovoljcev. 
Vsaka od šol ima predvideni po dve progi Pešbusa; OŠ Križe 
s Pristave in Sebenj do šole, OŠ Bistrica na relaciji Loka–Ko-
vorska cesta–Deteljica–Avtobusno postajališče Bistrica–šola 
in z Zgornje Bistrice do šole ter OŠ Tržič od avtobusnega 
obračališča pri stolpnici v Tržiču in iz smeri Raven do šole.

Možnost za Pešbus tudi v Tržiču

Ribčev Laz – Kot so sporočili z Zavoda za ribištvo Republike 
Slovenije, do ponedeljka, 10. septembra, velja na Bohinjskem 
jezeru poseben plovbni režim, ki prepoveduje plovbo od 19. do 
8. ure naslednjega dne, tekom celotnega termina pa velja tudi 
popolna prepoved plovbe na območju Fužinarskega zaliva 
pod Vogarjem zaradi izvajanja monitoringa ribjih vrst, ki ga 
bo izvajal zavod za ribištvo. Gre za pridobivanje podatkov o 
ribjih združbah in ekološkem stanju jezera, ki ga izvajajo s po-
močjo pridnenih pelagičnih mrež in elektro agregata. Lokacije 
mrež so označene z bojami. Uporabnike jezera prosijo, da se 
lokacijam mrež ne približujejo, saj bi s tem ogrozili izvajanje 
monitoringa in se po nepotrebnem izpostavljali nevarnosti, 
ki jih potopljene mreže lahko predstavljajo.

Zaradi monitoringa rib prepoved plovbe

KRATKE NOVICE
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50.000 izdelkov na 
sejmu v Celovcu
Letošnji Jesenski sejem v Celovcu bo potekal od 12. do 16. 
septembra. Gre za največjo tovrstno prireditev na avstrijskem 
Koroškem. Na sto tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo 605 
razstavljavcev iz desetih držav. 

Tudi letos pričakuje obiskovalce obilica zanimivosti. Tematska 
področja so izjemno pestra. Med najbolj priljubljene spada vsako 
leto predstavitev najnovejše jesenske in zimske mode. Tako si bo 
na modnih revijah in tudi neposredno pri številnih ponudnikih tudi 
tokrat mogoče ogledati številne novosti. Poleg novosti na področju 
mode igra zelo pomembno vlogo tudi kulinarika. Letos si bodo 
obiskovalci med drugim lahko ogledati celoten postopek peke kru-
ha in se seznanili s skrivnostmi dobre peke, na voljo pa bodo tudi 
številne druge kulinarične dobrote. Posebne akcije, zanimivosti 
in podrobnejši program prireditev najdete tudi na spletni strani 
www.kaerntnermessen.at.

 

OD 12. DO 16. SEPTEMBRA  

www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE CELOVEC

Največji potrošniški sejem na jugu Avstrije 

z več kot 500 razstavljavci

ZNIŽANA VSTOPNINA

Na JESENSKI SEJEM za samo 3,- evre (namesto za 7,- ). Ta kupon 

oddajte na eni od sejemskih blagajn. Zanj boste prejeli vstopnico za 

3 evre (namesto za 7) na osebo. (Velja za največ 2 osebi.)

JESENSKI
SEJEM

najsodobnejši zabaviščni 

park avstrijske Koroške

07.-16. SEPT.
GRADNJA

BIVANJE
SVET MODE

SEJEM 
KULINARIKE

3€
Velja od 12. do 16. septembra 2018.

Kot je pojasnil Boštjan 
Demšar, bodo zbirali pod-
pise občanov, ki se prav tako 
ne strinjajo z umestitvijo 
doma na tako gosto nase-
ljeno območje, kjer se že se-
daj soočajo z različnimi in-
frastrukturnimi problemi. 

»Gradnja doma med plaval-
nim bazenom, potokom Da-
šnica in stolpnico Na Kresu 
21, na mestu teniškega igri-
šča, transformatorske posta-
je, polnilnice za avtomobile 
in zelenice, se tiče vseh, tudi 
tistih, ki ne živijo na tem ob-
močju. Ocenjujemo, da bo 
na tem mestu dnevno več 
kot sedemdeset avtomobi-
lov, zaradi česar bo potreb-
na izredno visoka investicija 
v celotno okolico,« je opozo-
ril Demšar ter dodal, da to za 
občino ni gospodarno in da 
bodo ostali občinski projekti 
za več let zamrznjeni.

Za iskanje druge lokacije 
je bilo premalo časa

Občina je za dom s 55 pos-
teljami zagotovila dobrih 
dva tisoč kvadratnih metrov 
veliko zemljišče. Spremem-
ba lokacije po podelitvi stav-
bne pravice zasebnemu in-
vestitorju in prijavi na razpis 
ni več možna, je pojasnil žu-
pan Anton Luznar. »Stori-
li bomo vse, da dom zgradi-
mo,« je dejal župan, ki upa, 
da bodo z bližnjimi stanoval-
ci kljub vsemu našli skupni 
jezik pri izvedbi projekta. 
Dom v Železnikih je eden od 
petih domov v okviru Groz-
da majhnih domov – središč 
za kakovostno sožitje, ki jih 
načrtujejo v petih občinah. 
Domove namerava graditi 
družba Orpea s sedežem v 
Parizu, upravljanje grozda 
pa bi prevzela njihova hče-
rinska družba SeneCura iz 
Avstrije. Železnikarski dom 
naj bi stal 5,4 milijona evrov 
(z DDV) in mora biti skladno 
s pogoji razpisa za koncesijo 
zgrajen do konca leta 2020. 
»Ker smo za prijavo na raz-
pis imeli le štiri mesece, je 
bilo časa za iskanje in nakup 
drugega zemljišča premalo, 
zato smo iskali med zemljiš-
či v občinski lasti. Ta lokaci-
ja je bila všeč tudi predstav-
nikom SeneCure, družbe 
Orpea v Sloveniji in Inštituta 
Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in medgeneracijsko 

sožitje. Dom bo omogočal 
starejšim, da ostanejo vklju-
čeni v lokalno okolje,« je raz-
ložil župan.

Demšar na drugi strani 
opozarja, da bo umestitev 
doma na predvideno loka-
cijo prinesla škodo celotne-
mu kraju. Na tem območju 
je že sedaj veliko prometa, z 
izgradnjo doma pa se bo še 
bistveno povečal. »Kaj se bo 
zgodilo v nujnih primerih, 
ne ve nihče, a tam so odločil-
ne minute,« je pristavil. Sta-
novalci so zaskrbljeni zaradi 
prometne varnosti pešcev in 
kolesarjev, med večjimi pro-
blemi navajajo tudi pomanj-
kanje parkirišč, ki je že se-
daj zelo izrazito. »Dom na 
tej lokaciji bo velika žalost 
za vse: za stanovalce doma, 
ki na stara leta potrebujejo 
mir, njihove svojce, zaposle-
ne in sosede, ki se jim bo 
življenje obrnilo na glavo,« 
meni Demšar in poudarja, 
da se vsi strinjajo, da je dom 
starejših v Železnikih potre-
ben, a da na to lokacijo ne 
sodi. Takšnega mnenja so 
tudi nekateri častni občani, 
ki so se obrnili nanj, je dodal.

Občina že načrtuje 
dodatno dostopno cesto

Župan je prepričan, da bo 
dom velika pridobitev za ob-
čino. Kot pravi, imajo za zdaj 
zgolj idejno zasnovo, a bodo 
v fazi projektiranja skuša-
li upoštevati konstruktiv-
ne predloge stanovalcev, da 
bodo umestitev doma kar 
najmanj občutili. Za razbre-
menitev dostopa do tega ob-
močja je občina že naročila 
projektno dokumentacijo za 
dodatno cesto med plaval-
nim bazenom in Mercator-
jem, ki je že v zaključni fazi. 
Dodaten dostop bodo skuša-
li zgraditi še letos, če jim bo 
uspelo na oktobrski seji z re-
balansom zagotoviti denar. 
Glede parkirišč je župan 
povedal, da jih bodo skuša-
li predvideti tudi pod stavbo 
doma. »Na Kresu so še dru-
ge možnosti za dodatna par-
kirna mesta, a se bodo prebi-
valci morali s tem strinjati. 
Prav tako sta v občinski las-
ti makadamski prostor ob 
pošti in parkirišče na drugi 
strani ceste,« je dejal in do-
dal, da načrtujejo tudi uredi-
tev komunalne infrastruk-
ture (fekalna in meteorna 
kanalizacija, vodovod, jav-
na razsvetljava), a terminski 
plan še ni znan.

»Kljub vsemu menim, da 
je dom starejših pozitivna 
zgodba za Železnike. Ver-
jamem, da se bo s stanoval-
ci Na Kresu dalo pogovarja-
ti in da bomo tudi s pomoč-
jo njihovih predlogov prišli 
do boljših rešitev,« je še de-
jal župan.

Gradnji doma se 
bodo uprli
31. stran

Maša Likosar

Ljubljana – Slovenske že-
leznice so lani prepelja-
le okoli 14 milijonov potni-
kov, med njimi največji de-
lež, kar 46 odstotkov, pred-
stavljajo mladi, potniki pa v 
povprečju prepotujejo pet-
deset kilometrov. Tea Šavor 
iz Slovenskih železnic pojas-
ni, da je bil mednarodni raz-
pis, s katerim so iskali ponu-
dnika, ki bi vzpostavil sis-
tem za spletni nakup vozov-
nic, zaključen že julija 2017. 
»Izbran je bil konzorcij treh 
podjetij, in sicer Imovation, 
Margento R&D in Supra in-
formatika Celotna investici-
ja je vredna 1.445.000 evrov 
brez davka.« 

Nakup železniških vo-
zovnic bo mogoč prek mo-
bilne in spletne aplikacije s 
kreditnimi karticami, v na-
daljevanju bo vzpostavlje-
na tudi možnost nakupa z 
uporabo spletnih prodaj-
nih storitev, kot so na pri-
mer PayPal, Samsung Pay, 
Apple Pay. Aplikacija bo de-
lujoča v okolju Android in 
IOS ter bo tako kot v tuji-
ni preprosta za uporabo. 

»Glede na strukturo potni-
kov predvidevamo, da jo 
bosta uporabljali predvsem 
mlajša in srednja genera-
cija, ki tudi najbolj povpra-
šujeta po omenjeni stori-
tvi,« pojasni Tea Šavor in 
doda: »Zaradi sprememb, 
vezanih na uvedbo Splošne 
evropske uredbe o varstvu 
osebnih podatkov, smo bili 
primorani ukiniti obstoječo 

spletno rešitev za podaljše-
vanje vozovnic, novembra 
2018, ko bodo vzpostavlje-
ne nova spletna aplikacija, 
mobilna aplikacija in plat-
forma za Android, pa bo po-
tnikom prek vseh teh pro-
dajnih aplikacij omogočeno 
tudi podaljševanje kuplje-
nih abonentskih vozovnic 
ter oblikovanje novih pake-
tov, od parkiranja in vožnje 

z vlakom, nakupa vozovnic 
drugih ponudnikov prevo-
za do rezervacij.«

Slovenske železnice pred-
videvajo, da bo tudi letos šte-
vilo potnikov enako kot lani, 
z nakupom novih 26 potni-
ških garnitur in moderniza-
cijo prodajnih procesov pa 
želijo število potnikov še po-
večati. »Z novimi načini na-
kupa vozovnic želimo potni-
kom omogočiti čim boljšo 
uporabniško izkušnjo, po-
sledično se razvoj rešitve ne 
bo ustavil pri spletni, mobil-
ni prodaji ter prodaji prek 
kartomatov.«

V letu 2019 načrtujejo tudi 
postavitev kartomatov ozi-
roma avtomatov za prodajo 
vozovnic v celotni prodajni 
mreži Slovenskih železnic, 
zlasti na izbranih postajah 
in postajališčih po kriteriju 
fluktuacije potnikov, in kot 
pravi Šavorjeva, na Gorenj-
skem predvidevajo večje šte-
vilo kartomatov. »Razloga 
sta poenostavitev in hitrej-
ši nakup vozovnic, cilj vzpo-
stavitve novih kartomatov pa 
je omogočiti hiter nakup vo-
zovnic tudi na samih posta-
jah in postajališčih.« 

Vozovnice za vlak bodo 
na voljo na spletu
Medtem ko slovenski letalski in avtobusni prevozniki že ponujajo spletni nakup vozovnic, bodo 
Slovenske železnice po desetletju obljubljanja novembra letos svojim potnikom končno omogočile 
nakup železniških vozovnic na spletu in prek mobilne aplikacije. 

Nakup vozovnice za vlak bo od letošnjega novembra dalje 
možen tudi prek spletne in mobilne aplikacije. / Foto: Tina Dokl

Dom za 55 stanovalcev 
naj bi stal 5,4 milijona 
evrov (z DDV) in mora 
biti skladno s pogoji 
razpisa za koncesijo 
zgrajen do konca leta 
2020.
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Aleš Senožetnik

Vodice – Po letu 2016 je ob-
činski svet v Vodicah ponov-
no obravnaval projekt Ko-
pitarjev center, večnamen-
sko občinsko središče, v ka-
terem bodo združene občin-
ske, kulturne in tržne dejav-
nosti. V prvotno predvide-
ni zasnovi projekta, ki jo je 
pripravil arhitekturni biro 
Dekleva Gregorič arhitek-
ti, je bilo namreč za potrebe 
trgovskega centra predvide-
nih 750 kvadratnih metrov 
površine, kar je največjim 
trgovcem pri nas pred leti še 
zadoščalo, danes pa ne več. 
Tako so z optimizacijo povr-
šine, namenjene živilski tr-
govini, povečali na 1400 kva-
dratnih metrov. Kot je pojas-
nil arhitekt Aljoša Dekleva, 
skupna površina in zunanja 
podoba stavbe ostajata enaki 
kot v prvotno načrtovanem 
objektu. 

V občinski upravi se na-
dejajo, da bodo s poveča-
njem površine za trgovski 
center uspeli pridobiti in-
vestitorja, brez katerega 15 
milijonov evrov vredne in-
vesticije v Vodicah ne more-
jo izpeljati, še zlasti ker Ob-
čina, kot je pojasnil župan 

Aco Franc Šuštar, z izjemo 
Eko sklada ne more računa-
ti na izdatno financiranje 
Evropske skupnosti ali dr-
žave. Zato v Vodicah raču-
najo na javno-zasebno par-
tnerstvo s kakšno od večjih 
trgovskih verig, ki bi prev-
zela šestdeset odstotkov de-
leža investicije, preostanek 
pa bi zagotovila občina.

V preteklih mesecih je ob-
čina že oddala vloge za pri-
dobitev gradbenega dovo-
ljenja za rušenje obstoječe 
stavbe na Kopitarjevem trgu 
in gradnjo interne ceste ter 
preostale komunalne infra-
strukture, kar je tudi pogoj 
za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za center.

Na vprašanje svetnika An-
tona Kokalja, ali je občina 
že v pogovorih s konkret-
nim investitorjem, je vo-
diški župan pojasnil, da so 
opravili informativne pogo-
vore z največjimi slovenski-
mi trgovci, ki so izrazili svo-
je želje in potrebe. Kot je do-
dal Aljoša Dekleva, pa resni 
dogovori s potencialnimi za-
sebnimi partnerji niso verje-
tni, dokler ni pravnomočno 
pridobljeno gradbeno dovo-
ljenje. Pridobili naj bi ga pri-
hodnje leto.

Več prostora 
za trgovca
Vodiški občinski svet je obravnaval optimizacijo 
projekta Kopitarjev center, s katero so povečali 
površine, namenjene trgovskemu centru. 
Računajo, da bodo s tem k investiciji lažje privabili 
zasebnega partnerja.

Maja Bertoncelj

Smlednik – Konec novem-
bra lani je bilo na prvi javni 
dražbi prodano golfsko igri-
šče v Smledniku. Za 5,78 
milijona evrov ga je kupila 
Sberbank banka kot edini 
dražitelj in največji upnik v 
stečaju družbe Golf projek-
ti. Nekaj mesecev kasneje je 
golfsko igrišče dobilo nove-
ga lastnika. 

Od Sberbank banke so ga 
kupili lastniki hotela Cubo 
v Ljubljani, družba Cubo 
golf, turizem in gostinstvo, 
ki je v lasti treh Rusov. Več 
o načrtih je ob robu petkove-
ga prvega Cubo golf challen-
ge turnirja spregovoril prvi 
mož Diners Cubo golf igri-
šča Ljubljana v Smledniku 
Sandi Kovačević: »Od 5. ja-
nuarja smo bili najprej na-
jemniki golfskega igrišča v 
Smledniku, aprila je sledil 
nakup za okrog 5,7 milijona 
evrov. Od takrat smo v igri-
šče in infrastrukturo investi-
rali že dobrega pol milijona 
evrov. Igrišče želimo spravi-
ti na še višjo raven. Naša glav-
na prioriteta je seveda odlič-
no vzdrževano igrišče. Sku-
pina kot taka od igrišča, kar 
se zaslužka tiče, ne želi nič. 
Veliko se bo vlagalo v nasta-
nitve. Zavedamo pa se, da 
nastanitve niso produkt, pro-
dukt so stvari, zaradi katerih 

ljudje pridejo. Golf je že tak-
šen. Upam, da nam bo uspe-
lo razviti tudi konjeniški turi-
zem, ki je v svetu zelo razvit.« 

V Smledniku, ob sedanjem 
naselju Brezovec, tik ob pet-
najsti luknji, nadaljujejo tudi 
gradnjo petzvezdičnih vil, ki 
pa letos še ne bodo končane. 
»Birokratski mlini so nas za-
radi prestavitve električne na-
peljave nekoliko ustavili,« je 
pojasnil Kovačević. Predvide-
nih je devet hiš – vil, v gradnji 
so štiri. Vsaka bo imela svoj 
bazen, velnes, gostitelja, ki 
bo gostom vsak trenutek na 
voljo. Hiše ne bodo napro-
daj, temveč bodo name-
njene turistični dejavnosti, 

nastanitvam višjega kakovo-
stnega razreda. Kot je še dejal 
Kovačević, trenutno kakšna 
druga gradnja na tem obmo-
čju ni predvidena. 

Sandi Kovačević poudar-
ja pomen petzvezdičnih do-
živetij v Sloveniji: »Slovenija 
je za petzvezdična doživetja, 
a najprej je treba na to raven 
dvigniti infrastrukturo in 
kader. S tem se zelo trudimo 
in prepričan sem, da nam 
bo uspelo. Turizem trenu-
tno predstavlja 14 odstotkov 
bruto domačega proizvoda. 
S pravimi usmeritvami je ta 
številka lahko še precej viš-
ja. Ohranimo zdravo in čisto 
državo brez težke industrije. 

Naj ob tem še spomnim, da 
oktobra Slovenija gosti naj-
večji golfski sejem oziroma 
borzo.« 

Družba Cubo golf svojo 
dejavnost z nakupom golf-
skega igrišča v Smledniku 
v Sloveniji še širi. V njiho-
vi lasti je že omenjeni Ho-
tel Cubo v Ljubljani in tudi 
nekdanji hotel Kanin v Bov-
cu, ki ga obnavljajo. »Stra-
tegija slovenskega turizma 
po mojem mnenju temelji 
predvsem na povezovanju,« 
je še povedal Kovačević, ki si 
želi tudi dobrih odnosov z lo-
kalno skupnostjo. Z medvo-
škim županom, pravi, se za-
enkrat še nista srečala.

Novi lastniki in nova vizija
Golfsko igrišče v v Smledniku je prenovljeno, novo vodstvo je predstavilo tudi novo vizijo v smeri 
petzvezdičnega turizma. Igrišče je v ruski lasti.

Tik ob golfskem igrišču v Smledniku gradijo luksuzne petzvezdične vile, ki bodo namenjene 
turistični dejavnosti, nastanitvam.

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški občinski 
svet je na zadnji seji pred 
občinskim praznikom po-
trdil predlagane kandida-
te za letošnja občinska pri-
znanja. Plakete Občine Vo-
dice bodo tako prejeli alpski 
smučar Žan Kranjec, Pros-
vetno društvo Vodice, Kon-
gregacija šolskih sester sve-
tega Frančiška Kristusa Kra-
lja ter Gasilska zveza Vodice 
in skupina prostovoljnih ga-
silcev, ki so pomagali pri sa-
naciji škode po uničujočem 
neurju v Črnomlju. Podelili 
bodo tudi pet priznanj župa-
na, ki bodo šla letos v roke 
Luki Lukšiču, Hani Kranjec 
Žagar, Marceli Barle, Majdi 
Šavli in Francu Kosiju. 

Tri izmed štirih kandi-
datov za plakete je predla-
gal župan Aco Franc Šuštar, 
zato je svetnik Anton Ko-
kalj v razpravi izrazil dvom 

v smiselnost podeljevanja 
tolikšnega števila plaket, če 
predlogi ne pridejo od obča-
nov in društev in jih mora 
podati župan. »Mislimo, da 
moramo vsako leto podeliti 
toliko in toliko priznanj, za-
radi česar po mojem izgub-
ljajo vrednost,« je povedal 
Kosec, ki je sicer poudaril, da 
se mu zdijo predlogi odlič-
ni, a bi morali k imenovanju 
kandidatov bolj spodbuditi 
javnost. Drugačnega mne-
nja je bil Anton Kokalj, ki v 
tem, da kandidate predlaga 
župan, ne vidi problema, še 
zlasti ker je razpis objavljen 
med poletnimi počitnicami, 
ko je odziv pričakovano slab-
ši. Dodal je, da bi naziv ča-
stnega občana lahko podeli-
li vsako leto, saj je med pet 
tisoč prebivalci občine do-
volj takšnih, ki si ga zasluži-
jo. V 23 letih obstoja občine 
je sicer naziv častnega obča-
na prejelo 19 posameznikov.

Plaketa tudi Žanu Kranjcu
Znani so občinski nagrajenci Občine Vodice, 
ki jim bodo priznanja podelili v ponedeljek na 
slavnostni seji ob prazniku občine.
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Igor Kavčič

Jesenice – Galerija Koso-
va graščina ima ta čas poleg 
dveh večjih razstavnih pro-
storov vedno na voljo tudi 
– lahko bi ji rekli – zadnjo 
sobico. Ta deluje nekako in-
timno, kar največkrat prepo-
znavajo tudi umetniki raz-
stavljavci, saj tja postavijo 
delo ali več njih, ki v moči 
svoje izpovednosti nekako 
stoji samo zase. Tudi v eno 
sliko združeni diptih Kle-
mentine Golije z naslovom 
Letter on the Blind to Tho-
se Who See (Pismo o slepih 
tistim, ki vidijo). „Gre za ci-
tat iz besedila filozofa Deni-
sa Diderota. Pismo je edin-
stveno, ker se, namesto da 
bi sledilo vprašanju, kaj se 
zgodi, ko nekdo, ki je slep od 
rojstva, spregleda, izkaže, da 
med slepe v resnici sodi veči-
na tistih, ki vidijo. Večina tis-
tih, ki imajo oči, namreč ne 
vidi,“ je, lahko bi rekli, pre-
cej aktualna, zagotovo pa v 

prostoru in času, v katerem 
živimo, razmišljujoča slikar-
ka. Kompozicija v ospredju 
slike – imamo občutek, kot 
da gre za nekakšno gugalni-
co – nas spodbuja k iskanju 
ravnovesja. Ga bomo našli?

Aktualna postavitev v Ko-
sovi graščini je del sklo-
pa treh razstav. Prva je bila 
v začetku leta v prenovljeni 
Galeriji Velenje, v nekoliko 
manjšem obsegu je razsta-
va, o kateri pišemo, decem-
bra pa se dela selijo še na 
Lendavski grad v tamkajšnjo 
galerijo, ki bo po obsegu naj-
večja. Vse tri galerije so prip-
ravile tudi skupni katalog k 
razstavi z besediloma kusto-
sov Milene Koren Božiček iz 
Velenja in Aljaža Pogačnika 
iz Gornjesavskega muzeja. 

Slika z razmislekom

Golijeva pod naslovom 
Skozi prostor in čas na raz-
stavi združuje dva cikla, ki 
sta nastajala v zadnjih petih 

letih – Vmesni prostor in Po-
tovanje skozi čas. „V delih iz 
prvega cikla uporabljam ho-
rizontalno delitev slikovne-
ga polja, ki je razdeljeno v 
več slikovnih ravni. Spodnji 
del simbolizira zemeljski 
prostor in je običajno nas-
likan bolj pastozno, v ze-
meljskih tonih, včasih tudi 
rdeči barvi. Vmesni prostor 
je prostor aktualizacije, ne-
kakšen medprostor, pros-
tor prehoda. Osrednje mes-
to tu zavzemajo likovni sim-
boli ali znaki. Ti poudarja-
jo različna psihološka in fi-
zična stanja. Tu je še zgor-
nji del slike, ki je prostor 
transcendence, lahko bi rek-
la, da gre za duhovni pros-
tor. Ta običajno vsebuje geo-
metrijsko risbo, ki je kontra-
punkt črni ekspresivni risbi 
na sredini, ki je vselej pod-
zavestna, spontana, naspro-
tno pa je geometrijska ris-
ba skrbno načrtovana. Gre 
za simbiozo in hkrati loče-
vanje med racionalnim in 

emocionalnim,“ o svojih de-
lih razmišlja avtorica. Pri de-
lih iz cikla Potovanje skozi 
čas je slikovno polje deljeno 
po vertikali. Slikarka govori 
o časovnem traku, ki z leve 
na desno prehaja iz prete-
klosti v prihodnost. Tudi tu 
je osrednji motiv v središču, 
ob straneh zasledimo kro-
ge ali kakšen drug element, 
lahko zgolj reliefno zapla-
to. Vsak del nosi svoje spo-
ročilo. „Združujem prostor 
in čas, ki sta med sabo nelo-
čljivo povezana,“ pojasnjuje 
Klementina Golija, ki v svoja 
dela pogosto vtke filozofsko 
podstat. Ne slika naključno, 
vse je premišljeno načrtova-
no, bi lahko rekli. Mogoče je 
najbolj sproščena črna risba 
na sredini – krog, trikotnik 

pravokotnik, simbol gore 
s tremi vrhovi … Običajno 
gre za mešano tehniko, rada 
uporablja kolaž, pri čemer 
uporablja klobučevinast pa-
pir, ki ga sama poslikava, na 
slike nanaša izrezke iz revij 
in fotografije, ki jih enkrat 
preslika, spet drugič pusti 
take, kot so. V lesenih ali ka-
mnitih strukturah, vodnih 
površinah od daleč vidimo 
neznane pokrajine, ko sto-
pimo blizu, spoznamo les, 
kamen, kovino, vodo.

„Klementina Golija je ob-
čutljiva umetnica, ki jo pri 
delu vodijo načela, segajo-
ča v vsa območja človeko-
vega bivanja in ravnanja. 
Osebno srečanje z njo v inti-
mnosti njenega ateljeja nam 
daje svojevrsten občutek 

svetosti prostora, ki ga pod-
krepi množica razprostrtih 
del, ki izražajo odsev avto-
ričinega prodiranja v globi-
ne strukture materije in is-
kanje vizualizacije ustvarjal-
kine duše,“ slikarko v uvodu 
besedila v katalogu prepoz-
nava kustos Aljaž Pogačnik. 

Naj dodam, da Klemen-
tina Golija ta čas razstavlja 
tudi na gradu Gloggnitz bli-
zu Dunaja. Gre za skupin-
sko razstavo šestih avstrij-
skih umetnikov in petih slo-
venskih avtorjev, ki jih je iz-
brala Olga Butinar Čeh. Go-
lijeva se predstavlja s sedmi-
mi deli, od gorenjskih avtor-
jev pa na razstavi sodeluje še 
Črtomir Frelih. 

Razstava v Kosovi graščini 
bo na ogled do 2. novembra.

Potovanje v prostoru 
in času
V Kosovi graščini se s slikami, ki jih je ustvarila v obdobju zadnjih petih let, 
predstavlja magistrica umetnosti, slikarka Klementina Golija. Dva opazna 
cikla je združila v enega in nas popeljala Skozi prostor in čas.

Slikarka med svojimi deli v zadnjem delu galerije v Kosovi graščini / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – „Upam, da bo na 
letošnjem festivalu tudi de-
jansko predstavljen najlepši 
del slovenske kinematogra-
fije,“ je v uvodu na novinar-
ski konferenci o prihajajo-
čem festivalu dejala direkto-
rica Festivala slovenskega fil-
ma Jelka Stergel. Letošnji fe-
stival, ki bo potekal med 10. 
in 15. septembrom, bo zara-
di velikega števila filmov, ki 
bodo na njem predvajani, za 
dan daljši kot lanskoletni. 
Temu sledi tudi novost, saj 
se bo festivalsko dogajanje 
razširilo od Avditorija Porto-
rož do razstavišča Monfort. 
Da bi festival dosegel čim 
več ljubiteljev filma, pa bodo 
izbrane projekcije tekmoval-
nega in preglednega progra-
ma predvajali tudi v ljubljan-
skem kinu Komuna.

Filmske projekcije so tudi 
letos razdeljene v tekmoval-
ni in pregledni program, 
dodane pa so še manjšin-
ske slovenske produkcije, 

otroški animirani film in v 
sekciji Podmladek igrani fil-
mi, ki so jih ustvarili dija-
ki in šolarji sami. Trije fil-
mi bodo posvečeni letošnje-
mu Badjurovemu nagrajen-
cu, scenaristu in režiserju 
Tugu Štiglicu. Osrednji slo-
venski filmski dogodek bo 
torej v slabem tednu dni po-
nudil pregled izbrane slo-
venske filmske produkcije 
igranih, dokumentarnih in 
animiranih filmov vseh dol-
žin. V vseh sekcijah skupaj 
bo na ogled kar 111 filmov, 
seveda pa bo v ospredju tek-
movalni program, v katerem 
se bo pomerilo 16 celovečer-
nih, šest srednjemetražnih, 
17 kratkih, deset študent-
skih filmov in tri manjšin-
ske koprodukcije. Program-
ska komisija je sicer izbirala 
med 154 prijavami.

Kljub slabim finančnim 
razmeram lahko govorimo 
o dobri beri slovenskega fil-
ma, Stergelova razmišlja o 
značilnosti letošnje film-
ske produkcije: »Največja 

značilnost letošnjega film-
skega nabora je raznolikost 
žanrov, stilov in tudi tem, 
ki jih avtorji obravnavajo. 
Če smo se morda zadnja 
leta navadili na precejšnje 
sovpadanje stilov pri obrav-
navi pretežno socialnih tem, 
si bomo letos lahko ogleda-
li tako žanrsko izčiščene 
zgodbe z urbano tematiko 
kot subtilne avtorske izpove-
di. Tudi izbor najboljših do-
kumentarnih filmov ponu-
ja paleto najrazličnejših zvr-
sti: glasbeni dokumentarec, 
biografski in avtobiografski, 
zgodovinski, vojni …« 

Direktorica Slovenskega 
filmskega centra, javne agen-
cije RS Nataša Bučar je ob 
tem spregovorila o pomenu 
festivala za domačo kinema-
tografijo in njene ustvarjal-
ce: „Iz tekmovalnega progra-
ma je razvidno, da produkci-
ja kakovostnega filma v tako 
majhni kinematografiji, kot 
je slovenska, brez proračun-
skih sredstev ne obstaja. Od 
16 dolgometražnih filmov 

je kar 12 takih, ki so prejeli 
javna sredstva Slovenskega 
filmskega centra, ostali štir-
je pa so bili večinsko podpr-
ti s strani RTV Slovenija, ki 
postaja vedno bolj nepogreš-
ljiv partner slovenskega fil-
ma.“ Film je draga umetnost 
in tega se moramo zavedati, 
je še dodala.

Med organizacijskimi no-
vostmi festivala je vodja fe-
stivala Tjaša Smrekar pou-
darila tudi, da bo deset izbra-
nih dokumentarnih filmov s 
festivalskega programa moč 
videti tudi v Ljubljani, po nje-
govem zaključku pa bodo v 
nedeljo, 16. septembra, in v 
ponedeljek, 17. septembra, 
v Kinu Komuna predvaja-
ni tudi zmagovalni filmi fe-
stivala. Seveda bodo na festi-
valu potekali tudi pogovori z 
ustvarjalci filmov in delavni-
ce za strokovno javnost. Fe-
stival slovenskega filma je 
edini edinki filmski dogo-
dek, kjer na enem mestu lah-
ko v zelo kratkem času sreča-
te vse slovenske filmarje.

Praznik slovenskega filma
V ponedeljek zvečer se bo s filmom Ne bom več luzerka Urše Menart v Portorožu začel  
21. Festival slovenskega filma. V šestih dneh bo na ogled 111 filmov, od tega slaba polovica  
v tekmovalnem programu.

Igor Kavčič

Kranj – Kr' Bis Band je sku-
pina glasbenikov, ki je s pri-
hajajočim projektom zako-
rakala v tretje leto delova-
nja. Po uspešno izpeljanih 
projektih v zadnjih dveh le-
tih band pripravlja nov kon-
cert. Ta bo v nedeljo, 9. sep-
tembra 2018, ob 19. uri v 
dvorani Grandis Kongres-
nega centra Brdo. V zased-
bi pihalnega orkestra pa 
bomo pod vodstvom diri-
genta prof. Tomaža Kuko-
viča poslušali priredbe me-
lodij bratov Avsenik v raz-
ličnih žanrih. K sodelovanju 

so povabili avtorje Gašper-
ja Jereba, Matijo Krečiča, 
Jako Puciharja in Petra To-
vornika, eno skladbo je pri-
redil Kukovič, sedem pa jih 
je podpisal Slavko Avsenik 
ml., med njimi tudi novo av-
torsko. Si predstavljate, kako 
se slišijo Avsenikove pesmi, 
ki jih namesto narodno-za-
bavnega ansambla izvaja 
več kot 60-članski pihalni 
orkester, nekatere celo v slo-
gu džeza, čačačaja, sambe ali 
pa v slogu Straussovih polk 
in valčkov? Vstopnice bodo 
na voljo na prodajnih mes-
tih Eventima in pred koncer-
tom.

Orkester igra Avsenika

Sodelavca pri nedeljskem koncertu: dirigent Kr'Bis Banda 
Tomaž Kukovič in Slavko Avsenik ml. / Foto: Igor Kavčič
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Na letošnjem 
največjem športnoplezal-
nem dogodku se bo med 6. 
in 16. septembrom pome-
rilo sedemsto najuspešnej-
ših športnih plezalcev iz 65 
držav, tudi močna slovenska 
reprezentanca v športnem 
plezanju in paraplezalna re-
prezentanca. Glede na šte-
vilne uspehe v letošnji sezo-
ni so pričakovanja visoka. V 
Avstrijo so odšli močni kot 
še nikoli doslej.

Slovenijo bo zastopalo kar 
17 tekmovalcev. »Prizorišče 
tekme je blizu, kar bomo 
izkoristili, saj imamo ma-
lokdaj priložnost nastopi-
ti v tako močni postavi,« je 
povedal selektor in trener 
slovenske reprezentance v 
športnem plezanju Gorazd 
Hren, ki je pred odhodom 
v Avstrijo napovedal: »S pr-
venstva bomo prinesli me-
daljo – in to ne samo eno.«

V vseh posameznih disci-
plinah in kombinaciji bodo 
tekmovali Janja Garnbret, 
Katja Kadić, Vita Lukan, Mia 
Krampl in Urška Repušič v 
ženski ter Jernej Kruder, Do-
men Škofic in Luka Potočar v 
moški konkurenci. Kot spe-
cialisti za težavnost so tu še 
Mina Markovič, Tjaša Kalan 
in Lučka Rakovec ter Martin 
Bergant in Milan Preskar, 
za balvane pa poleg Marko-
vičeve še Tjaša Slemenšek, 

Gregor Vezonik, Anže Pe-
harc in Zan Sudar. Tekmo-
valce bodo spremljali selek-
tor in trener Gorazd Hren, 
trenerja Luka Fonda in Urh 
Čehovin ter fizioterapevt Pe-
ter Hribar.

Na prvenstvo so dobro 
pripravljeni. »Na priprave 
smo odšli prav v Innsbruck, 
kjer so verjetno najboljši po-
goji za trening na svetu. Del 
kvalifikacij bo na stenah, na 
katerih smo trenirali. Me-
nim, da smo tam opravili 
vrhunske treninge disciplin 
balvani in težavnost, večino 
hitrosti smo trenirali doma 

v Celju, specifiko balvanov 
v Kopru. Neke vrste pripra-
va na svetovno prvenstvo je 
že celotna sezona, iz katere 
je razvidno, da s tako moč-
no ekipo še nismo odšli na 
največje tekmovanje,« je de-
jal trener Urh Čehovin. 

V Innsbrucku bo nastopi-
la tudi slovenska paraplezal-
na reprezentanca, ki deluje 
pod vodstvom selektorja Ju-
rija Ravnika in se je z obeh 
preteklih svetovnih prven-
stev v paraplezanju vrnila 
z medaljo. Ekipo sestavlja-
jo Gregor Selak v kategoriji 
omejitve gibanja RP3, Tanja 

Glušič v kategoriji omejitve 
vida B2 in Matej Arh v kate-
goriji RP1, katerega nastop 
je odvisen od stanja poško-
dovanega zapestja. »Konku-
renca je iz leta v leto večja. 
Paraplezanje pridobiva raz-
poznavnost. Ne obremenju-
jem se s konkurenco, ampak 
se posvečam svojemu delu. 
V letošnji sezoni sem znova 
začel sodelovati z Romanom 
Krajnikom, tako da sva od-
lično tempirala formo pred 
svetovnim prvenstvom,« je 
povedal 29-letni Škofjelo-
čan Gregor Selak, plezalec z 
multiplo sklerozo.

Plezalci močni kot še nikoli
V Innsbrucku se je včeraj začelo svetovno prvenstvo v težavnostnem, balvanskem in hitrostnem 
plezanju ter kombinaciji vseh treh disciplin. Slovenska reprezentanca močna kot še nikoli doslej.

Slovenska plezalna in paraplezalna reprezentanca je z velikimi pričakovanji odšla na 
svetovno prvenstvo. / Foto: Manca Čujež

Medvode – V nedeljo, 9. septembra, se bodo za poletne na-
slove državnih prvakov v teku na rolkah pomerili smučarski 
tekači od mladinskih do članskih kategorij. Prvenstvo bo v 
organizaciji NŠD Medvode potekalo na cesti od Preske do 
vasi Tehovec. Tekmovanje se bo začelo s prvim startom ob 
9.30. Na krajši progi se bodo za Pokal Geoplin pomerile tudi 
otroške kategorije.

Smučarski tekači za poletne naslove
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Kranj – Na Brdu pri Kranju 
bo jutri, 8. septembra, Triglav 
tek. Še na dan dogodka (do 
zapolnitve mest) se lahko 
prijavite na enaga od petih 
tekaških izzivov na šestih raz-
daljah. Prvi start bo ob 9.30. 

Jutri Triglav tek

Škofja Loka – Pokal polanskih puklov se to nedeljo, 9. sep-
tembra, nadaljuje z Vzponom na Lubnik, ki bo potekal v orga-
nizaciji Društva Tek 4 mostov in Športne zveze Škofja Loka. 
Start bo ob 10. uri na Mestnem trgu.

V nedeljo kolesarski Vzpon na Lubnik

Kranj – Slovenska mladinska vaterpolska reprezentanca je v 
skladu s pričakovanji nastopila na evropskem prvenstvu v 
Minsku v Belorusiji. V predtekmovalni skupini so izgubili s 
Hrvaško, Španijo in Turčijo, sledil je še poraz proti Gruziji, 
na tekmi za končno 15. mesto pa so premagali Veliko Brita-
nijo. »Po sedmih letih smo v slovenskem vaterpolu znova 
nastopili na evropskem prvenstvu. Odigrali smo solidno in po 
pričakovanjih za tako mlado reprezentanco, ki je v povprečju 
vsaj dve leti mlajši od drugih. Najboljši posameznik je bil naj-
mlajši, 16-letni Aljaž Troppan, ki je bil med najboljšimi strelci 
prvenstva. Če bi vaterpolska zveza poskrbela za nas in nam 
omogočila kvalitetnejše priprave, bi verjetno lahko naredili še 
korak več. Slovenski klubi za to reprezentanco niso naredili 
ničesar. Stanje je klavrno in pod pričakovanji. S tem zadnjim 
dejanjem se zaključuje moja reprezentančna kariera in odsto-
pam z mesta vseh funkcij na nivoju državnih selekcij,« je po 
končanem prvenstvu povedal trener Aleš Komelj.

Mladi vaterpolisti petnajsti v Evropi

Bled – Triatlonci so se v soboto na Bledu pomerili za naslo-
ve državnega prvaka v triatlonu na standardni razdalji (1500 
metrov plavanja, štirideset kilometrov kolesarjenja in deset 
kilometrov teka). V ženski konkurenci je zmagala Nina Mandl 
(Multisport klub Krško), med moškimi pa je bil najboljši Jure 
Majdič (TK Inles Riko Ribnica).

Državna prvaka v triatlonu

Zbilje – Ob Zbiljskem jezeru bo v nedeljo, 9. septembra, od 10. 
ure drugo leto zapored potekalo državno prvenstvo v tenisu 
na mivki. Organizatorji bodo poskrbeli tudi za promocijo tega 
športa, tako da bo na voljo brezplačno promocijsko igranje za 
vse, ki bi se želeli preizkusiti v tenisu na mivki.

Državno prvenstvo v tenisu na mivki

Kranj – V sredo se je s tekmama četrtfinala v dvorani Zlato polje 
v Kranju začel letošnji hokejski Pokal Slovenije. V prvi tekmi 
so hokejisti HK SŽ Olimpije s 6:0 (1:0, 5:0 0:1) premagali HK 
ECE Celje in se bodo v današnjem prvem polfinalu (ob 17.30) 
pomerili z gostitelji turnirja, hokejisti HK Triglav, ki so v drugem 
četrtfinalu premagali gorenjske tekmece iz HK MK Bled s 5:1 
(1:1, 3:1, 1:0). V drugem polfinalu (ob 20.30) bodo igrali hokejisti 
HK Slavije z zmagovalcem včerajšnjega četrtfinala med HDD 
SIJ Acroni Jesenice in HDK Maribor. Tekma do zaključka naše 
redakcije še ni bila končana. Finale bo jutri ob 20. uri.

Hokejisti Triglava v polfinalu z Olimpijo

Maja Bertoncelj

Kranj – Kranjski bazen je 
prizorišče evropskega vete-
ranskega prvenstva v plava-
nju, ki je na tribune privabi-
lo tudi veliko gledalcev. 

Še posebej zanimivo je 
bilo v torek ob vnovičnem 
nastopu dobitnice olim-
pijske plavalne medalje iz 

Pekinga leta 2008 Sare Isa-
ković. Bila je del mešane šta-
fete, skupaj z nekdanjo re-
prezentantko Tanjo Blatnik, 
nekdanjim evropskim re-
korderjem Matjažem Mar-
kičem in smučarjem Sandi-
jem Murovcem, ki je bil tudi 
pobudnik nastopa. Nastopi-
li so predvsem za promoci-
jo zdravega načina življenja 

in prvenstva, na koncu pa os-
vojil celo bronasto medaljo.  

Evropsko veteransko pr-
venstvo v vodnih športih 
se bo zaključilo konec te-
dna. Potekajo še tekmova-
nja v plavanju v Kranju, v 
sinhronem plavanju v Ka-
mniku, tekme na Bledu pa 
čakajo še plavalce v daljin-
skem plavanju. 

Isakovićevi nova medalja
Sara Isaković je osvojila novo medaljo, tokrat na domačem evropskem 
veteranskem prvenstvu v plavanju.

Slovenska štafeta v postavi Matjaž Markič, Tanja Blatnik, Sara Isaković in Sandi Murovec 
na evropskem veteranskem prvenstvu v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Bitnje – V govedoreji, ki je 
najpomembnejša kmetijska 
dejavnost na Gorenjskem, 
predstavlja silažna koruza 
od štirideset do petdeset od-
stotkov celotnega krmnega 
obroka, zato je priprava sila-
že, to je žetev koruze in si-
liranje, na Gorenjskem naj-
pomembnejše poletno-je-
sensko kmetijsko opravilo, 
saj koruza za silažo zaseda 
približno 3700 hektarjev ali 
več kot polovico vseh njiv. 

»Letos so bili dobri po-
goji za rast in razvoj koru-
ze. Na nekaterih območjih 
so spomladi sovke uniči-
le koruzne rastline, tako 
da je bila potrebna ponov-
na setev. Koruznega hro-
šča je bilo še več kot lani, na 
lovnem mestu so tedensko 
ujeli tudi več kot sedemsto 
hroščev. Tudi na obmo-
čjih, kjer se je močno razši-
ril, letos, ko so bile ugodne 

pridelovalne razmere, ni 
povzročil gospodarske ško-
de, koruza je polegla le na 
redkih njivah, medtem ko 
bi v sušnih letih ali ob dru-
gih neugodnih pogojih 

pridelovalci zanesljivo ob-
čutili posledice,« pravi Ma-
rija Kalan, specialistka za 
rastlinsko pridelavo v Kme-
tijsko gozdarskem zavo-
du Kranj, ki na podlagi 

letošnjih opažanj ugota-
vlja, da je koruznega hro-
šča manj na območjih, kjer 
je malo koruze, in več tam, 
kjer koruza prevladuje v 
setvenem kolobarju.

Padavine so bile letos si-
cer dokaj dobro razporejene 
čez vse rastno obdobje, ven-
dar pa je šest tednov, ob kon-
cu julija in ves avgust, koru-
za na plitvejših, peščenih tleh 
občutila sušo, ki je pospešila 
prisilno dozorevanje. Neka-
teri kmetje so jo zato zače-
li žeti in silirati že avgusta, 
še zlasti po 15. avgustu. Prib-
ližno petina koruze je že po-
žeta, siliranje pa bo predvi-
doma trajalo do konca sep-
tembra. »Prisilno dozoreva-
nje je povzročilo, da so neka-
teri pridelovalci zaradi tega 

silirali preveč suho koruzo. 
V takih primerih je priporo-
čljiva uporaba silirnih dodat-
kov, še zlasti tistih, ki prepre-
čuje segrevanje silaže ob od-
prtju silosa,« svetuje specia-
list za živinorejo v kranjskem 
kmetijsko-gozdarskem zavo-
du Franc Pavlin, ki pridelo-
valcem tudi priporoča ob si-
liranju standardno dolžino 
rezi koruze, to je od sedem do 

osem milimetrov. »V svetu 
sicer potekajo poskusi z dalj-
šo rezjo, od dvajset do tride-
set milimetrov, ki naj bi zago-
tavljala boljšo strukturo sila-
že in lažjo prebavljivost, ven-
dar takšna dolžina rezi pri-
naša tudi veliko negativnega. 
Koruza se slabše tlači, večja je 
možnost segrevanja ...« 

»Letos pridelki niso re-
kordni, so pa dobri, suče-
jo se okrog petdeset ton na 
hektar. Ponekod so verjetno 
tudi nižji, a ne samo zaradi 
suše, ampak ponekod tudi iz 
tehnoloških razlogov,« ugo-

tavlja Marija Kalan in pou-
darja, da se na govedorej-
skih kmetijah zavedajo po-
mena kolobarjenja, vendar 
ga zaradi pomanjkanja ze-
mljišč težko izvajajo. »Če bi 
hoteli preprečiti škodo, ki jo 
povzroča koruzni hrošč, bi 
morali sejati koruzo na isti 
njivi vsako drugo leto, tako 
pa se dogaja, da je na isti nji-
vi tudi po več let zapored.«

Koruznega hrošča je vse več
Letos so bili na Gorenjskem za rast in razvoj koruze za silažo dobri pogoji. Ponekod je suša povzročila 
prisilno dozorevanje in tudi predčasno siliranje. Koruznega hrošča je vse več, a letos ni povzročal 
gospodarske škode.

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zadrugo Sloga 
Kranj pripravil v sredo na Šifrerjevi njivi v Bitnjah srečanje pridelovalcev koruze in ogled 
poskusnega nasada z 38 hibridi koruze za silažo od petih semenarskih hiš. 

Cveto Zaplotnik

Poljane – V kranjski obmo-
čni enoti Zavoda za gozdo-
ve Slovenije so pripravili 
osnutek gozdnogospodar-
skega načrta enote Poljane 
za desetletno obdobje 2018–
2027. Načrt je do 17. sep-
tembra javno razgrnjen v 
prostorih krajevne enote za-
voda za gozdove v Poljanah, 
javna obravnava načrta pa bo 
v četrtek, 13. septembra, ob 
pol osmih zvečer v lovskem 
domu Lovske družine Polja-
ne v Poljanah. V času javne 
razgrnitve in na javni obrav-
navi bodo lastniki gozdov in 
drugi zainteresirani lahko 
dali na osnutek načrta pri-
pombe in predloge. 

Povečalo se je število 
solastnikov

Gozdnogospodarska eno-
ta Poljane obsega 8461 hek-
tarjev, od tega je 5518 hektar-
jev gozdov, ki so skoraj v celo-
ti v zasebni lasti. Razdroblje-
nost je velika, vseh zasebnih 
lastnikov je 1384, med njimi 
je 1114 lastnikov z manj kot 
pet hektarjev veliko posestjo 
in le 32 lastnikov, ki imajo 
od trideset do sto hektarjev 
gozda. »V primerjavi s prejš-
njim desetletnim obdobjem 

v posestni sestavi zasebnih 
gozdov ni velikih sprememb, 
a odkar ni dovoljeno deliti 
parcel, manjših od pet hek-
tarjev, se je povečalo število 
solastnikov,« ugotavlja Bogo 
Žun, vodja Krajevne enote 
Poljane, in poudarja, da veli-
ko število manjših posestni-
kov poleg vse pogostejših na-
ravnih ujm najbolj otežuje 
gospodarjenje z gozdovi. 

Še nikoli toliko ujm

»V enoti Poljane še nikoli 
doslej posek poškodovanega 
in oslabelega drevja ni pred-
stavljal več kot polovico ce-
lotnega poseka, kot je bilo to 
v minulem desetletnem ob-
dobju. To je posledica ujm 
in z njimi povezane gradaci-
je podlubnikov, « pove Ma-
tjaž Guček, ki je vodil izde-
lavo načrta, in našteva: v le-
tih 2010, 2014 in 2016 so 
bile poplave, ki so poškodo-
vale gozdne prometnice, v 
letih 2012 in 2013 suša, ki 
so jo občutili tudi gozdovi, 
v letu 2011 snegolom, ki je 
poškodoval večje količine li-
stavcev, v letih 2013 in 2017 
vetrolom, v letu 2014 žle-
dolom, ki je poškodoval ok-
rog sto tisoč »kubikov« drev-
ja, v zadnjih treh letih se je 
v poškodovanih in oslabelih 

gozdovih pretirano razmno-
žil lubadar ... »Napad luba-
darja je pojenjal, zdaj je le še 
nekaj manjših žarišč. Veliko 
zaslug za to imajo vestni la-
stniki, ki so se hitro lotili sa-
nacije. Upam, da bomo po-
sek zaradi lubadarja kmalu 
spravili v normalni obseg, 
to je na petsto kubičnih me-
trov na leto,« pove Bogo Žun 
in doda: »Žled in lubadar sta 

''posekala'' tisto, česar niso 
lastniki, s tem pa sta mar-
sikaterega lastnika tudi do-
končno prepričala, da se sta-
rih, debelih smrek ne spla-
ča ''šparati'', ampak da jih je 
treba pravočasno posekati.«

Lastniki bi lahko sekali 
bistveno več 

Tudi številke kažejo, da bi 
lastniki lahko sekali več. V 
minulih desetih letih bi lah-
ko posekali 320 tisoč kubič-
nih metrov drevja, a so ga 

dejansko le 237 tisoč »kubi-
kov«. »Z novim načrtom po-
večujemo možni posek na 
skoraj 396 tisoč kubičnih 
metrov, kar predstavlja v pri-
merjavi s prejšnjim načrtom 
povečanje skoraj za četrti-
no,« pravi Matjaž Guček in 
pojasni, da tudi s tolikšnim 
povečanjem ne bodo »pose-
kali« celotnega letnega pri-
rastka in se bo lesna zaloga 
še povečala. »Načrt bo težko 
uresničiti. Lastniki bodo se-
kali več, če jih bodo k temu 
prisilile naravne ujme ali 
ekonomske razmere,« je 
prepričan Bogo Žun. 

Gozdovi so v enoti Polja-
ne v primerjavi z drugimi 

enotami na kranjskem 
gozdnogospodarskem ob-
močju dobro odprti z gozdni-
mi prometnicami, neodpr-
tih ostaja približno 15 odstot-
kov gozdov, vendar pa v vsa 
območja gradnja prometnic 
po oceni gozdarjev tudi ne 
bi bila smiselna. V minulem 
desetletju so v enoti zgradi-
li eno gozdno cesto dolžine 
1450 metrov, za normalno 
gospodarjenje pa bi jih mo-
rali v prihodnje zgraditi še 
7,6 kilometra. 

Preveč debelega drevja

V zavodu za gozdove kot 
glavne probleme v enoti ome-
njajo vse pogostejše naravne 

ujme in pojavljanje lubadar-
ja v poškodovanih in oslabe-
lih gozdovih, veliko posestno 
razdrobljenost, prevelik de-
lež debelega drevja, pomanj-
kljivo negovanje mladih ses-
tojev, pogosto spreminjanje 
sistema sofinanciranja gojit-
venih in varstvenih del, ve-
lik »pritisk« rekreacije in na-
biralništva na gozdni pros-
tor, širjenje jelenjadi po ob-
močju in vse pogostejše po-
javljanje divjih prašičev. »Še 
pred dvajsetimi leti smo v 
Poljanski dolini opazovali 
jelene kot čudo, zdaj so stal-
no navzoči in povzročajo 
škodo tudi v gozdovih,« pra-
vi Bogo Žun.

Ujme krojijo gospodarjenje z gozdovi
V zavodu za gozdove ugotavljajo, da v gozdnogospodarski enoti Poljane vse pogostejše naravne ujme in velika lastniška razdrobljenost otežujejo 
gospodarjenje z gozdovi. V minulem desetletju je posek poškodovanega in oslabelega drevja predstavljal več kot polovico celotnega poseka.

Javna obravnava 
osnutka načrta 
gozdnogospodarske 
enote Poljane bo v 
četrtek, 13. septembra, 
ob 19.30 v domu lovske 
družine v Poljanah.

Po analitični kalkulaciji Kmetijskega inštituta 
Slovenije so letos stroški pridelave koruze za siliranje 
na njivi (ob pridelku petdeset ton na hektar) znašali 
1208 evrov, brez subvencije 980 evrov, stroški 
pridelave koruze in priprave silaže (skupaj s stroški 
spravila, tlačenja, folije itd.) pa 2134 evrov in brez 
subvencije 1871 evrov.

Matjaž Guček Bogo Žun
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V družbi Trelleborg Slovenija, d.o.o. proizvajamo in tržimo viso-
ko kakovostne gumeno tehnične izdelke in pnevmatike. Za okre-
pitev svoje ekipe v programu MOTO vabimo k sodelovanju nove-
ga sodelavca/sodelavko za delovno mesto:   

ORODJAR (m/ž) 
ki bo zadolžen za menjavo kalupov na vulkanizacijskih stiskalni-
cah ter za čiščenje, osnovno vzdrževanje in skladiščenje kalupov.

Zaželeno: III. ali IV. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri, po-
znavanje dela z Microsoft Office, smisel za timsko delo, samoinici-
ativnost, veselje do dela z orodji.

Delo poteka v do 2-izmenskem ritmu z delovnimi sobotami. 

Nudimo zanesljivo zaposlitev (določen čas z možnostjo podalj-
šanja v nedoločen čas po preizkusnem obdobju) in redno plačilo. 

Vaše prijave pričakujemo do 17. 9. 2018  na naslovu spelca.klancar@
trelleborg.com ali zaposlitev@savatech.si, ali pa po redni pošti 
na naslovu Trelleborg Slovenija, d.o.o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj.

Ana Šubic

Železniki – Dolgoletnega di-
rektorja Alplesa Franca Zu-
panca je po upokojitvi z ma-
jem zamenjal Velko Gor-
tnar, diplomirani ekono-
mist, ki je bil pred tem zadol-
žen za prodajo na trgih nek-
danje Jugoslavije. V Alple-
su dela že 28 let, bil je tudi 
njegov štipendist. »Šel sem 
bolj ali manj skozi vse služ-
be, poznam tako tehnologi-
jo, konstrukcijo, razvoj iz-
delkov kot tudi prodajo,« je 
pojasnil.

Kuhinje že tretjina 
proizvodnje

Novi direktor namera-
va slediti že utečeni strate-
giji, s katero ohranjajo do-
nosnejše programe in pro-
dukte, ostale pa počasi umi-
kajo s trga. »V ponudbi smo 
imeli sedem spalnic in vse 
tudi na zalogi. Tako široka 
ponudba ni rentabilna, zato 
smo jo zmanjšali na tri spal-
nice, pri obstoječih spalni-
cah pa povečali ponudbo, 

tako da je kompleksnej-
ša in s tem še bolj zadosti-
mo željam kupca,« je razlo-
žil Gortnar. Poudaril je tudi 
nenehen razvoj novih ku-
hinj, ki jih izdelujejo od leta 
2010 in sedaj predstavljajo 
že trideset odstotkov proi-
zvodnje. Pred letom dni so 
predstavili novo generacijo 
kuhinj, ki so bile med kupci 
zelo dobro sprejete. Pri ku-
hinjah tako letos zaznavajo 
35-odstotno povečanje pro-
daje, izdelali naj bi jih blizu 
dva tisoč. »Vsaki dve leti pri-
demo na trg z novimi kuhi-
njami, enako velja za vgra-
dne omare, ki dosegajo de-
setino proizvodnje. Trudi-
mo se za stalne novitete, 
trenutno imamo v razvoju 
novo spalnico. Smo pa tudi 
v končni fazi vpeljave do-
kaj pomembnega posla za 
nemškega kupca, za kate-
rega proizvajamo sestavne 
dele za kuhinje. Gre za kar 
od osemindvajset do tride-
set kontejnerjev na mesec,« 
je povedal Gortnar in dodal, 
da jim posel za nemškega 

kupca prinaša že osem od-
stotkov prihodkov.

Pritegniti si želijo več 
mladih kupcev

V podjetju uvajajo nov 
poslovni model individu-
alne proizvodnje po željah 
stranke, ki je že možna pri 
kuhinjah in vgradnih oma-
rah, razširiti pa ga namera-
vajo še na spalnice, dnevne 
in otroške sobe. »Načrtuje-
mo nakup povsem novega 
računalniškega programa, 
ki obvladuje vse: konstruk-
cijo, pripravo dokumentaci-
je, naročila na trgu, obdelavo 
naročila v podjetju in direk-
tni prenos potrebnih podat-
kov v proizvodnjo. To bo zelo 
kompleksen postopek. Pri 
kuhinjah je trajal štiri leta, 
načrtujemo pa, da ga bomo 
sedaj izpeljali v dveh letih. 
Tega segmenta ne more ob-
vladovati vsak, ker je težji in 
bolj zahteven,« je dejal Gor-
tnar. Pri individualnih pro-
duktih po meri imajo kon-
stantno rast. »Stranke so vse 
zahtevnejše in jim skušajo 

čim bolj ustreči. Tudi zato 
smo lani prenovili pohištve-
ni studio v Železnikih, kjer 
jim nudimo tudi vse stori-
tve od svetovanja do mon-
taže na izredno visokem ni-
voju. Koncept studia želi-
mo razširiti tudi na svoje po-
slovne partnerje za malopro-
dajo. Naš cilj so zadovoljne 
stranke, ki se rade vračajo, in 
to nam kar lepo uspeva. Vi-
dijo nas kot proizvajalca, ki 
mu lahko zaupajo. Sicer pa 
najbolj pogrešamo mlade. 
To je segment, ki je običaj-
no cenovno občutljiv, zanje 
je morda naše pohištvo malo 
predrago. Stalno razmišlja-
mo, kako jih bolje nagovori-
ti, če že ne za prvi nakup po-
hištva, pa morda za druge-
ga, ko se finančno že malo 
opomorejo in si želijo kvali-
tetnejše pohištvo,« je pojas-
nil Gortnar.

Alples na prelomnici  

Prehod iz proizvodnje 
serijskega pohištva na pro-
izvodnjo po naročilu stran-
ke je po besedah Gortnarja 

zelo zahteven: »To je za 
Alples velik izziv. Alples je 
ta čas na prelomnici, ko se 
bo moral odločiti, v kateri 
segment se bo bolj usme-
ril: ali bo to serijsko pohi-
štvo ali proizvodnja po na-
ročilu strank. Prihodnost je 
nedvomno v večji speciali-
zaciji.«  

Alples je lani dosegel 11,4 
milijona evrov prihodkov 
od prodaje, kar pomeni šes-
todstotno rast, čisti dobiček 
je znašal nekaj manj kot 35 
tisoč evrov. In kako jim kaže 
letos? »O tem je verjetno še 
malo zgodaj razmišljati. Le-
tos smo imeli zaradi nove-
ga posla za nemškega kup-
ca večje investicije, zelo 

zahtevna je tudi ukinitev 
nekaterih programov. Pred-
videvamo pa, da bo proda-
ja na nivoju lanskega leta 
ali pa malenkost boljša,« je 
odvrnil novi direktor. Dobri 
dve tretjini prihodkov sicer 
ustvarijo na domačem trgu. 
Med tujimi trgi je največji 
hrvaški, pohištvo pa proda-
jajo tudi v BiH in Srbijo ter v 
Slovaško in v Francijo.

Pohištvena industrija je v 
Sloveniji v zadnjih dvajsetih 
letih skorajda izginila, se pa 
v zadnjih letih, opaža Gor-
tnar, manjše mizarske de-
lavnice razvijajo v podjetja 
z desetimi, petnajstimi za-
poslenimi, ki lahko uresni-
čujejo tudi večje projekte.

Alples pred novimi izzivi
V Alplesu ob serijski proizvodnji pohištva postaja vse bolj pomemben nov poslovni model individualne 
proizvodnje po naročilu. Trenutno se kot najboljša kaže kombinacija obeh usmeritev, prihodnost pa je v 
večji specializaciji, je prepričan novi direktor pohištvenega podjetja iz Železnikov Velko Gortnar.

Novi direktor Alplesa Velko Gortnar / Foto: Andrej Tarfila

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeško podje-
tje Klemen Transport se je 
med prvimi pri nas odločilo 
za nakup tovornih vozil na 
utekočinjen zemeljski plin. 
Tovrstna vozila predstavlja-
jo alternativo fosilnim po-
gonskim gorivom in bistve-
no manj onesnažujejo oko-
lje. »Zavedamo se pomena 
okoljske ozaveščenosti in 
vplivov škodljivih izpustov v 
okolje, zato smo vozni park 
obogatili z nakupom treh 
sodobnih tovornih vozil na 
utekočinjen zemeljski plin, 
ki jih polnimo na črpalki v 
Sežani,« je povedal lastnik 
podjetja Klemen Piškur. 

Vozila znamke Iveco Stra-
lis, za katere so se odločili pri 
podjetju Klemen Transport, 
z enim polnjenjem lahko 
prevozijo do 1600 kilome-
trov. Motorni agregat obču-
tno manj onesnažuje okolje 
z emisijami, poleg tega pa so 
tišji in s hrupom tako manj 
motijo okolico še posebej v 
času nočnih dostav. 

»Najpoglavitnejša razlika 
je v uporabi čistejšega alter-
nativnega pogonskega gori-
va, ki se zaradi novejših teh-
nologij uporabe in razvoja 

motorja pozna tudi v nekaj 
višji nabavni ceni tovrstne-
ga tovornega vozila, vendar 
je treba nakup gledati z več 
zornih kotov, med kateri-
mi je pomembna tudi sub-
vencija takega nakupa in 
pa posledično nekoliko niž-
ja cena pogonskega goriva, 
zato odgovor ne more biti 
tako enoznačen in enosta-
ven,« na vprašanje, kakšna 
je cenovna razlika med di-
zelskim tovornjakom in to-
vornjakom na utekočinjen 
zemeljski plin odgovarja 

Klemen Piškur in dodaja, 
da bo testno obdobje poka-
zalo, ali je investicija upra-
vičena. Kot pravi, so skupaj 
z dobaviteljem vozil s stra-
ni državnih in evropskih in-
štitucij dobili zagotovilo, da 
bodo nabave tovrstnih vo-
zil subvencionirane, v na-
sprotnem primeru bi bil na-
kup takšnega vozila namreč 
predrag.

Pomemben faktor pri ta-
kšnem nakupu pa predsta-
vljajo tudi vse večje zahteve 
strank po čistejših oziroma 

bolj »zelenih« prevozih. 
»Tovrstna ozaveščenost je 
vedno večja in naši naročni-
ki to na svojih področjih že 
izvajajo, zato je tudi povpra-
ševanje po tovrstnih prevo-
zih v porastu, še posebej v 
kombinaciji izpolnjevanja 
naročnikovih zavez k iz-
polnjevanju zmanjševanja 
ogljičnega odtisa in trajno-
stnemu razvoju,« pojasnju-
je Piškur, ki je prepričan, 
da bodo alternativni viri 
energije postopoma prev-
zeli primat med pogonski-
mi gorivi. Če bodo anali-
ze testnega obdobja tovor-
nih vozil na utekočinjen ze-
meljski plin pokazale pozi-
tivne rezultate, bodo v pod-
jetju Klemen Transport v 
prihodnje še povečali števi-
lo takšnih tovornjakov.

Za bolj »zelene« prevoze
Avtoprevozniško podjetje Klemen Transport je pred kratkim vozni park 
nadgradilo s prvimi vozili na utekočinjen zemeljski plin.

Motorni agregati na utekočinjen zemeljski plin so okolju prijaznejši in tišji od motorjev na 
fosilna goriva. / Foto: arhiv Klemen Transporta

Kranj – Konec avgusta je bilo v Sloveniji registriranih 75.920 
brezposelnih, kar je 0,2 odstotka manj kot julija in 9,4 odstotka 
manj kot pred letom dni. Prejšnji mesec se je na novo prijavilo 
4760 brezposelnih, kar je 26,4 odstotka manj kot julija in 5,3 od-
stotka manj kot avgusta lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2662 
brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 543 iskalcev 
prve zaposlitve ter 632 trajno presežnih delavcev in stečajnikov, 
je včeraj objavil zavod za zaposlovanje. Od 4891 brezposelnih 
oseb, ki jih je avgusta zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo 
oz. samozaposlilo 3233, kar je 10,6 odstotka manj kot julija in 8,9 
odstotka manj kot avgusta lani. Brezposelnost se je v primerjavi 
z julijem na Gorenjskem, kjer je bilo konec avgusta registriranih 
4949 brezposelnih, znižala za 1,1 odstotka, na medletni ravni pa 
za 10,3 odstotka. Avgusta je sicer brezposelnost najbolj upadla 
(za 1,2 odstotka) v območni službi Zavoda za zaposlovanje Ptuj, 
na medletni ravni pa v Prekmurju (za 12,7 odstotka).

Po julijskem dvigu spet nižja brezposelnost
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Ubirali lastne  
neuhojene poti

»Obletnice so vedno priložnost, 
da pogledamo na prehojeno pot 
– kako smo se razvijali in prišli do 
tega, kar podjetje predstavlja da-
nes,« je ob jubileju dejal direktor 
M Sore Aleš Dolenc. Začetki zadru-
ge segajo v revolucionarne čase po 
drugi svetovni vojni, ko so tako kot 
druge kmetijske zadruge po Slove-
niji tudi v Žireh po direktivi z vrha 
ustanovili Kmetijsko nabavno pro-
dajno zadrugo Žiri. »A naši zadru-
žniki so kmalu uvideli, da se bo tre-
ba prilagajati in iskati prostor med 
uradno dovoljenim in realno mo-
žnim. V Žireh so namreč za kme-
tijstvo omejene danosti, saj smo 
obkroženi s hribi. Naši kmetje pra-
vijo, da tu rasteta trava in krava, po-
memben produkt pa je tudi les. Tu 
pa se zgodba za neko masovno tr-
žno proizvodnjo zaključi.« Že tak-
rat je prišla do izraza žirovska iznaj-
dljivost, ki ji danes bolj moderno re-
čemo inovativnost, je poudaril Do-
lenc. Če so jim le pustili, so posku-
šali pametno obiti direktive, jih pri-
lagoditi in ubrati svojo pot. »Nismo 
vedno prisluhnili temu, kar je bilo 
zaukazano ali trenutno moderno, 
nismo vedno drveli tja, kamor je si-
lila večina.« Glede na omejene na-
ravne danosti so kmalu ugotovili, 
da bo zadruga samo od kmetijstva 
težko preživela. Zato so zadružniki 
kmalu začeli razvijati tudi trgovsko 
dejavnost, najprej samo za oskrbo 
s kmetijskim repromaterialom, po-
tem pa tudi splošno trgovino in še 
kasneje gradbeni center.
Pomembno prelomnico v razvo-
ju je predstavljala vzpostavitev 
lesne dejavnosti. »Zadruga je imela 

monopol nad trgovino z lesom, kar 
so zadružniki uspešno izkoristili, in 
nekaj časa je bila to vodilna dejav-
nost znotraj podjetja,« je razložil 
Dolenc. Naslednji prelomni dogo-
dek v razvoju M Sore je bila zdru-
žitev z žirovskim mizarskim podje-
tjem, ki se je znašlo v težavah, saj 
v omejenih pogojih ni bilo mogoče 
zagotoviti dovolj surovine. »Zato je 
bila združitev z nami neke vrste ide-
alna kombinacija – zadruga je ime-
la surovino, mizarsko podjetje pa je 
prispevalo končni izdelek.« Nekako 
spontano je zrasla tudi odločitev o 
novi dejavnosti prodaje okovja. 
»Za našo mizarsko delavnico smo 
namreč sami kupovali materiale, 
in tako smo začeli razmišljati, da bi 
to lahko počeli še za druge.« Iz do-
datne dejavnosti takratne Železni-
ne se je tako postopoma razvila po 
prometu danes največja enota v M 
Sori in motor razvoja celotne druž-
be. Tudi ta dejavnost letos praznu-
je jubilej, saj je od začetkov proda-
je stavbnega okovja minilo 25 let.

Skrb za dobrobit vseh
V tem svojem razvoju, pravi Do-
lenc, so bili tako vedno zelo inova-
tivni. »Kot zadruga smo na žalost v 
Sloveniji nekaj posebnega. Žal mi 
je, ker je pri nas zadružništvo ome-
jeno samo na kmetijsko dejavnost 
in mi predstavljamo izjemo; drug-
je je tovrstno organiziranje podje-
tij precej bolj običajno.« V Sloveniji 
pa po njegovih besedah zadružniš-
tvo zaradi obremenjenosti z zablo-
dami v preteklosti žal še vedno ena-
čimo z nekakšnimi kolhozi. Sam je 
prepričan, da je veliko uspešnej-
ša tista organizacija, v kateri ima-
jo delavci vpliv na odločitve in so 

povabljeni v lastništvo in upravlja-
nje, kot pa tista, v kateri so zapos-
leni le mezdni delavci. A čeprav so 
si vedno prizadevali biti inovativni, 
so bili sočasno tudi pristaši tradici-
je. »Vedno smo bili podjetje, ki je 
skrbelo tudi za skupnost in dobro-
bit vseh zadružnikov, ne samo po-
sameznikov; to je bistvo zadrug.«
V zadnjih dvajsetih letih so veli-
ko vlagali predvsem v razvoj enot 
Mizarstva in Norice. Ogromno 
sredstev so vložili v nove zgrad-
be, razvoj, marketing in nove stro-
je. »Na teh dveh področjih smo od-
lično opremljeni in pripravljeni na 
prihodnje izzive,« poudarja Dolenc 
in dodaja, da so obenem zelo zado-
voljni, da jim je lani uspelo okrepiti 
tudi kmetijski del. Ob tem z obžalo-
vanjem pojasni, da je bilo to možno 
zaradi nesreče drugih, saj so – po-
tem ko so nekatere zadruge na ob-
močju južno od Žirov zašle v težave 
– ponudili roko tamkajšnjim kme-
tom ter organizirali odkup mleka in 
živine. Tudi na tem področju so zato 
ustvarili precejšnjo rast in v nekate-
rih dejavnostih, recimo pri odkupu 
mleka, so postali celo najmočnejša 

zadruga med Ljubljano in morjem. 
»To zagotavlja dodatno varnost na-
šim zadružnikom.« So tudi solastni-
ki podjetja Mlekop, ki se ukvarja z 
nadaljnjim trženjem mleka, in sola-
stniki Loških mesnin, ki jim proda-
jo vso živino. »Skupaj smo namreč 
močnejši,« poudarja Dolenc.

Temelj vsega je lastništvo
Letošnje poslovanje glede na ugo-
dne gospodarske razmere Dolenc 
ocenjuje kot solidno. Računajo, da 
bodo prihodki ob koncu leta na 
ravni lanskih oziroma bo realizaci-
ja celo nekoliko višja. »To pa ne po-
meni, da ni nobenih težav, cenov-
ni pritiski so strahoviti tudi na na-
bavni strani. Zato pokušamo dela-
ti čim bolje in prepoznavati, kako 
''diha'' tržišče. Za zdaj nam pri tem 
kaže kar dobro.« Zadovoljni so tudi, 
da so lani vlagali v prodajalne, saj 
se letos že kažejo pozitivni učni-
ki teh naložb in so po dolgem času 
zadovoljni s poslovanjem njihovih 
prodajaln. M Sora ima v Sloveni-
ji ta čas 191 zaposlenih, še 26 pa v 
podjetjih v tujini. Njihova podjetja 

na Kosovu, v Albaniji in Makedoni-
ji sodijo pod enoto Norica in tržijo 
materiale za proizvodnjo stavbne-
ga pohištva. Podjetji v Sloveniji sta 
lani ustvarili več kot trideset mili-
jonov evrov prometa, še štiri mili-
jone prometa pa so ustvarila pod-
jetja v tujini. Ta čas vso pozornost 
usmerjajo v proizvodnjo oken, saj 
imajo do konca leta že vsa proda-
na in bo zato naporno vsa naročila 
izpolniti do roka, priznava Dolenc. 
Na področju veleprodaje okovja pa 
resno razmišljajo, da bi svojo dejav-
nost razširili tudi na sosednjo Hrva-
ško. O tem bo prihodnji teden odlo-
čal njihov nadzorni svet. 
Temelj vsega pa tudi v prihodnje 
ostaja lastništvo, je odločen Do-
lenc. »To mora ostati v rokah zadru-
žnikov, kmetov in zaposlenih. Ne 
smemo dovoliti koncentracije la-
stništva v rokah peščice. Lastniki 
se res ne morejo in ne smejo vtika-
ti v vsakodnevno poslovanje, toda 
v ključnih trenutkih lahko stopi-
jo skupaj in potegnejo prave pote-
ze.« V prihodnjih letih bo zato klju-
čen izziv, kako pritegniti v lastniško 
strukturo nove zaposlene.

Tradicija z roko v roki z inovativnostjo
Pred sedemdesetimi leti se je začela pisati zgodovina žirovske M Sore. Jubilej so zaznamovali s slovesnostjo, ki so jo združili 
z njihovim tradicionalnim srečanjem s kupci, ki ga vsako leto pripravijo zadnji petek v avgustu.

Aleš Dolenc / Foto: Gorazd Kavčič

V M Sori so z okni opremili že mnogo hiš, med njimi tudi hišo biatlonca Jakova Faka, 
ki pravi, da je ponosen, da so njihova okna njegov pogled v svet. / Foto: Gorazd Kavčič

Praznovanje sedemdesetletnice so popestrili s koncertom terceta Katrinas in 
Pihalnega orkestra Alpina Žiri. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Kranj, Strasbourg – Evrop-
sko sodišče za človekove 
pravice (ESČP) v Strasbou-
rgu je pred kratkim odloči-
lo, da mora Slovenija Litov-
cu Danasu Vizgirdi, ki je bil 
na kranjskem okrožnem so-
dišču zaradi sodelovanja v 
oboroženem in nasilnem 
ropu bančne poslovalnice v 
Radovljici leta 2002 obsojen 
na osem let in štiri mesece 
zapora, plačati 6400 evrov 
odškodnine ter 2500 evrov 
sodnih stroškov. Po mnenju 
sodnega senata ESČP je Slo-
venija kršila evropsko kon-
vencijo o človekovih pravi-
cah oziroma pravico do pra-
vičnega sojenja, ker litovske-
mu državljanu ni zagotovila 
tolmačenja v litovski jezik. 
Vizgirda je sicer zahteval 
46.840 evrov odškodnine. 

Litovskega državlja-
na so skupaj s šestimi paj-
daši aretirali pred dobri-
mi šestnajstimi leti zaradi 
suma sodelovanja v ropu po-
slovalnice Gorenjske banke 
v Radovljici 13. marca 2002, 
iz katere so odnesli za okoli 
20 tisoč evrov v različnih va-
lutah. Za vse sodne postop-
ke so mu zagotovili tolmače-
nje v ruski jezik, dobil je tudi 
ruski prevod izjav prič. Juli-
ja istega leta je bil obsojen na 
osem let in štiri mesece za-
pora, njegovo pritožbo je viš-
je sodišče zavrnilo. Vizgirda 
je kmalu po obsodbi začel 

trditi, da sojenje ni bilo pra-
vično, ker ni razumel tolma-
čenja v ruščino, čeprav se naj 
bi na sodišču strinjal z ru-
skim tolmačem in litovske-
ga tolmača niti ni zahteval, 
tudi zagovarjal se je v ru-
skem jeziku. Tako se je že 
leta 2003 pred slovenskimi 
sodišči pritožil, da med dru-
gim ni dobro razumel rusko 
in da mu je bila med soje-
njem kršena pravica do upo-
rabe svojega jezika. Njego-
vo zahtevo je leta 2006 za-
vrnilo slovensko vrhovno so-
dišče, leta 2008 pa še ustav-
no sodišče. Obe sta odločitev 
utemeljili s tem, da se med 
sojenjem nikoli ni pritožil, 
da ne razume rusko, da je na 
sojenju sodeloval in da mu 

ni bila kršena pravica do pra-
vičnega sojenja.

A senat ESČP je zdaj ugo-
tovil, da bi morala sloven-
ska sodišča preveriti, ali Li-
tovec zna toliko rusko, da v 
tem jeziku lahko poteka nje-
gova obramba. Utemeljitev 
slovenskih oblasti, da je to 
moč predvideti, ker je rušči-
na v Litvi močno razširjena, 
je zavrnilo. Ugotovilo je še, 
da mu pomoč v zvezi z jezi-
kom, ki jo je dobil, ni omo-
gočila aktivnega sodelova-
nja v sojenju, ki zato ni bilo 
pravično, Vizgirdi pa so bile 
zato kršene pravice. Član se-
nata ESČP je bil tudi sloven-
ski sodnik Marko Bošnjak, 
ki se skupaj z avstrijsko kole-
gico z večinskim mnenjem 

sodnikov v senatu ni strinjal. 
Oba sta odločitve slovenskih 
sodišč ocenila kot pravilne, 
po njunem mnenju tudi več 
dogodkov s sojenja kaže, da 
je bilo Vizgirdovo razume-
vanje ruščine zadostno za 
zagotovitev poštenega soje-
nja, vendar sta bila pregla-
sovana.

O ropu poslovalnice Go-
renjske banke v Radovlji-
ci in sojenju šestim obtože-
nim Litovcem in enemu Be-
lorusu smo pred šestnajsti-
mi leti podrobno poroča-
li tudi v Gorenjskem glasu. 
Roparji, tedaj stari od 25 do 
40 let, so v Slovenijo prišli 
nekaj dni pred ropom, uk-
radli dve vozili, prespali v ka-
mnolomu pri Kamni Gorici, 
nato pa izvedli oborožen in 
nasilen rop v Radovljici. Tri-
je zamaskirani roparji so 
vstopili v banko, v kateri so 
bile tedaj štiri stranke, med 
njimi tudi otrok. Preskočili 
so pult, zbili na tla bančne-
ga uslužbenca in ga brcali 
v glavo. Pobrali so za okoli 
20 tisoč evrov gotovine. Ple-
na niso imeli časa razdeliti, 
saj so jih gorenjski policisti 
zelo hitro polovili. Prvega ro-
parja so prijeli že po dobrih 
dvajsetih minutah. Sodiš-
če je vseh sedem obtoženih 
julija 2002 spoznalo za kri-
ve in jih precej strogo obso-
dilo na skupaj kar 45 let za-
pora, po prestanih kaznih pa 
jih je čakal še izgon iz države 
za deset let. 

Odškodnina roparju banke
Slovenija mora Litovcu Danasu Vizgirdi, ki je bil s šesterico pajdašev leta 2002 zaradi oboroženega 
ropa banke v Radovljici obsojen na več kot osem let zapora, plačati odškodnino zaradi kršitev pravice 
do pravičnega sojenja. 

Slovenski član senata Evropskega sodišča za človekove 
pravice v Strasbourgu je odločitve slovenskih sodišč ocenil 
kot pravilne, vendar je bil skupaj s somišljenico, avstrijsko 
sodnico, preglasovan. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Dve gorenjski pod-
jetji sta v sredo postali žrtvi 
goljufije, kakršne gorenj-
ski policisti do zdaj še niso 
obravnavali. Preko izvajalca 
poštnih storitev sta spreje-
li priporočeno pošiljko z od-
kupom v vrednosti približno 
60 evrov. Na ovojnici je bil 
poleg podatkov podjetja tudi 
napis »Strogo zaupno«, kot 
pošiljatelj pa je bil naveden 
»Davčni in pravni inštitut.
eu«. Obe podjetji sta znesek 
plačali, ker sta menili, da je 
pošiljatelj davčni organ in da 
je pošiljka v povezavi s poslo-
vanjem podjetja. Ko so ovoj-
nico odprli, je bil v njej do-
pis, v katerem se pošiljatelj 
zahvaljuje za naročilo »sple-
tnega doživljenjskega dosto-
pa do spletnega priročnika 

z vzorci pogodb«. Storitve 
podjetji nista naročili, deja-
nje pa sta zaradi suma golju-
fije naznanili policiji.

Spletna stran, ki je navede-
na v dopisu, sicer dejansko 
obstaja, vendar podrobnejši 
pregled strani razkrije, da je 
brez kontaktov in informacij 
o lastništvu, so ugotovili poli-
cisti. Stran tudi ne izpolnju-
je varnostnih zahtev glede va-
rovanja zasebnosti – napis ali 
ikona »Vaša povezava ni var-
na«, so dodali na Policijski 
upravi Kranj, kjer opozarjajo, 
da vedno presodite, ali greste 
takoj v plačilo odkupnine za 
pošiljko. Če je ne pričakuje-
te, odložite prevzem pošiljke 
na kasnejši čas in najprej po-
drobno preverite pošiljatelja. 
Če ste tako pošiljko že spreje-
li, dejanje prijavite na najbliž-
jo policijsko postajo.

Podjetji padli na zvijačo

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so v sredo dopoldne iz-
vedli krajši poostren nadzor 
prometa, v katerem so pet vo-
znikov zasačili med uporabo 
mobilnega telefona med vo-
žnjo, dva nista bila pripeta z 
varnostnim pasom, dva vo-
znika sta bila tudi vinjena. 
Ugotovili so kršitve zaradi 
vožnje v rdečo in rumeno luč 
na semaforju ter nepravilne-
ga prečkanja ceste. 

Naštete kršitve sodijo med 
najpogostejše, vse po vrsti 
pa vplivajo na varnost udele-
žencev, ugotavljajo policisti. 

Raba mobilnega telefona 
tako zmanjšuje zbranost in 
osredotočenost voznika na 
vožnjo, neuporaba varno-
stnega pasu zelo povečuje 
tveganje za telesne poškod-
be v primeru nesreče. Zara-
di voženj v rdečo in rume-
no luč na semaforju priha-
ja do prometnih nesreč in 
povoženj pešcev, nepravil-
no prečkanje ceste pa zelo 
ogroža predvsem pešce in 
zvišuje tveganje za hujše te-
lesne poškodbe, ki so lahko 
tudi trajne. Alkohol pa seve-
da oslabi sposobnost preso-
je voznika, ki zato izziva ne-
varnost.

Telefonirali, vozili v rdečo 

Simon Šubic

Kredarica – Pri sestopu z Ma-
lega Triglava proti Kredarici 
je včeraj dopoldne umrl pla-
ninec, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. Za planin-
ca je bil usoden padec v glo-
bino na zelo strmem delu, 
kjer smer poteka po jekle-
nih klinih. Okoliščine kaže-
jo, da gre za nesrečo, so raz-
ložili. Umrlega planinca so z 

vojaškim helikopterjem pre-
peljali v dolino.

Včeraj je helikopterski pre-
voz potrebovala tudi planin-
ka, ki si je na Kredarici poš-
kodovala gleženj. Posredova-
li so gorski reševalci iz Moj-
strane ter združena ekipa he-
likopterske nujne pomoči in 
gorske reševalne službe z Br-
nika. Poškodovano planinko 
so s helikopterjem prepeljali 
v jeseniško bolnišnico. 

Planinec padel v globino

Simon Šubic

Cerklje – Kranjski policisti so 
v sredo preko medijev iskali 
lastnika 300 evrov, pozablje-
nih v bankomatu na obmo-
čju Cerkelj. Kot so sporočili 
včeraj, se je lastnik pozablje-
nega denarja pri njih zglasil 
še isti dan in denar prevzel. 
Da je bil njegov denar obrav-
navan kot najdena stvar, je 
izvedel iz medijev, je razložil 
policistom. Pozabljen denar 

je sicer v bankomatu našla 
poštena občanka iz Cerkelj 
in ga izročila policistom. 

Policija najdene stvari, ki 
jih najditelji izročijo policis-
tom, hrani trideset dni, nato 
jih preda finančni upravi. 
Obveznost najditelja sicer 
je, da najdeno stvar vrne la-
stniku ali pa jo izroči policiji, 
ki išče lastnika najdene stva-
ri in objavi podatke na ogla-
sni deski policijske postaje, 
kjer je bil predmet najden.

Na policijo prišel po denar

Simon Šubic

Kranj – V Sloveniji je bilo v šoli 
ali njeni okolici vsaj enkrat 
ustrahovanih ali vpletenih v 
pretep 44 odstotkov učencev, 
starih od trinajst do petnajst 
let, ugotavlja Unicef v najno-
vejšem mednarodnem poro-
čilu o medvrstniškem nasi-
lju v šolah. »Učenci so vsa-
kodnevno izpostavljeni ne-
varnostim, kot so pretepanja, 
ustrahovanje med vrstniki in 
na spletu, telesno kaznova-
nje, spolno nadlegovanje, na-
silje z orožjem in pritiski, da 
se pridružijo tolpam. Kratko-
ročno ima to uničujoč vpliv 
na njihovo učenje, dolgoroč-
no pa lahko vodi v depresi-
je, tesnobe in celo samomo-
re. Nasilje je lekcija, ki je ne 

bi smel izkusiti noben otrok, 
saj za vedno zaznamuje nje-
govo življenje,« je ob objavi 
poročila poudarila izvršna 
direktorica Unicefa Henrie-
tta H. Fore.

Ob začetku novega šol-
skega leta je tudi slovenska 
policija opozorila, da je za 
mnoge učence vrnitev v šol-
ske klopi stresna tudi zara-
di strahu pred nesprejema-
njem s strani sošolcev ali 
pred različnimi oblikami na-
silja. »Strah pred nasiljem 
je še posebej velik, če so bili 
medvrstniškemu nasilju v 
preteklosti že izpostavlje-
ni,« podarjajo na generalni 
policijski upravi. 

Nasilje med vrstniki je lah-
ko psihično, fizično ali kom-
binacija obojega. Nasilje 

lahko nad žrtvijo izvaja en po-
sameznik ali pa cela skupina. 
Medvrstniško nasilje ni ome-
jeno na določen kraj, pojavi 
se lahko povsod. Razlogi in 
vzroki za nastanek nasilja so 
pogosto netoleranca do dru-
gačnosti, koristoljubje in že-
lja po lastni uveljavitvi, ugo-
tavljajo policisti. Kot kažejo 
nekatere raziskave, med pet-
najst in dvajset odstotkov pet-
najstletnikov poroča, da vsaj 
eno od oblik psihičnega ali fi-
zičnega nasilja doživljajo ne-
kajkrat na mesec, pri čemer 
dekleta bolj kot fantje poroča-
jo predvsem o širjenju govo-
ric, o doživljanju ostalih oblik 
nasilja pa bolj poročajo fantje.

Žal pa si žrtve pogosto ne 
upajo prijaviti dejanja. Po-
licija sicer letno obravnava 

približno sto primerov (pred-
vsem) fizičnega nasilja, stor-
jenega iz koristoljubja, zave-
da pa se, da je neprijavljenih 
primerov veliko več. »Zato 
želimo spodbuditi otroke in 
mladostnike, da se o nasilju 
zaupajo svojim staršem, uči-
teljem, vzgojiteljem, trener-
jem, prijateljem ali kateri koli 
drugi osebi, ki jim lahko po-
maga. Starše, učitelje, vzgo-
jitelje in druge, ki jim je za-
upano varstvo otroka in mla-
dostnika, pa pozivamo, naj 
bodo pozorni na prve znake 
in naj otroku oz. mladostni-
ku prisluhnejo, nasilje pa pri-
javijo policiji oz. drugim pri-
stojnim institucijam,« pravi 
dr. Simon Slokan iz Uprave 
uniformirane policije na Ge-
neralni policijski upravi.

Nasilja v šolah precej več kot prijav
Ob začetku novega šolskega leta je tudi slovenska policija opozorila, da je za mnoge učence vrnitev 
v šolske klopi stresna tudi zaradi strahu pred nesprejemanjem s strani sošolcev ali pred različnimi 
oblikami nasilja.



Suzana P. Kovačič

K
ronična obstru-
ktivna pljučna 
bolezen (KOPB) 
je  kronično 
obolenje dihal. 

Za bolezen so značilni krat-
ka sapa, kroničen kašelj ter 
povečano nastajanje sluzi 
in izpljunkov. Zdravniki 
delijo bolezen glede stanja 
obolelosti na štiri stopnje; 
na blago, zmerno, težko in 
zelo težko. Med najpogos-
tejšimi dejavniki tveganja 
za nastanek in razvoj bolez-
ni so cigaretni dim, poklic-
na izpostavljenost prahu, 
kemikalijam, onesnaženos-
ti okolja, lahko pa so dejav-
niki tveganja tudi genetski 
oziroma kombinacija obo-
jega. Tomaž Hafner, dr. 
med., specialist pnevmolo-
gije s Klinike Golnik, je sre-
čanju Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slove-
nije udeležencem predaval 
o rehabilitaciji bolnikov s 
KOPB. "Pod rehabilitacijo 
si običajno predstavljamo 
neki program, vaje, s kateri-
mi želimo povrniti funkcijo 

okvarjenemu organu npr. 
po poškodbi, infarktu. Pri 
pljučih je to malo drugače, 
saj se pljuča ne obnavljajo. 
Pri rehabilitaciji bolnikov s 
KOPB gre za multidiscipli-
narni program, ki je usmer-
jen predvsem v izboljšanje 
telesne zmogljivosti bolni-

kov, zmanjšanje težke sape 
in izboljšanje kakovosti živ-
ljenja, da bolniki spet pos-
tanejo bolj samostojni, da 
več zmorejo. Sama rehabi-
litacija sicer ne izboljša 
pljučne funkcije, izboljšajo 
se pa mehanika dihanja, 
tehnika dihanja in zmanjša 

prenapihnjenost pljuč, ki 
zelo omejuje bolnike. 
Pomembno se zmanjša 
tudi število poslabšanj, 
hospitalizacij, posledično 
depresij in anksioznih 
motenj," je pojasnil Hafner 
in poudaril, da je še najve-
čji izziv za bolnika njegova 
motiviranost za rehabilita-
cijo: "Rehabilitacija vse bolj 
pridobiva pomen in je 
vključena že v zelo zgodnje 
stopnje bolezni. Kontrain-
dikacij za samo izvedbo je 
zelo malo. O absolutni 
kontraindikaciji govorimo, 
ko ima bolnik pridružene 
nestabilne srčne bolezni in 
bi s telesno aktivnostjo 
poslabšali njegovo stanje, 
zato jo odsvetujemo. Vse 
drugo so relativne kontra-
indikacije, kar pomeni, da 
moramo program telesne 
aktivnosti zgolj prilagoditi 
bolnikovim omejitvam 
npr. pri pridruženih orto-
pedskih težavah ..."
Rehabilitacija poteka na 
treh nivojih, kot je še poja-
snil zdravnik. Izvajajo jo že 
v bolnišnici v času hospita-
lizacije težjih bolnikov, ki 

vaje delajo pod nadzorom 
fizioterapevta. V tujini veči-
na rehabilitacij poteka 
ambulantno. Bolniki nekaj-
krat tedensko pridejo od 
doma v bližnji center, kjer 
ravno tako izvajajo aktivno-
sti pod nadzorom fiziotera-
pevta in ostalih članov eki-
pe. Za bolnike z lažjo obliko 
KOPB je zelo priporočljiva 
vadba doma.
Osnova rehabilitacije je 
torej telesna vadba, velik 
poudarek je na tehnikah 
dihanja, a je pridruženo 
tudi izobraževanje o bolez-
ni, prepoznavanje poslab-
šanja bolezni, pravilna 
uporaba inhalatorne tera-
pije, psihološko, socialno 
(če je potrebna pomoč na 
domu) in prehransko sve-
tovanje. Bolniku kadilcu se 
ponudi tudi program pre-
nehanja kajenja. "Vse s 
ciljem, da bolnik spremeni 
način življenja. Iz sedečega 
načina se spravi v aktivno 
življenje."
Rehabilitacija na Kliniki 
Golnik poteka v obliki hos-
pitalne rehabilitacije, sesto-
ji iz treh testiranj, temu sle-

dijo štirje tedni vadbe, prila-
gojene individualno posa-
meznemu pacientu. V timu 
so zdravnik, fizioterapevt, 
medicinske sestre, dietetiki, 
psiholog, socialni delavec. 
"V prihodnje moramo pred-
vsem povečati samo veden-
je o pomembnosti rehabili-
tacije za bolnike s KOPB. 
Sam program še ni odobren 
in financiran s strani zdrav-
stvene zavarovalnice, za kar 
se borimo že zadnjih nekaj 
let. V Sloveniji se za zdaj 
rehabilitacija izvaja samo 
na treh lokacijah: na Golni-
ku, v Sežani in Topolšici. 
Končni cilj je, da v program 
rehabilitacije vključimo čim 
več bolnikov, da vzpostavi-
mo tudi ambulantni način," 
je še dejal Tomaž Hafner in 
dodal, da kot zdravnik želi, 
da so bolniki s KOPB tudi 
doma bolj telesno aktivni: 
"Da torej vzdržujejo redno 
telesno aktivnost in da jo 
postopoma zvišujejo. Pripo-
ročljiva je hoja, najprej po 
ravnem, postopoma v kla-
nec, sčasoma hitreje. Zelo 
priporočljiva je tudi upora-
ba sobnega kolesa."

V rehabilitacijo čim več bolnikov
Tomaž Hafner, dr. med., specialist pnevmologije s Klinike Golnik, je na nedavnem vseslovenskem srečanju Društva pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije, ki je potekalo v Škofji Loki, udeležencem predaval o rehabilitaciji bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.

Tomaž Hafner, dr. med., specialist pnevmologije 
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Suzana P. Kovačič

V 
soboto, 8. 
sep tembra , 
bo potekala 
humanitarna 
akcija zbiran-

ja hrane pod imenom "Zbi-
ramo hrano. Lahko prispe-
vaš?". Akcija je projekt 
Rdečega križa Slovenije 
(RKS), s katerim so začeli v 
letu 2017 in so z njim aktiv-
ni vsako četrtletje v letu. »V 
zadnjem obdobju opaža-
mo, da so potrebe po hrani 
vse večje, saj je upravičen-
cev oziroma uporabnikov 
vsak dan več, in to kljub 
dejstvu, da so zaposleni, 
gospodarska rast pa je evi-
dentna. Hrana, ki jo dobi-
mo iz različnih virov ali pa 
kupimo, preprosto ne zado-
stuje več za potrebe, ki so 
dnevno prisotne v našem 
okolju,« je sporočil Marjan 
Potrata, sekretar pri RKS, 
Območnemu združenju 
(RKS, OZ) Kranj. RKS, OZ 

Kranj vabi, da obiščete ene-
ga od trgovskih centrov 
Mercator (Mercator Hiper-
market Primskovo, Merca-
tor Hipermarket Savski 
otok ali Mercator Super-
market Kokrica) in donira-
te po svojih zmožnostih. V 
vsakem od njih vas bodo za 
blagajnami pričakali pros-
tovoljci Rdečega križa iz 
krajevnih organizaci j 
Primskovo, Orehek in 
Kokrica in vas ob stojnici, 
izdelani prav za ta namen, 
prijazno povabili k darova-
nju hrane. »S takšnimi 
humanitarnimi akcijami 
želimo tudi krepiti občutek 
socialne povezanosti, soli-
darnosti in dobrodelnosti 
med ljudmi, zlasti mladi-
mi, veseli pa bomo tudi 
novih prostovoljcev,« je še 
dejal Potrata in se ob tej 
priložnosti že vnaprej 
zahvalil vsem, ki bodo skla-
dno s svojimi zmožnostmi 
podarili del hrane pomoči 
potrebnim.

To soboto humanitarna 
akcija zbiranja hrane

www.gorenjskiglas.si
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Veliko blagodejnost gre 
dokazano pripisati kopelim 
z zdravilno termalno vodo. 
V Zdraviliškem domu so 
posebnost, zaradi katere se 
je tukaj vredno ustaviti, prav 
marmorne kopeli, ki so se 
ohranile vse do današnjih 
dni. V naravnih zdraviliščih 
so se ljudje zdravili že v 
časih davno pred našimi. 
Dandanes pa smo ugotovili, 
da je balneoterapija kljub 
napredku sodobne medici-
ne nepogrešljiva pri zdrav-
ljenju različnih obolenj. Leta 
1403 se je na Dobrni termal-
na voda prvič uporabljala v 
zdravstvene namene. Od 
leta 1542 pa velja za idealno 
sredstvo pri zdravljenju 
ginekoloških in uroloških 
obolenj, revmatičnih in rev-
matizmu sorodnih obolenj, 
zdravljenju bolezni in poš-
kodb gibalnega sistema. 
Zelo zdravilna je tudi za bol-
nike s perifernimi obolenji 
ožilja, za bolnike z nevrolo-
škimi težavami, za vse s 

sladkorno boleznijo, poviša-
nim krvnim tlakom, lažjimi 
obolenji srca in dihal. 
Alkalna termalna voda s 
temperaturo ob izviru od 35 
do 36,5 stopinje Celzija, ki 
vsebuje primerne količine 
kalcija, magnezija in hidro-
genkarbonata, je glavni 
zdravilni dejavnik v Termah 
Dobrna. Zaradi kalcijevih 
ionov, ki jih voda vsebuje, 
deluje protivnetno in proti-
alergično pri vseh kroničnih 
vnetjih prebavil in sečil. Ob 
tem pospešuje odvajanje 
vode iz telesa. Posredno 
pomaga pri izločanju ledvi-
čnih in žolčnih kamnov iz 
telesa. Zaradi svoje z mine-
rali bogate sestave je voda 
primerna tudi za pitje.

Nagrajeni za 
usmerjenost v 
trajnostni turizem

Zaradi usmerjenosti v razvoj 
trajnostnega turizma in skr-
bi za ohranitev naravnega 

okolja se Terme Dobrna uvr-
ščajo tudi med turistične 
ponudnike, ki so v letu 2018 
prejeli znak Slovenia Green 
Accommodation. 
Skrbno urejen park Term 
Dobrna je kraj, kjer se boste 
sprostili in obnovili energi-
jo. V neposredni bližini je 
športni park s teniškimi igri-
šči, igriščem za odbojko, 
namizni tenis ter trim stezo 
z vadbenimi postajami. 
Izpred hotelov vodijo števil-
ne sprehajalne in pohodni-
ške poti, za dvig srčnega 
utripa pa se lahko podate 
tudi po gorskih pohodniš-
kih in kolesarskih poteh. 
Razgibali se boste lahko 
tudi v novem prostoru za fit-
nes, ki nudi vse najsodob-
nejše naprave in pripomoč-
ke za vadbo.
Ena največjih atrakcij pa so 
prav zagotovo izleti z okolju 
prijaznimi električnimi vozi-
li, kjer lahko med vožnjo do 
znamenitosti opazujete 
čudovito naravo.

Po zdravje v najstarejše terme pri nas
S pestro in raznoliko hotelsko ponudbo, vodnimi razvajanji, lepotnimi tretmaji in naravnimi danostmi kot tudi sodobno medicinsko znanostjo 
se Terme Dobrna uvrščajo v sam vrh slovenskega turizma. Nastanitev je možna v treh štirizvezdičnih hotelih, ponudba bivanja zajema pakete za 
pare, družine z majhnimi otroki, seniorje in pakete s poudarkom na zdravju in preventivi.

Terme Dobrna,
najstarejše slovensko
termalno zdravilišče, z več 
kot 610-letno tradicijo.

   polpenzion in neomejeno kopanje

  VIKEND ODDIH V TERMAH DOBRNA
   že od 38,90 € na osebo/noč*

ODDIH IN 
SPROSTITEV
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

JESENSKI ODDIH
do 26. 10. 2018, od 04. 11. do 21. 12. 2018

 ✓ živa glasba vsak petek in soboto,
 ✓ kopalni plašč v sobi,
 ✓ neomejen vstop v fitnes,
 ✓ wi-fi,
 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion samo 8,90 €,...

1 x polpenzion + kopanje, že od 
38,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

NEOMEJENO KOPANJE

 ✓ 1 x storitev za zdravje v medicinskem centru,
 ✓ 1 x storitev za odlično počutje v La Vita   

 wellness centru,
 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ neomejen vstop v bazene,
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma   

 do Term Dobrna in nazaj (nedelja prihod,   
 petek odhod). PO VSEJ SLOVENIJI,    
 BREZ OMEJITVE KILOMETROV!

SENIOR ODDIH
do 30. 12. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ

Vila Higiea je bila zgrajena leta 1855 in je poimenovana po boginji zdraviteljstva.
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Maša Likosar

V 
Sloveniji naj 
bi bilo po zad-
njih podatkih 
okoli sto tri-
deset t isoč 

sladkornih bolnikov. Ena 
izmed njih je tudi predava-
teljica Romana Praprotnik, 
ki že dvaintrideset let bole-
ha za diabetesom tipa 1. 
Obiskovalcem je predstavi-
la pomembnost negovanja 
nog in stopal pri sladkor-
nih bolnikih. “Diabetiki 
premalo pozornosti name-
nijo oskrbi in negi nog, niti 
ne vedo, kako ukrepati in 
na koga se obrniti, je pa 
dejstvo, da sami lahko naj-
več naredimo za lastno 
zdravje in ohranitev dveh 
zdravih nog.” 
Pojasni, da morajo bolniki, 
ob predpostavki, da imajo 
urejen sladkor, stopala in 
noge vsakodnevno zjutraj 
in zvečer pregledovati in si 
jih temeljito umiti. “Noge 
morajo biti ves čas navlaže-
ne in nahranjene s primer-
nimi medicinskimi proiz-
vodi. Trdo kožo na stopalih, 
kurja očesa in vraščene 
nohte mora nujno in redno 

odstranjevati strokovno 
usposobljena oseba ali pedi-
ker s tečajem oskrbe diabe-
tičnega stopala. Tovrstnih 
posegov nikoli ne smemo 
izvajati sami, ker lahko pov-
zročimo hude zaplete.” 
Pri sladkornih bolnikih lah-
ko že najmanjša razpoka, 
opeklina ali rana povzroči 
dolgotrajne posledice. “Iz 
male rane zna nastati velika 
težava, poleg okužbe lahko 
pride do spremembe oblike 
stopala; okvare živčevja, kar 
lahko vodi v diabetično nev-
ropatijo ali motnjo prekrva-
vitve stopala, ki povzroči 
ishemijo. Najslabše, kar pa 
se lahko zgodi, je amputaci-
ja nog, zato je tako zelo 
pomembno, da ob najmanj-
ši poškodbi poiščemo prvo 
pomoč.” Romana pravi, da 
nujna nega nog ne pritiče le 
starejšim, temveč vsem 
obolelim. “Mnogi diabetiki 
menijo, da imajo bolezen 
pod nadzorom, nekateri se 
celo zdravijo kar sami in ne 
poiščejo strokovne pomoči, 
a to je velika napaka. Slad-
korni bolnik se mora zave-
dati, da je mnogo bolj dov-
zeten za okužbe, rana pa se 
celi drugače in počasneje.” 

Diabetik mora 
negovati noge
Društvo diabetikov Škofja Loka je prvič 
organiziralo predavanje z naslovom “Zakaj je 
potrebno negovati noge?“. Predavala je 
predsednica Društva diabetikov Velenje in 
medicinska pedikerka Romana Praprotnik. 

Predavala je Romana Praprotnik. / Foto: Primož Pičulin

Predavanje v Škofji Loki / Foto: Primož Pičulin

Enoti intenzivne nege in terapije novorojenčkov Kliničnega 
oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana 
je Krka, tovarna zdravil, podarila inkubator za nedonošenčke. 
»V Sloveniji se vsako leto prezgodaj rodi 1400 otrok, kar je 
sedem odstotkov vseh novorojenčkov. Med njimi je sto tak-
šnih, ki ob rojstvu tehtajo manj kot kilogram. Najlažji, brez 
pomembnih posledic preživeli novorojenček, je tehtal komaj 
370 gramov. Tako krhko življenje nujno potrebuje posebno 
oskrbo visoko usposobljenega medicinskega osebja in pod-
poro sodobnih, tehnološko dovršenih aparatur," je poudarila 
dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., vodja enote. Inkubator 
so strokovnjaki razvijali več kot desetletje. 

Donirali so v inkubator za nedonošenčke

Nacionalni inštitut za javno zdravje v sodelovanju z drugimi 
institucijami spremlja potek sezone virusa Zahodnega Nila, 
odziv temelji na oceni tveganja, ki upošteva razširjenost zbo-
levanja v Sloveniji in sosednjih regijah. Letos je bilo v Sloveniji 
testiranih več kot trideset bolnikov zaradi suma okužbe,ki so jo 
doslej potrdili pri eni osebi v prejšnjem tednu. Obolela oseba 
je bila hospitalizirana in že odpuščena v domačo oskrbo. Pri-
bližno petina okuženih zboli z vročinsko boleznijo, podobno 
gripi, ki izzveni brez posledic, večina oseb pa ne zboli. Priza-
detost osrednjega živčnega sistema, ki se odrazi kot menin-
goencefalitis, ima manj kot en odstotek okuženih, večina teh v 
je starejših od 65 let in kronično bolnih, pojasnjujejo na NIJZ.

Spremljanje virusa Zahodnega Nila

www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Zdravilne rastline se pri zdravljenju raz-
ličnih bolezni uporabljajo že stoletja. 
Tudi danes kljub hitremu razvoju sintez-
na zdravila niso izkoreninila uporabe 
zdravilnih rastlin in zdravil rastlinskega 
izvora. Ravno nasprotno, po kriterijih 
uradne medicine so dokazali zdravilne 
učinke mnogim rastlinam ljudske medi-
cine. Izdelki iz zdravilnih rastlin so zato 
lahko učinkoviti tudi pri lajšanju blažjih 
zdravstvenih težav. 

Previdnost pri uporabi kljub  
naravnemu izvoru 
Potrebno je opozoriti na prepričanje, da 
je uporaba zdravilnih rastlin in izdelkov 
iz njih varna, ker izvirajo iz narave, vča-
sih povsem napačno. Že nabiranje zeli-
šča ob nepravem trenutku, nepravilno 
shranjevanje pri nabiranju ali neustre-
zen proces obdelave lahko zdravilne 
snovi spremeni v manj učinkovite ali 
celo zdravju škodljive.
Za zagotovitev učinkovitega, kvalitet-
nega in varnega izdelka iz zdravilnih 
rastlin moramo dobro poznati zdravilne 
rastline (namen uporabe, kateri del 
uporabimo), vedeti kdaj (ob katerem 
letnem času, katerem delu dneva) in kje 
jih nabrati (ne ob prometnih cestah, bli-
žini industrije) ter na kakšen način jih 
shranjevati. Poznati moramo tudi način 
priprave različnih izdelkov, kot so čaji, 
tinkture, oljni izvlečki, mazila.
Posebej previdni moramo biti tudi pri 
nakupu izdelkov rastlinskega izvora, 
predvsem kot prehranskih dopolnil in v 
primeru nakupa izven lekarne. Vsi izdel-
ki iz zdravilnih rastlin namreč nimajo 
lastnosti, kot so zahtevane za zdravila, 
pa čeprav so rastlinskega izvora. Infor-
macije o izdelku glede vsebnosti, učin-

kovitosti in varnosti zdravljenja so lahko 
tudi neresnične oziroma celo zavajajo-
če. Še posebej se odsvetuje nakup po 
spletu ter še večja previdnost pri upora-
bi izdelkov iz zdravilnih rastlin, ki ne 
rastejo v Evropi.  

Bolnik naj se pred uporabo  
posvetuje z zdravnikom ali  
farmacevtom
Pred uporabo zdravilnih rastlin ali 
izdelkov iz njih, tudi tistih, ki jih nabere 
oziroma pripravi  bolnik sam, naj se 
bolnik vedno posvetuje z zdravnikom 
ali farmacevtom v lekarni. Vsakič je 
potrebno preveriti tudi morebiten 
vpliv na predpisana zdravila. Pomem-
bno je tudi, da bolnik vedno pove tako 
zdravniku kot farmacevtu v lekarni, če 
in katere zdravilne rastline oziroma 
izdelke iz njih uporablja. Tudi izdelki iz 
zdravilnih rastlin imajo namreč lahko 
neželene učinke. Uporaba teh izdelkov 
naj bo zapisana tudi na osebni kartici 
zdravil, ki jo lahko pripravimo tudi v 
lekarni.

Galenski izdelki rastlinskega izvora
Čaji in čajne mešanice, ki so na voljo v 
lekarnah, ter rastlinski materiali, ki se 
uporabljajo za pripravo kapljic, sirupov, 
tinktur in mazil so ustrezne kakovosti. V 
priloženem navodilu za uporabo in na 
ovojnini so navedeni verodostojni 
podatki o učinkovitosti, opozorilih in  
previdnostnih ukrepih ter morebitnih 
neželenih učinkih. Take izdelke izdeluje 
tudi Galenski laboratorij Gorenjskih 
lekarn. Ti galenski izdelki so na voljo 
skoraj v vseh lekarnah po Sloveniji, 
predstavljeni pa so tudi na spletni strani 
Gorenjskih lekarn.

V Gorenjskih lekarnah vam bomo znali 
svetovati o izdelkih iz zdravilnih rastlin, 
njihovi  pravilni in varni uporabi, vas 
opozorili na možnost neželenih učin-
kov ter medsebojnega delovanja z 
zdravili, izdanimi na recept.

mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.

Izdelki iz zdravilnih rastlin

Zdravilni čaji

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte  

z zdravnikom ali s farmacevtom.

Filter 
vrečke za 
enostavno

 in hitro 
pripravo 

čaja!

OGLAS 2018

14. dan slovenskih lekarn – Izdelki iz zdravilnih rastlin
Lekarniški farmacevti smo tudi letos pripravili posebno knjižico, tokrat s števil-
nimi koristnimi nasveti o nabiranju, pripravi in shranjevanju zdravilnih rastlin, 
predvsem pa o pravilnem izboru izdelka iz zdravilnih rastlin ter primernosti 
uporabe pri različnih bolezenskih stanjih in starostnih skupinah. Knjižica bo od 
26. septembra na voljo tudi v vseh lekarniških enotah Gorenjskih lekarn. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Jutri, v soboto, bo v 
Družbenem domu na Pre-
valjah izbor Mlade kmetice 
in Mladega gospodarja leta, 
ki ga pripravlja Časopisno-
založniška družba Kmeč-
ki glas v sodelovanju z Ob-
čino Prevalje in Društvom 
kmetic Mežiške doline. Za 
laskava naziva se bodo pote-
govali tudi trije kandidati s 
širšega gorenjskega obmo-
čja: Petra Potočnik s Hota-
velj, Matej Ržek z Gorenje-
ga Brda in Rok Koncilja z 
Laz v Tuhinju. 

Petra Potočnik je odrašča-
la v obrtniški družini v Sta-
ri Loki, se izšolala za medi-
cinsko sestro, a se potlej po-
ročila na petdeset hektarjev 
veliko kmetijo, na kateri re-
dijo štirideset goved in sto 
kokoši nesnic in se ukvarja-
jo z različnimi dopolnilnimi 
dejavnostmi. Pridelke in iz-
delke prodajajo na tržnici v 

Stari Loki, v Domačem ko-
tičku v KGZ Škofja Loka in 
na prodajnem avtomatu na 
kmetiji.

Na Ržkovi kmetiji, od ko-
der prihaja Matej, obdelu-
jejo pet hektarjev kmetij-
skih zemljišč in gospodari-
jo s 16 hektarji gozda. Nji-
hova glavna dejavnost je ži-
vinoreja. Ko so pred dvajse-
timi leti prenehali z rejo krav 
molznic, so se na kmetiji 

posvetili dopolnilni dejav-
nosti – peki drobnega peci-
va, potic in kruha ter izde-
lavi testenin. Najprej se je s 
tem ukvarjala mama Franc-
ka, zadnja tri leta njeno de-
javnost nadaljuje Matej.

Rok Koncilja je avgusta 
dopolnil 28 let, gospodar 
na kmetiji pa je postal že 
pri 22 letih. Na kmetiji ob-
delujejo dvajset hektarjev 
lastnih in najetih zemljišč 

in gospodarijo s tridesetimi 
hektarji gozda. Glavni dejav-
nosti sta govedoreja in goz-
darstvo – redijo tako kra-
ve molznice kot bike, po-
membna je tudi prodaja bu-
kovih drv in sekancev. Rok je 
tudi predsednik Govedorej-
skega društva Kamnik, akti-
ven pa je v Strojnem krožku 
Pšata - Bistrica in v Društvu 
kranjske in tržiške podežel-
ske mladine. 

Gorenjska s tremi kandidati
Na jutrišnjem izboru na Prevaljah se bosta za naziv mladega kmečkega gospodarja leta potegovala tudi 
Matej Ržek z Gorenjega Brda in Rok Koncilja z Laz v Tuhinju, za mlado kmetico leta pa Petra Potočnik s 
Hotavelj.

Petra Potočnik Matej Ržek Rok Koncilja 
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Jasna Paladin

Kamnik – Razvojni center 
Srca Slovenije, ki združuje 
občine osrednje Slovenije, 
med drugim tudi Kamnik, 
je podelilo osemnajst novih 
certifikatov kolektivne tržne 
znamke Srce Slovenije, s ka-
tero se zdaj ponašata že 102 
prehranska in rokodelska iz-
delka s tega območja. Certi-
fikat, ki je dodeljen na pod-
lagi številnih strokovnih kri-
terijev, rokodelcem daje pra-
vico do označevanja svojih 

ocenjenih izdelkov z zna-
kom Srce Slovenije.

Med novimi prejemniki so 
tudi Katarina Spruk iz Volčje-
ga Potoka, ki izdeluje gline-
ne posode, Andreja Humar 
Gruden iz Nevelj, ki je bila 
nagrajena za svoje izdelke iz 
čipk, Domen Virant s Kmeti-
je pri Ropet iz Volčjega Poto-
ka za kakovostno surovo koz-
je mleko in Ivanka Brodar s 
Hudega pri Radomljah, ki je 
strokovno komisijo prepri-
čala s špehovko, kvašenimi 
flancati in zeliščno potico.

Nagrajeni za kakovost
V Samostanu Mekinje so podelili novih osemnajst 
certifikatov za kolektivno tržno znamko Srce 
Slovenije za prehranske in rokodelske izdelke.

Ivanka Brodar, Domen Virant, Katarina Spruk in Andreja 
Humar Gruden
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Prof. dr. Igor Zupan, po rodu 
iz Bohinja, je srčni zdravnik za 
srčne bolnike. Stran 26

Zanimivosti
Jaka Mohor iz Srednje vasi pri 
Šenčurju že skoraj sedem let živi 
na Filipinih. Stran 27

Osebnosti
Ivan Švegel iz Zgornjih Gorij 
je bil diplomat, politik in tudi 
vojak. Stran 28

Urša Peternel

»Anže je za trenutek 
obstal in pogledal proti golu. 
Zdel se mu je čisto majhen 
in tako zelo velik hkrati. Po-
časi je dvignil pogled. Pred 
njim je stal Velikan, visok 
kot gora. Bil je ogromen, še 
višji kot planine nad Hruši-
co. Le kako naj najdem pot 
mimo njega? Naj grem oko-
li, počez ali naravnost? Naj 
ga kar preplezam?«

Tako se začenja pravljica 
z naslovom Anže – ledeni 
kralj, ki je pred dnevi izšla 
pri založbi DZS, govori pa 
o najboljšem slovenskem 
hokejistu Anžetu Kopitarju 
in njegovi poti med hokej-
ske zvezde. Pravljico z bi-
ografskimi elementi je na-
pisal Primož Suhodolčan, 

ilustriral pa Matej de Cecco. 
V njej je opisana Anžetova 
hokejska pot, ki se je začela 
za domačo hišo na Hrušici, 
kjer sta mu oče in stari oče 
vsako zimo pripravila led, 
da je lahko najprej drsal, 
potem pa igral hokej. Nje-
gova prva soigralka je bila 
kar babica, in to ne le v pra-
vljici, temveč v čisto resnič-
nem življenju. Anže v knjigi 
z veliko treninga, vztrajnos-
ti, potrpežljivosti in ljubez-
ni do hokeja premaguje vse 

ovire in na koncu premaga 
tudi Velikane. Na koncu se 
njegove sanje uresničijo in 
tako se začne Anžetova re-
snična pravljica ...

Poleg Anžeta je osrednja 
zvezda slikanice njegov pes 
Gustl, prijazen zlati koder, 
ki je najbrž najslavnejši ho-
kejski pes v ZDA, saj ima 
celo svoj lasten Twitter pro-
fil. Gustl se je, skupaj z Anže-
tovo ženo Ines in otrokoma 
Nežo in Jakobom, udeležil 
ponedeljkove predstavitve 

knjige na Jesenicah. To so 
pripravili na Osnovni šoli 
Prežihovega Voranca, ki jo 
je Anže obiskoval kot otrok 
in na katero ima, kot je de-
jal, lepe spomine. Četudi je 
iskreno priznal, da ni prav 
rad bral in se je raje podil 
po hodnikih ... A bil je odli-
čen učenec, je zagotovil nje-
gov nekdanji učitelj telovad-
be, zdaj ravnatelj šole Robert 
Kerštajn, ki se spominja, da 
je bil Anže že takrat odličen 
športnik, ne le hokejist, tem-
več je zmagoval tudi na kro-
sih. In že v osmem razredu, 
leta 2002, je pri likovnem 
pouku narisal sliko hokeji-
sta z dresom NHL, kot bi ve-
del, kam ga bo pripeljala pri-
hodnost.

Anže je ob tem povedal, da 
je zelo ponosen, da je dobil 
svojo pravljico. Povabilo je 
zato z veseljem sprejel in je 
tudi sodeloval pri pripravi, 
predvsem s svojimi spomi-
ni na otroštvo. V knjigi sicer 
celo spi s hokejsko čelado, 
v resničnem življenju pa je, 
je povedal, čelado imel ob 
postelji, skupaj z drugo ho-
kejsko opremo. Nekaj vpra-
šanj so hokejskemu zvez-
dniku, ki je kljub svetovni 
slavi ostal skromen in prep-
rost fant s Hrušice, postavi-
li tudi pogumni tretješolci. 
Tako so izvedeli, da je Anže 
začel drsati, ko je imel štiri 
leta, najprej s pomočjo sto-
la, kasneje sam. »In kar ne-
kajkrat sem padel,« je priz-
nal in povedal, da ga je za 
hokej navdušil oče, ki je ig-
ral na Jesenicah. In kdo je 
njegov najljubši soigralec? 
V knjigi Gustl, v resničnem 

življenju pa Dustin Brown, 
s katerim že dolgo igrata 
skupaj pri ekipi Los Angeles 
Kings, je odgovoril na vpra-
šanje tretješolca. 

Predstavitve se je udele-
žil tudi dobršen del Anže-
tove družine, tudi mama in 
ponosni stari starši. Ena od 
babic je poučevala anglešči-
no prav na Osnovni šoli Pre-
žihovega Voranca, in ker je 

Anže že od samega začet-
ka sanjal, da bo nekoč igral 
hokej v tujini, je povedal, da 
sta po vsaki tekmi vadila in-
tervjuje v angleščini ... De-
dek pa je še danes Anžetov 
največji navijač in ne zamu-
di nobene njegove tekme. V 
času hokejske sezone »obr-
ne čas« in vse noči gleda pre-
nose tekem iz ZDA ...

Anže se je z družino v sre-
do že vrnil nazaj v ZDA, kjer 
ga čaka nova hokejska se-
zona. V kovčkih je bila tudi 
nova slikanica (založba je 
Anžetu poklonila izvod z 
zlato naslovnico), ki jo bos-
ta Anže in njegova žena Ines 
ob večerih prebirala Neži in 
Jakobu.

Pravljica o ledenem kralju
Naša največja hokejska zvezda Anže Kopitar je dobil svojo pravljico. Resnično pravljico. Nosi naslov Anže – ledeni kralj, napisal jo je Primož Suhodolčan, v 
njej pa poleg Anžeta nastopa tudi kuža Gustl, ki se je, skupaj z Anžetovo ženo Ines in otrokoma Nežo in Jakobom, udeležil predstavitve knjige na Jesenicah.

Anže Kopitar je povedal, da je zelo ponosen, da je dobil 
svojo pravljico. A iz pravljice je mogoče potegniti tudi 
vzporednice z resničnim življenjem: »Stvari, ki se jih 
lotiš, moraš delati s srcem, če želiš uspeti. Potrebne so 
vztrajnost, potrpežljivost in ljubezen do dela.« / Foto: Gorazd Kavčič

Predstavitve se je udeležil tudi velik del Anžetove družine, žena Ines z otrokoma Nežo 
in Jakobom, Anžetova mama in stari starši. Manjkal pa ni niti pes Gustl, poleg Anžeta 
osrednja zvezda v knjigi.

»Anže je iskren, pošten, fejst fant in z njim je bilo 
odlično sodelovati,« je dejala vodja projekta priprave 
slikanice Andreja Kavčič z DZS. Avtor pravljice 
Primož Suhodolčan pa je o tem, kakšno sporočilo 
prinaša knjiga, povedal: »Šport, gibanje in branje je 
najlepše potovanje.« 

Bodi potrpežljiv in 
hiter hkrati, se glasi 
nasvet v knjigi. »To je 
dober nasvet tako za 
pravljico kot v resničnem 
življenju,« je dejal Anže.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Policija pridržala dve 
osebi

V zadnjem tednu so na 
družbenih omrežjih zakro-
žile fotografije in posnetki 
urjenja in postroja skupine 
oboroženih zamaskiranih 
moških, poimenovane Šta-
jerska varda. Po besedah nje-
nega vodje oziroma povelj-
nika Andreja Šiška, predse-
dnika zunajparlamentarne 
stranke Zedinjena Sloveni-
ja in kandidata na zadnjih 
predsedniških volitvah, na 
katerih je prejel dva odstot-
ka glasov, ne gre za paravo-
jaško enoto, temveč za »pro-
stovoljno obrambno skupi-
no svobodnih ljudi dežele 
Štajerske«, ki so jo oblikova-
li po ustanovitvi Dežele Šta-
jerske junija lani. Naspro-
tno pa menijo različni stro-
kovnjaki za varnostne vede, 
ki so v izjavah za medije opo-
zorili, da oblikovanje oboro-
ženih skupin, kot je Štajer-
ska varda, ni nedolžna za-
deva. Tega se očitno zaveda 
tudi policija, ki je včeraj op-
ravila pet hišnih preiskav in 
odvzela prostost dvema osu-
mljenima (neuradno tudi 
Šišku) in ju pridržala zara-
di domnevne storitve kazni-
vih dejanj ščuvanja k nasil-
ni spremembi ustavne ure-
ditve, nedovoljene proizvo-
dnje in prometa orožja ali 
eksploziva ter neupravičene 

proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami. S 
policije so še sporočili, da so 
kriminalisti ugotovili, da je 
bil del oseb, ki so bile 1. sep-
tembra prisotne na zborova-
nju na območju Apač, s stra-
ni organizatorjev zaveden, 
zato so pozvali vse, ki kar-
koli vedo o dogodku, da jih o 
tem seznanijo. Na formira-
nje Štajerske varde se je kri-
tično odzval celoten državni 
vrh. Po mnenju predsednika 
republike Boruta Pahorja je 
popolnoma nesprejemljivo 
oblikovanje oborožene sku-
pine, ki naj bi po besedah 
vodje skupine »zagotavljala 
red in mir ter nadzirala mejo 
države«, zato od pristojnih 
organov pričakuje, da bodo 
ukrepali v skladu z zakono-
dajo. Predsednik odhajajo-
če vlade Miro Cerar je zapi-
sal, da gre za absolutno ne-
dopustno početje, ki po ne-
potrebnem vzbuja strah in 
širi sovraštvo. Povsem dru-
gače se je odzval prvak naj-
večje parlamentarne stranke 
SDS Janez Janša, ki je tvitnil, 
da gre za večkrat ponovljen 
trik globoke države, pri kate-
rem sodelujejo vsi – od pred-
sednika republike do main-
stream medijev.

Šole ta teden spet 
odprle vrata

V ponedeljek se je za več 
kot 257 tisoč učencev in di-
jakov, med njimi tudi slabih 

22 tisoč prvošolcev, začelo 
novo šolsko leto. Predsednik 
republike Borut Pahor jih je 
ob tej priložnosti v poslani-
ci pozval, naj dajo šoli prilož-
nost, saj da je šola njihova ži-
vljenjska priložnost. »Razvi-
jajte edinstvenost, toda ne 
na račun drugega. Z drugi-
mi si bodite dobri in pazite 
eden na drugega,« je zapisal. 
Šola jim bo pomagala odkriti 
tudi talente, ki so pomemb-
ni zanje in za vse nas, je do-
dal. Premier v odhajanju 
Miro Cerar je otroke opo-
zoril, da se ne učijo za šolo, 
temveč za življenje, predse-
dnik državnega zbora Dejan 
Židan pa je učencem in di-
jakom zaželel čim več zna-
nja, vedoželjnosti in radove-
dnosti, saj znanje »širi naša 
obzorja, pripomore k razu-
mevanju drugačnosti, k so-
lidarnosti ter človečnosti in 
strpnosti«.

Protestirali proti 
migrantskim centrom 

V Metliki sta v sredo civilni 
iniciativi Metlika in Bela kra-
jina pripravili protest pro-
ti morebitnim območnim 
migrantskim centrom, ki se 
ga je po poročanju medijev 
udeležilo okoli dvesto prote-
stnikov. Po mnenju obeh ci-
vilnih iniciativ namreč jav-
na naročila urada za oskr-
bo in integracijo migrantov 
nakazujejo možnost obmo-
čnih migrantskih centrov, 

sta zapisali v vabilu. Pred-
stavnica Civilne iniciative 
Metlika Annemarie Šimec 
je dejala, da bi radi s prote-
stom dosegli to, da se Belo-
kranjcem prisluhne in nji-
hovim željam ugodi, prote-
stirajo pa tudi proti neinfor-
miranosti. Predstavnica Ci-
vilne iniciative Bela krajina 
Maja Kocjan pa je dodala, da 
omenjeni razpisi nakazuje-
jo, da bodo migrantski cen-
ter vzpostavili nekje v Beli 
krajini, zato zahtevajo umik 
vseh razpisov urada, ki zade-
vajo Belo krajino, in okrepi-
tev nadzora meje. Direktori-
ca vladnega urada za oskr-
bo in integracijo migrantov 
Mojca Špec Potočar je poja-
snila, da je urad omenjena 
dolgoročna naročila objavil v 
okviru svojega rednega delo-
vanja in ker morajo biti prip-
ravljeni na možnost krepit-
ve prihoda migrantov. »Ker 
gre za oceno, da bi ob mno-
žičnem prihodu migrantov 
prišlo v naslednjem obdob-
ju, je zato treba v skladu z za-
konom izpeljati vse potreb-
ne postopke, pri čemer gre 
za velika in dolgotrajna jav-
na naročila in le za okvirne 
sporazume, ki se bodo spro-
žili le takrat in če bo prišlo do 
povečanja prihoda migran-
tov,« je opozorila. Tudi met-
liški župan Darko Zevnik ter 
županji Črnomlja in Semiča 
Mojca Čemas Stjepanovič in 
Polona Kambič menijo, da 
za protest ni potrebe. 

Šiškova Štajerska varda
Policija je včeraj pridržala Andreja Šiška, ki je po objavi slik postroja oborožene skupine zamaskiranih 
moških potrdil, da je poveljnik »prostovoljne obrambne skupine« Štajerska varda. 

Minuli konec tedna so po družbenih omrežjih zaokrožile 
slike postroja t. i. Štajerske varde. / Foto: Facebook/Slovenka TV

Predsednika stranke Zedinjena Slovenija Andreja Šiška, ki 
naj bi bil poveljnik Štajerske varde, so včeraj pridržali. 

Predsednik republike Borut Pahor je opozoril, da je 
oblikovanje oborožene skupine popolnoma nesprejemljivo. 

Slovenci v zamejstvu (628)

Po slovensko na Dobraču
Pred enim letom so na 

2166 metrov visokem Dob-
raču (Dobratsch po nem-
ško), ki mu rečejo tudi Be-
ljaške Alpe in se z odtrga-
no južno steno dviguje nad 
Ziljsko dolino, na slovenski 
cerkvi namestili dvojezič-
no tablo, ki spominja na na-
stanek cerkve leta 1690. Po 
pripovedovanju pobudnikov 
dogodka so imeli z namesti-
tvijo dvojezične slovensko-
-nemške plošče pri cerkve-
nih oblasteh kar nekaj težav 
in je moral osebno posredo-
vati sedaj že bivši celovški 
škof dr. Alois Schwarz. Na 
Dobraču je postavljena tudi 
nemška cerkev, na kateri pa 
plošča, ki pripoveduje o na-
stanku cerkve, ob vgraditvi 
za nikogar ni bila moteča. 

Slovenska cerkev, pos-
tavljena na robu prepadne 

stene in posvečena Mariji-
nemu vnebovzetju, ima za-
nimivo zgodovino nastan-
ka. Leta 1690 sta se plemi-
ška zakonca Semmler, la-
stnika Levjega gradu v Ča-
čah pod Dobračem, zaoblju-
bila, da bosta na Dobraču 
postavila cerkev, če bo njun 
gluhonemi sin po Marijini 
priprošnji ozdravel. Njuna 
prošnja je bila uslišana, ven-
dar je beljaško sodišče zgra-
ditev cerkve prepovedalo. 

Zakonca sta vztrajala in cer-
kev zgradila na svoji zemlji 
in tako dala Dobraču tudi slo-
venski obraz. Že lega cerkve 
je nekaj posebnega. Je med 
najvišje ležečimi cerkvami 
v Evropi, njeno pročelje pa 
krasi slika Črne Madone, ki 
jo je leta 2007 naslikala aka-
demska slikarka Helga Dru-
ml, rojena v Beljaku. Živela 
in ustvarjala je tudi v Čajni 
/ Noetschu v Ziljski dolini 
pod Dobračem. Jutri, 8. septembra, leto 

po odkritju plošče, bo zno-
va slovenski dan na Dobra-
ču. Ob 9.30 bo zbirališče na 
dobrih 1700 metrov visoko 
ležečem parkirišču Rožtrata 
/ Rosstratte. Sledilo bo slo-
vensko geološko in botanič-
no vodenje po nacionalnem 
parku do vrha, za kar bo pos-
krbel Reinhold Jannach. 
Hoja ni zahtevna. Opoldne 

bo v slovenski cerkvi maša, 
ki jo bo daroval župnik Peter 
Olip, za petje pa bo poskrbe-
la skupina Katoliška akcija iz 
Celovca. Maša bo v vsakem 
vremenu. Na vrh Dobrača 
vabijo Slovensko prosvetno 
društvo Dobrač z Brnce, Slo-
vensko prosvetno društvo 
Zila, Slovensko planinsko 
društvo Celovec, fara Čače / 
Saak in Klub 99 Celovec. 

Slovenska cerkev na Dobraču, postavljena leta 1690. Na 
njeno gradnjo spominja od lani naprej tudi slovenska 
plošča. / Foto: ORF Celovec

Slovenski raziskovalni inštitut Slori iz Trsta, Slovensko 
kulturno središče Planika v kanalski dolini, Občina 
Trbiž in Slovensko deželno gospodarsko združenje v 
deželi Furlanija in Julijska Krajina bodo organizirali 
drevi ob 17.30 v Kulturnem centru v Trbižu pogovor o 
izzivih in priložnostih, ki jih daje šengenski prostor za 
slovensko manjšino v Italiji. Letos mineva deset let od 
vstopa Slovenije v šengensko območje.

Jože Košnjek
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Miha Naglič

Pravrednote človečnosti

»Dolgo časa je uporaba 
smrtne kazni s strani legiti-
mne oblasti po pravilno iz-
peljanem procesu veljala za 
primeren odgovor na težo 
nekaterih zločinov in spre-
jemljivo sredstvo, čeprav 
skrajno, za zaščito skupne-
ga dobrega. / Danes pa je 
vedno bolj živa zavest, da 
se ne izgubi dostojanstvo 
osebe niti takrat, ko je nek-
do zagrešil najtežje zloči-
ne. Poleg tega se je razširi-
lo novo razumevanje pome-
na kazenskih sankcij s stra-
ni države. In še, uveljavili 
so se bolj učinkoviti siste-
mi zapiranja, ki zagotavlja-
jo dolžno zaščito državlja-
nov in sočasno ne odvzema-
jo obdolžencu na dokončen 
način možnosti prostosti. 
/ Zato Cerkev v luči evan-
gelija uči, da je smrtna ka-
zen nedopustna, saj napa-
da nedotakljivost in dosto-
janstvo osebe, zato si odloč-
no prizadeva za njeno od-
pravo po vsem svetu. / Ta 
ukaz bo razglašen z obja-
vo v L'Osservatore Romano 
ter bo še isti dan začel velja-
ti. Objavljen bo tudi v Acta 
Apostolicae Sedis.« Tako 
se glasi papeški ukaz, ki ra-
dikalno spreminja vsebi-
no 2267. člena Katekizma 
RKC. Filozof Tine Hribar 

nam pomen tega dejanja 
razloži, kakor sledi: »S pre-
povedjo smrtne kazni se pa-
pež Frančišek uvršča pod 
obnebje, ki ga je s projek-
tom svetovnega etosa začr-
tal katoliški duhovnik in te-
olog Hans Küng … Uresni-
čitev svojih sanj je doživel, 
ko je 9. septembra 2001 do-
bil mednarodno priznanje 
najvišje stopnje. General-
na skupščina OZN je tega 
dne sprejela dokument, ka-
terega idejni pobudnik, obe-
nem pa sotvorec – skupaj z 
dvajsetimi reprezentativ-
nimi intelektualci z vsega 
sveta – je bil Küng. Doku-
ment ima naslov Resoluci-
ja o dialogu med civilizacija-
mi. Küngu je pripadla čast, 
da je uvodoma prebral svoje 
besedilo, ki ima naslov Izja-
va pred Generalno skupšči-
no Združenih narodov. Re-
solucija namreč izhaja iz te-
meljnih vrednot svetovne-
ga etosa, se pravi, iz pravre-
dnot človeka kot človeka in s 
tem človečnosti. Te so: sve-
tost življenja, posvečenost 
mrtvih, dostojanstvo člove-
ka in zlato pravilo (ne stori 
drugemu tega, česar ne že-
liš, da bi drugi storil tebi). 
Prva vrednota je stara več 
kot dva tisoč šeststo let, dru-
ga dva tisoč petsto let, tre-
tja pol tisočletja (izrecno jo 
je leta 1486 v spisu O dosto-
janstvu človeka izpostavil 
renesančno humanistični 

mislec Giovanni Pico del-
la Mirandola), četrta pa več 
kot tri tisoč let. Te vredno-
te so navzoče v vseh sve-
tovnih religijah, tvorijo nji-
hovo skupno jedro in zara-
di tega lahko igrajo skup-
ni imenovalec dialoga med 
njimi. Ne religiozni, ki je za-
radi njihove versko obredne 
pestrosti/različnosti nemo-
goč, temveč etični skupni 
imenovalec.« Hribar skle-
ne z naslednjim poudar-
kom: »Niso religije krite-
rij resnične etičnosti, mar-
več je praetičnost kriterij 
prave religioznosti, konkre-
tno, pravega krščanstva. Ali 
kot v zvezi s svetostjo življe-
nja že leta opozarja papež 
Frančišek: svetost življenja 
je pred vsem drugim, zato 
niti v imenu Boga ni dovo-
ljeno ubijati. Merilo resnič-
ne vernosti je etični kriterij, 
konkretno, svetost življenja 
kot izhodiščna pravredno-
ta svetovnega etosa. Iz tega 
dejstva izhajajo po Küngu 
naslednja tri spoznanja: Ni 
dialoga med religijami brez 
skupnih etičnih vrednot. Ni 
miru med religijami brez 
dialoga med njimi. Ni miru 
med narodi brez miru med 
religijami. V povzetku: ni 
svetovnega miru brez sve-
tovnega etosa. Pa tudi sprav-
nega dialoga med teisti in 
ateisti oziroma agnostiki 
ne.« (Vir: Sobotna priloga 
Dela, 18. 8. 2018)

Smrtna kazen po svetu

Večina držav je zaradi etič-
nih razlogov in zaradi nepop-
ravljivosti ob morebitni sod-
ni napaki smrtno kazen od-
pravila. V Sloveniji smo zad-
njo smrtno kazen izvršili leta 
1957, leta 1989 smo jo tudi 
uradno odpravili. Po poroča-
nju ustanove Amnesty Inter-
national so npr. v letu 2004 
izvedli 3797 usmrtitev v 25 
državah, od tega kar 3400 v 
Ljudski republiki Kitajski. 
Med letoma 1990 in 2003 so 
po istem viru na svetu pov-
prečno usmrtili 2242 zapor-
nikov letno; LR Kitajska več 
kot 20.000! (Vir: Wikipedija)

Nič več premikanja ure?

Predsednik Evropske ko-
misije Jean Claude Juncker 
je napovedal konec premi-
kanja ure. Med 4. julijem in 
16. avgustom 2018 je namreč 
4,6 milijona Evropejcev iz 
vseh 28 držav članic EU-ja 
odgovarjalo na vprašalnik o 
ureditvi poletnega časa. Od-
govori so pokazali, da je ve-
lika večina državljanov EU 
proti premikanju ure. Junc-
ker zato Evropski komisiji 
predlaga, da upošteva voljo 
anketiranih prebivalcev. Ob-
ljublja, da se bo tudi osebno 
zavzel za ukinitev poletne-
ga oziroma zimskega časa. 
Tako je mogoče, da bo ustre-
zen in zavezujoč sklep spre-
jet že do marca 2019.

Smrtna kazen nedopustna
Papež Frančišek je v zadnjem času medijsko izpostavljen predvsem zaradi (prepozne) obsodbe 
pedofilije v Cerkvi. V tej senci je ostalo njegovo drugo epohalno dejanje: da je dal prepoved smrtne 
kazni vpisati v Katekizem RKC …

Švicarski katoliški teolog Hans Küng (1928) je utemeljil 
svetovni etos, ta pa je temelj, na katerem je papež Frančišek 
katekizemsko prepovedal smrtno kazen. / Foto: Wikipedija

Zemljevid izvajanja smrtne kazni po svetu. Modra: 
odpravljena za vse zločine. Zelena: odpravljena za navadne 
zločine. Svetlo rjava: odpravljena v praksi. Temno rjava: 
zakonita oblika kazni. / Foto: Wikipedija

Jean Claude Juncker in Angela Merkel. Predsednik Evropske 
komisije bi ukinil premikanje ure. Kaj pa nemška kanclerka? 

Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (32)

Muzejčica
»V gradu Khislstein so ne-

koč živeli čisto pravi imenitni 
graščaki. Prišli pa so takšni 
časi, da so se ti graščaki prese-
lili drugam. 

V Khislsteinu je živela tudi 
mala zelenolasa nagajivka. V 
gradu ji je bilo tako lepo, da ni 
odšla nikamor. Še vedno živi v 
njem in pozna vse skrite kotič-
ke in luknje, klet in podstreš-
je. Odkar se je v Khislstein vse-
lil muzej, je zelenolaska prav 
navdušena! Vsak večer prešte-
je in pregleda imenitne stare 
predmete in poskrbi, da je vse 
na svojem mestu.«

To je kratek življenjepis 
naše pedagoške maskote z 
imenom Muzejčica. Ideja o 
rdečelični zelenolaski v go-
renjski noši se je porodila ob 
zanimivi hišni legendi, ki je 
v muzeju prisotna že nekaj 
desetletij. 

Pri dolgoletnem arheo-
logu Gorenjskega muze-
ja, Andreju Valiču, je bil na 
obisku prijatelj, znani slo-
venski umetnik. V kleti gra-
du Khislstein naj bi strašilo. 
Umetnik se je zaprl v klet in 
po kaki uri izstopil iz nje vi-
dno pretresen. Spodaj naj bi 
bila namreč že stoletja ujeta 
duša nekdanje graščakinje  
in umetnik jo je osvobodil. 
Na vprašanje, kakšna je bila, 
pa je odgovoril le to, da so bili 
njeni lasje zeleni.

Ne sprašujte po datumih 
in podrobnostih, ne prepi-
rajmo se o verodostojnosti 
te zgodbe. Dogodek se je oh-
ranil le kot hišna legenda, te 
pa imajo tako ali tako svojo 
logiko in svoje življenje.

Po odprtju nove stalne 
razstave Prelepa Gorenjska 
smo želeli imeti simpatično 

maskoto za pedagoške in 
promocijske namene. Idej 
je bilo veliko, v ožji izbor sta 
prišla le mali navihani de-
ček po imenu Janž (po Jan-
žu Khislu) in Muzejčica. Ko 
smo zelenolasko oblekli v 
Gorenjko, je na končnem iz-
boru zmagala.

Muzejčica je tista, ki nas 
zvedavo vodi skozi otroški 
vodnik po Prelepi Gorenjski. 
Glavno vlogo igra tudi na de-
lovnih listih, ki smo jih prip-
ravili za predšolske in šolske 
obiskovalce. Ob večjih prire-
ditvah ali na kako sončno so-
boto jo boste srečali na uli-
cah starega mestnega jedra. 
Povabila vas bo na obisk raz-
stave ali pa na sobotne de-
lavnice na gradu Khislste-
in. Te že nekaj let potekajo 
vsako prvo in tretjo soboto v 
mesecu na dvorišču gradu, 

če je lepo vreme, ob dež-
ju in mrazu pa v pedagoški 
sobi. Če bi naštevali, kaj vse 
smo že delali na teh delavni-
cah, bi nam tukaj zmanjkalo 
prostora. Zato vam bom raj-
ši izdala skrivnost o tem, kaj 
vse pripravljamo. Ob veliki 

razstavi o družini Khisl, ki 
jo bomo odprli konec okto-
bra, bomo streljali z loki, se 
igrali viteze, gradili gradove 
iz velikih zidakov, ročno iz-
delovali papir, poslušali sta-
ro glasbo … Tudi Muzejčica 
bo z nami!

Muzejčica v gradu Khislstein, na razstavi Prelepa Gorenjska 
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Suzana P. Kovačič

Rodni Nomenj ste zamenja-
li za Ljubljano zaradi študija 
medicine. Kdaj ste bili odlo-
čeni, da postanete zdravnik?

»Odraščal sem v Nome-
nju, obiskoval Gimnazijo Je-
senice. Prva izbira za študij je 
bila medicina, ostali dve op-
ciji pa zaradi zanimanja za 
naravo še biologija in vete-
rina. Odločil sem se za me-
dicino. Po končanem študi-
ju sem bil ob pravem času 
na pravem mestu, v Univer-
zitetnem kliničnem centru 
(UKC) Ljubljana sem dobil 
zaposlitev na mestu mladega 
raziskovalca. Tako sem že od 
leta 1989 na kardiologiji. Ni-
koli nisem razmišljal o tem, 
da bi zapustil to ustanovo 
in odšel drugam, ker v UKC 
Ljubljana predvsem z oseb-
nim entuziazmom še vedno 
lahko veliko dosežemo.«

Kako ste gradili karierno pot 
v UKC Ljubljana? 

»Začel sem kot interven-
cijski kardiolog; petnajst let 
sem delal v pripravljenosti 
na klic ponoči in podnevi, 
kot tudi zdaj delajo kolegi. 
Že od začetka delovanja na 
kardiologiji sem kontroliral 
tudi srčne spodbujevalnike, 
tako sem bil z njihovim delo-
vanjem dodobra seznanjen. 
Vstavljali so jih kardiovasku-
larni kirurgi, a se je v zadnjih 
petnajstih letih zgodil preo-
brat in smo z vstavljanjem 
začeli tudi kardiologi. Bolni-
kom s srčnim popuščanjem 
smo leta 2005 začeli vsta-
vljati t. i. resinhronizacij-
ske spodbujevalnike, ki po-
magajo pri opešanem srcu. 
Spodbujevalniki delujejo 
tudi v kombinaciji s podko-
žnim defibrilatorjem, ki pa-
cienta oživi, če se srce usta-
vi. To je zelo obetavna tera-
pija, na ta način smo rešili 
veliko pacientov pred presa-
ditvijo srca. Srčni spodbuje-
valnik zelo izboljša kakovost 
življenja bolnika, tako kla-
sični kot najnovejši delujejo 
približno 15 let. Bolnik lah-
ko živi normalno življenje 
brez posebnih omejitev.«  

Januarja letos ste postali ime 
meseca na Valu 202. Prvi v 
tem delu Evrope ste prvim 
sedmim bolnikom vstavili 
najnovejše najmanjše srčne 
spodbujevalnike na svetu. 

»Micra spodbujevalnik je 
velik le centimeter in pol, te-
žak je dva grama, podoben je 
malo večji vitaminski kapsu-
li in je zadnja novost, plod 

nanotehnologije, ki obstaja 
na področju elektrostimu-
lacije. Vstavitev klasične-
ga spodbujevalnika zahteva 
vstavitev baterije v podkož-
je prsnega koša, baterija pa 
je z elektrodami povezana s 
srcem, poseg poteka v lokal-
ni narkozi. Pri implantaci-
ji Micre spodbujevalnik vs-
tavimo direktno v srce pre-
ko vene v dimljah. Do danes 
smo vstavili šestnajst Micra 
spodbujevalnikov predvsem 
starejšim bolnikom, tudi di-
aliznim bolnikom, ki nima-
jo žilnega dostopa. S tem 
gremo nekako vštric z naj-
novejšo tehnologijo, ki pa je 
za naše razmere zelo draga.«

Kako velik je problem srčno-
žilnih bolezni pri nas?

»S srčno-žilnimi bolez-
nimi je v Sloveniji podob-
no kot v centralni Evropi. 
Nekoliko stagnirajo oziro-
ma so celo nekoliko v upa-
du, verjetno je to na račun 
boljše preventive in hitrej-
šega odkrivanja bolezni in 
zdravljenja. Danes je veliko 
več ljudi, ki so športno aktiv-
ni, ki gledajo na to, kaj po-
jedo. Svojim bolnikom re-
čem, da morajo spremeni-
ti eno izmed treh življenj-
skih navad; prvo je gibanje, 
drugo je razmišljanje, doje-
manje bolezni, tretja je pre-
hrana. Če eno od teh kore-
nito spremenijo, so na dob-
ri poti, da ne zbolijo ponov-
no oziroma da živijo bolje. 
Sistem z zgodnejšim odkri-
vanjem bolezni in hitro te-
rapijo omogoča boljše pre-
živetje. Velik napredek pri 
zdravljenju srčno-žilnih bo-
lezni je takojšnja intervenci-
ja ob srčnem infarktu, tako 
bolniki tudi nimajo več pos-
ledic, kot je bila nekdaj tež-
ka invalidnost ali drugi za-
pleti. Žal pa še vedno polovi-
ca bolnikov s srčnim infark-
tom umre na domu, vendar 
zato, ker poprej niso imeli, 
niso zaznali simptomov te 
bolezni ali pa so jih zame-
njali s simptomi za bolečino 
v želodcu, bolečino v grlu, 
zobeh. Nekateri simptome 
tudi ignorirajo. Tveganje za 
srčni infarkt je sicer večje pri 
starejših ljudeh in pri žen-
skah po menopavzi.«

Je UKC Ljubljana dovolj ka-
drovsko in medicinsko-teh-
nično opremljen, da na va-
šem področju dela lahko 
konkurira s sodobnimi za-
hodnimi centri?

»Solidno, vendarle pa 
smo nekoliko kadrovsko in 

tehnološko podhranjeni. O 
tem pričajo številne polemi-
ke, ki jih poslušate vsak dan, 
jih je vse več in so žal resnič-
ne. Ko sem prišel v UKC, 
smo imeli na voljo enako šte-
vilo rentgenskih aparatur, 
kot jih imamo danes, skoraj 
trideset let kasneje. Večina 
naših dejavnosti pa temelji 
ravno na teh aparaturah. To 
je težko razumeti. Tudi pri 
organizaciji dela bi bilo tre-
ba narediti kak korak več. Z 
elektrostimulacijo še vedno 
gostujemo po raznih oddel-
kih, npr. radiologiji, ki nam 
prijazno odstopi kakšen ter-
min. Problema pa sama kar-
diologija ne more rešiti, pro-
blem je mnogo širši.«

Je pa delovanje v mejah var-
nosti za paciente?

»Nikoli ne naredimo no-
bene stvari, če nismo ab-
solutno varni. Raje odjavi-
mo operacijo, počakamo na 
naslednji dan, teden. Treba 
pa se je zavedati, da smo na 
kardiologiji v zadnjih dvaj-
setih letih povečali obseg 
dela, programa za vsaj dves-
to odstotkov. Začeli smo s 
številnimi novostmi, kot je 
že omenjena elektrostimu-
lacija, izvajamo program 
matičnih celic pri srčnem 
popuščanju, vstavljamo srč-
ne zaklopke preko žil, elek-
trofiziološko dejavnost pri 
srčnih aritmijah in še bi lah-
ko našteval. Kapacitete niso 
sledile temu napredku, v 
tem je razkorak in problem. 
Vodstvo nas sicer spodbu-
ja, podpira pri uvajanju no-
vosti, a komu bi morali pri-
pisati krivdo, da kronič-
no primanjkuje predvsem 

medicinskih sester, vam ne 
znam odgovoriti. Ali je to 
politika ali je to ožja struk-
tura vodenja, ne vem.«

Ste izkušnje, znanje prido-
bivali tudi v tujini?

»Izobraževal sem se na 
znani kliniki Cleveland Cli-
nic Foundation v Ameri-
ki pa v Brnu na Češkem pri 
priznanem intervencijskem 
kardiologu. Bil sem tudi 
na raznoraznih krajših iz-
popolnjevanjih, predavam 
študentom medicine, sta-
novskim kolegom, gostu-
jem v tujini. Pred nekaj me-
seci sem postal redni pro-
fesor, tako je zdaj tudi aka-
demska kariera pod streho.«

Vaš poklic je z veliko oseb-
no odgovornostjo ter priča-
kovanji pacientov in svoj-
cev po ozdravitvi že sam po 
sebi zelo zahteven. Kako je 
vam delati z ljudmi, na kak-
šen način pristopate do pa-
cientov, kako s svojim zgle-
dom vzdržujete ugled zdrav-
niškega poklica?

»Za delo z ljudmi vemo, 
da je eno najlepših in obe-
nem eno najtežjih. Vsako 
tako delo terja svoj davek. 
Moje prvo vodilo je, da je v 
ospredju vedno pacient, ne 
glede na vse. Osebno sku-
šam biti do pacienta poš-
ten, objektiven in to paci-
enti znajo ceniti. Ugled 
zdravniškega poklica izha-
ja zlasti iz osebnega doje-
manja poslanstva, indivi-
dualno. Pacienti so v času 
hospitalizacije, pregledov 
še posebej občutljivi in z 
veliko pozornostjo sprem-
ljajo vsak naš korak, vsako 

našo besedo, bolj, kot si to 
mislimo. To je treba nositi 
v glavi, ko greš na vizito, na 
razgovore z njimi.«

Se še vračate v Nomenj, je to 
vaš kotiček sprostitve?

»Živim v Ljubljani, se pa 
pogosto vračam v rojstno 
vas Nomenj, kjer je tudi brat 
z družino in drugi sorodni-
ki. Tja se ob koncih tedna 
vsi radi vračamo; radi ima-
mo sprehode, ture, bodisi 
peš ali na kolesu. Sprostiti 
se v bohinjskem koncu res 
ni težko. Tudi debate s pri-
jatelji so zelo sproščujoče. 
Nomenj je sicer prav po-
sebna vas. Če seštejem vse 
zdravnike, nas je pet, kar je 
glede na število prebivalcev 
(okrog 160) nad vsakim sve-
tovnim povprečjem. Poleg 
mene je zdravnica soproga 
Irena, ugledna hematologi-
nja v UKC Ljubljana, pa sin 
Matej, ki bo začel specializa-
cijo iz oftalmologije v UKC 
Ljubljana. Iz Nomenja je 
kardiologinja v UKC Ljublja-
na Marta Cvijić, njena teta 
Slavica Maver pa je zdravni-
ca na Oddelku za transfuzij-
sko medicino v Splošni bol-
nišnici Izola.«

S pilotiranjem jadralnih le-
tal se še ukvarjate?

»Zgodba je iz davne pre-
teklosti. Proti koncu osnov-
ne šole sem dobil idejo, da bi 
bil vojaški pilot. Opravil sem 
zdravniški pregled v Beogra-
du, ampak potem se je to za-
sukalo drugače in sem pos-
tal čez nekaj časa jadralni pi-
lot v Lescah. Seveda je želja 
po letenju ostala, med slu-
ženjem vojaškega roka sem 
bil padalec v Nišu. Da nisem 
postal vojaški pilot, pa se je 
pravilno zasukalo, glede na 
politične razmere konec 
osemdesetih let prejšnjega 
stoletja.«

Pogosto so zdravniki tudi 
odlični umetniki v prostem 
času. Slikajo, se ukvarjajo z 
glasbo ... Je tudi vam blizu 
kaj od tega?

»V gimnazijskih in štu-
dijskih letih sem igral kita-
ro. To mi je precej krajša-
lo monotoni čas med študi-
jem, med premori. To je bila 
dobra terapija. Je pa hči Ur-
ška nadarjena klarinetistka, 
že tretje leto študira na uni-
verzi Mozarteum v Salzbur-
gu. Rad ji prisluhnem. Tudi 
sin je zaključil glasbeno 
šolo, igra klavirsko in diato-
nično harmoniko, ima celo 
ansambel Kerlci.« (smeh) 

Srčni zdravnik za srčne bolnike
Prof. dr. Igor Zupan, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine, je zaposlen v UKC Ljubljana. Po rodu je iz Nomenja v 
bohinjski občini, vasi, ki ima najverjetneje svetovni rekord po številu zdravnikov glede na število prebivalcev. Igor Zupan je januarja 
postal ime meseca na Valu 202, prvim sedmim bolnikom v tem delu Evrope je vstavil najnovejše najmanjše srčne spodbujevalnike 
na svetu. Njegov srčni pogon pa so osebni entuziazem, korakanje vštric z napredkom v medicini, družina in vračanje v domačo vas ...

Prof. dr. Igor Zupan, dr. med., specialist kardiologije in 
vaskularne medicine / Foto: Gorazd Kavčič

Prof. dr. 
Igor Zupan, 
dr. med.
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njimi.«
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Alenka Brun

Trenutno Jaka Mohor šte-
je 42 let, se pa »trojka« hitro 
približuje, smeje pove. Na-
daljuje: »Ko sem bil mlajši, 
sem veliko potoval, za po-
tovanja pa me je navdušila 
mama. Tako sem recimo že 
kmalu videl Kenijo, križaril 
po Nilu, obiskal Tajsko. Kas-
neje sem potoval sam ali s 
prijatelji. Vedno pa mi je bila 
všeč Azija, predvsem Filipi-
ni, kamor sem se vračal, in 
se tako nekega dne odločil, 
da bi poskusil življenje tu. 
Najprej sem delal za neko 
slovensko podjetje preko 
spleta v Manili, kasneje sem 
se preselil na Palawan, kjer 
sem se preizkusil v gostin-
stvu in turizmu, in na kon-
cu je odtehtal turizem. Tako 
sem sedaj tu že skoraj se-
dem let.«

Življenje teče počasneje

Ko moški omeni, da živi 
na Filipinih, se nam v gla-
vi najraje porodi misel, da 
ga je morda očarala kakšna 
Filipinka in je to botrovalo 

njegovi selitvi. Jaka v te kra-
je ni pripeljala ljubezen, se pa 
strinja, da ima večina tujcev, 
ki živi na Filipinih, za sabo 
res tako zgodbo. Kasneje je si-
cer tudi on spoznal Filipinko, 
s katero ima sina, v Sloveniji 
pa ima tudi hči. Smeje razlo-
ži, da so mu Filipini všeč, ker 
življenje teče počasneje, ni 
stresa in je vedno toplo.

Jaka je v Manili živel dve 
leti, potem se je odločil, da 

se preseli na varnejši, mir-
nejši otok. »Smo namreč na 
drugi tektonski plošči in ni 
potresov, tajfuni so v precej 
milejši obliki.« Živi v mes-
tu Puerto Princesa, ki s prib-
ližno 220 tisoč prebivalci ve-
lja za največje mesto na oto-
čju Palawan, znano pa je tudi 
po dveh znamenitostih: pod-
vodni reki in krokodilji far-
mi. »Palawan ima 1780 oto-
kov, tako da če vas mika obisk 

katerega od njih, je možnos-
ti očitno veliko.« (smeh) Fili-
pini pa so sploh zelo razvpi-
ti med ljubitelji morskih glo-
bin in so znani kot raj za po-
tapljače.

Brez barantanja ne gre

Jaka se z domačini dob-
ro razume. Pozna tudi ne-
kaj Slovencev, ki so upoko-
jeni in živijo na Palawanu. 

»S petsto evri pokojnine na 
mesec se lahko tu normalno, 
če ne lepo živi – upoštevajoč 
najemnino, elektriko, vodo, 
hrano ... V turističnih krajih 
so cene sicer višje, vendar še 
vedno ne tako zelo. Pa brez 
barantanja ne gre, ker dru-
gače vas vse skupaj vseeno 
lahko drago stane.« (smeh) 

Kakšni pa so Filipinci? 
»Nasmejan narod. Vedno 
so pripravljeni pomagati, a 
seveda pričakujejo kaj v za-
meno za svojo pomoč, se pa 
tudi kaj pretirano ne razbur-
jajo, če slednjega ni.«

Kot smo že omenili, se se-
daj Jaka na Palawanu posve-
ča turizmu, od česar tudi 
živi. Sodeloval je in še sode-
luje s slovenskimi turistični-
mi agencijami, a tokrat mu 
je uspelo, da je s svojo agen-
cijo Eco Discovery Travel 
and Tours pripravil zanimi-
vo popotovanje in vanj vklju-
čil celo povratni let iz Evro-
pe. Turo je razpisal za febru-
ar prihodnje leto, a odziv je 
bil boljši od pričakovanega, 
tako da bo verjetno razpi-
sal še eno. Meni, da tolikšno 
zanimanje pri Slovencih 

zagotovo odtehtata kvali-
teten program in seveda – 
cena. Zanimalo nas je, ali je 
na Filipinih težko biti podje-
tnik oziroma biti »na svoje«. 
Jaka razloži, da tujci na Fi-
lipinih, tudi če so poročeni, 
ne morejo biti lastniki pod-
jetij. Obstajata pa možnosti: 
ali za papirje poskrbijo odve-
tniki ali pa ti nekdo, ki mu 
zaupaš, »posodi« svoje ime 
– seveda proti plačilu. Doda 
še: »Lažje je, če si poročen, 
neke bistvene prednosti pa 
to ne prinese.« 

Pušča odprta vrata

V Slovenijo se Jaka vra-
ča na dve leti. Ostane mesec 
dni in preživlja čas z doma-
čimi, s hčerko. Največkrat je 
to čas, ko je v »njegovih kra-
jih« deževna doba, pri nas pa 
poletje. Filipini mu za zdaj 
ustrezajo. Ne razmišlja, da bi 
se selil kam drugam, dopuš-
ča pa možnost, da se v priho-
dnosti tudi to lahko zgodi. 

»Kaj pa veš, morda pa se 
res naveličam in odidem 
raziskovat še kakšno drugo 
državo.«

Na Filipine se je vedno rad vračal
Potem je nekega dne enostavno ostal. Sedaj je že skoraj sedem let od tega, kar je Jaka Mohor, kleni Gorenjec iz Srednje vasi pri Šenčurju, za dom izbral 
Filipine. Živi v kraju Puerto Princesa, ukvarja pa se s turizmom.

Jaka Mohor v družbi svojega sina / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

Za ponazoritev: tisoče veli-
kih angleških hrtov je vsako 
leto vzrejenih za namene te-
kaške industrije na Irskem, 
v Veliki Britaniji ..., kjer se 
obračajo veliki denarji. Se-
lekcija tistih, ki potencialno 

ustrezajo normam tekmo-
vanj, je nepopustljiva. Obi-
čajno zahtevam za nadalj-
nje treninge ustreza tretji-
na psov, večina greyhoun-
dov tako zaključi svojo kari-
ero starih od osemnajst me-
secev do treh let. Vsako leto 
po ocenah izgine najmanj 

trideset tisoč greyhoundov, 
le vsak peti »odvržen in ne-
koristen« pa ima možnost 
posvojitve. Preko društva 
Hrtji svet Slovenije je do se-
daj našlo prijazen in odgo-
voren dom okrog tristo gal-
gov, greyhoundov, poden-
cev in lurcherjev, posvojitelji 

pa so med seboj povezani. 
»Društvo Hrtji svet Sloveni-
je sestavljamo ljudje, ki smo 
očarani nad lepoto in karak-
terjem hrtov. Zaradi njiho-
vega krutega izkoriščanja 
v Španiji in na Irskem smo 
združili moči v želji, da jim 
pomagamo. Ljudi v Slove-
niji seznanjamo s hrtjo pro-
blematiko, ki je skrita našim 
očem, in si prizadevamo, da 
čim več 'odsluženih' hrtov 
najde domove, kjer se poču-
tijo varno in so končno ljub-
ljeni,« sta povzeli Tjaša Bo-
žič in Urška Petek iz društva.

Še ena ponazoritev: V Špa-
niji se hrti uporabljajo sko-
rajda izključno za namene 
lova. Večina lovcev do svo-
jih »sužnjev« ne goji prijet-
nega odnosa. Mnogokrat so 
ti psi zanemarjeni in preživi-
jo le eno sezono lova. Po po-
datkih društva Hrtji svet Slo-
venije vsako leto po koncu 
sezone kruto pobijejo okoli 
60 tisoč galgov in podencev. 
»Hrti, ki preživijo, so pogos-
to travmatizirani, zato pos-
vojiteljem v društvu nudimo 

tudi strokovno podporo, po-
moč, da psi lahko zaživijo 
normalno družinsko življe-
nje, mi mu rečemo kar raj-
sko življenje. To spremem-
bo prikazujejo tudi amater-
ske fotografije na razstavi Iz 
pekla v raj, ki so jih posne-
li naši posvojitelji; ja, pasji 
prijatelji tudi kakšno ušpi-
čijo, kot boste videli na mo-
tivih fotografij (smeh). Hrti 
so sicer krasni družinski 
psi, so mili, elegantni, než-
ni in prijazni do otrok, če so 
otroci pravilno podučeni. 

Potrebujejo sprehod dvak-
rat na dan in obožujejo le-
žanje na kavču,« je izkušnjo 
podelila Tjaša. Društvo, ki 
ima sedež v Celju, vsak me-
sec organizira dogodek ali 
dva tudi drugod po Sloveni-
ji, kot je potujoča razstava, 
ki bo v Kranjski hiši v Kra-
nju na ogled do konca sep-
tembra. Večinoma pa ima-
jo promocijske sprehode s 
hrti po mestih in so mimoi-
dočim na voljo za vse, kar jih 
zanima v zvezi s hrtjo pro-
blematiko in posvajanjem.

Tudi hrti si zaslužijo lepo življenje
Hrti sodijo med najbolj izkoriščane pse na svetu. Nekoč visoko cenjene aristokratske pse danes v Španiji, na Irskem ... izkoriščajo za lov in hitrostne tekme, 
nekaj deset tisoč jih pogine vsako leto na krute načine. Iz pekla v raj je naslov fotografske razstave društva Hrtji svet Slovenije v Kranjski hiši, saj s pomočjo 
zavetišč in organizacij po svetu iz pekla uspe priti redkim hrtom. V Sloveniji je okrog tristo posvojenih hrtov preko tega društva, ki so našli odgovoren dom.  

Petletni Bart, ki je terapevtski pes, in desetletna Angola

Odprtju razstave v Kranjski hiši je sledil promocijski sprehod po starem Kranju. 
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Jože Košnjek

Na Gorenjskem je bilo ro-
jenih veliko slavnih mož. 
Kar precej jih je še vedno 
pozabljenih ali komaj ome-
njenih. V začetku tega te-
dna se je eden od njih vrnil 
v narodov zgodovinski spo-
min. Nekdanji slovenski 
poslanik na Dunaju, zgodo-
vinar po izobrazbi, dr. An-
drej Rahten je napisal in pri 
Mohorjevi založbi izdal knji-
go o gorjanskem rojaku, di-
plomatu, politiku in tudi vo-
jaku Hansu Schweglu ozi-
roma Ivanu Šveglu, ki se je 
kot Janez Žvegelj 17. febru-
arja leta 1875 kot eden od 
devetih otrok rodil na Jelar-
jevi domačiji očetu Marti-
nu in materi Ani, rojeni Jan 
iz Spodnjih Gorij. Dr. Rah-
ten je na osnovi številnih vi-
rov iz domačih in tujih arhi-
vov ter avtobiografije, ki jo 
je Schwegel oziroma Švegel 
leta 1953 sam napisal za Slo-
venski biografski leksikon, 
napisal zelo berljivo knjigo 
o zanimivem možu iz Go-
rij, pa tudi o času, v katerem 
je živel in umrl. Že njen na-
slov marsikaj pove: Med Ka-
kanijo in Wilsonio – Poklic-
ne in politične preizkušnje 
Hansa Schwegla alias Ivana 
Švegla. Pomemben vir v Tr-
stu je zgodovinarju dr. Rah-
tenu posredoval tudi blejski 
župan Janez Fajfar, za kar 
mu avtor izreka iskreno hva-
ležnost. »To je odlična knji-
ga, ki se bere v dolgih požir-
kih in je zelo pomembna v 
času, ko zgodovino pogosto 
prepletamo s politiko,« je v 
torek v gradu Jable pri Men-
gšu na predstavitvi knji-
ge dejal direktor Znanstve-
no raziskovalnega centra 
SAZU dr. Oto Luthar.

V senci velikega strica 
Jožefa

Ivan Švegel je v krstni 
knjigi vpisan kot Ivan Žve-
gelj. Njegov krstni boter je 
bil stric Josip oziroma Jo-
sef, »gorjanska ekselenca«, 
ki je zaradi uspešnega služ-
bovanja v avstro-ogrski di-
plomaciji dobil baronski na-
slov. Bil je konzul v Aleksan-
driji in v Istanbulu in je bil 

najvišje postavljen sloven-
ski uradnik v habsburški di-
plomaciji. Slavni stric se je 
v mladosti podpisoval Jo-
sip Žvegel, na vrhuncu sla-
ve pa Josef baron Schwegel. 
Nečak Ivan nikdar ni mogel 
iz njegove sence. Stric Jo-
sip oziroma Josef je bil »ne-
dosegljiv ideal in nikoli do-
sežen vzornik«, je o odnosu 
nečaka do strica zapisal zgo-
dovinar in znanstvenik sve-
tnik dr. Peter Vodopivec, re-
cenzent Rahtenove knjige. 

In dejansko Hans alias 
Ivan ne bi uspel brez njego-
vega vpliva. Ivan Švegel kot 
Hans Schwegel brez striče-
vega priporočila, imenova-
nega »Dunajska protekci-
ja«, ne bi bil sprejet na zna-
menito dunajsko gimnazijo 
Terezijanišče in leta 1892 na 
Orientalsko akademijo, ki je 
bila vrhunska avstro-ogr-
ska diplomatska šola. Stric 
je obljubil, da bo njegov ne-
čak vestno opravljal vse na-
loge, povezane s študijem. 
Brez tega priporočila kmeč-
ki fant, kljub veliki želji po 
znanju in napredovanju, ne 
bi prestopil praga dunajske 
šole. Hansova diplomatska 
oziroma konzularna kariera 
se je začela leta 1898 na Du-
naju in nadaljevala v Chica-
gu, v Pittsburghu, Zürichu, 
celo v Capetownu v Afri-
ki, v Solunu in Montrealu, 

v Denverju in Saint Louisu. 
Povsod je opravljal večino-
ma konzularne naloge. Bil je 
vesten uslužbenec, tudi pre-
pirljiv, in zelo spoštljiv do lju-
di, ki jih je občudoval, in os-
ter do tistih, ki jih ni maral. 
Prerekal se je tudi z nadreje-
nimi na Dunaju, grajal okos-
tenelost, nenačelnost in po-
litikantstvo in nečedne posle 
v avstro-ogrski diplomaci-
ji in kazal naklonjenost tudi 
do drugih, še posebej slo-
vanskih narodov. Zato višje 
od konzula ni posegel, v naj-
bolj kritičnih trenutkih pa 
ga je reševala stričeva zašči-
ta. »Bil je večplastna, razdvo-
jena osebnost, tudi v politič-
nem prepričanju, tako pri 
imenu in priimku, ki sta 
postala nemška in nato zno-
va slovenska, kot pri drža-
vah, ki jima je do konca slu-
žil. Najprej cesarskemu Du-
naju, za katerega se je še leta 
celo 1918 bojeval na albanski 

fronti, potem pa kraljevske-
mu Beogradu,« je o gorenj-
skem diplomatu dejal pred-
sednik Slovenske matice, 
zgodovinar dr. Aleš Gabrič.

Zagledan v predsednika 
Wilsona

Vrhunec Šveglove diplo-
matske dejavnosti je sode-
lovanje na Pariški mirov-
ni konferenci leta 1919, ko 
se je odločalo o mejah med 
Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev ter Avstrijo in 
Italijo. Švegel ni bil član de-
legacije, ampak izvedenec 
v jugoslovanski delegaciji z 
močnimi poznanstvi v ame-
riški delegaciji, ki jo je vodil 
tedanji predsednik Thomas 
Woodrow Wilson. Šveglu 
gre zasluga, da so bili sloven-
ski člani delegacije kar dvak-
rat pri Wilsonu, ki je bil med 
vsemi zahodnimi državni-
ki pri določanju meje z Ita-
lijo najbolj naklonjen Slove-
niji. Ko je zapustil konferen-
co, se je položaj jugoslovan-
skih oziroma slovenskih po-
gajalcev še poslabšal. Švegl v 
svojih spominih piše, da so 
ga rojaki na konferenci tudi 
grobo zavračali, ko jim je kot 
izkušen diplomat skušal ra-
zumno svetovati, kako naj se 
pogovarjajo z zahodnimi di-
plomati in izvedenci, še po-
sebej glede Koroške, kjer je 
bil plebiscit za Slovence naj-
manj sprejemljiva rešitev. 

Še posebno oster do njega je 
bil dr. Lambert Erlich. »Pa-
riška konferenca je pokaza-
la zavedanje o pogajalski šib-
kosti naroda, ki je še pretek-
lo leto v strelskih jarkih do-
kazoval zvestobo habsbur-
ški monarhiji,« je zapisal dr. 
Andrej Rahten. 

Hans oziroma Ivan Šve-
gel je ostal še naprej Wilso-
nov oboževalec. Družinsko 
graščino Grimšče pri Ble-
du (Grimschitzhof po nem-
ško), ki jo je podedoval po 
stricu, »gorjanski ekselen-
ci« Josipu oziroma Josep-
hu baronu Schweglu, je z 
dovoljenjem deželne vlade 
za Slovenijo preimenoval v 
Wilsonio, njegov predlog za 
postavitev spomenika pa je 
vlada zavrnila in dovolila, da 
se po ameriškem predsedni-
ku imenuje le hotel na Tru-
barjevi cesti v Ljubljani. 

Hrvaški poslanec v 
Beogradu

Ivan Švegel, ki je po propa-
du monarhije opustil nem-
ško ime, je vlekel v politiki 
presenetljive poteze. Ker se 
s predsednikom tedanje slo-
venske ljudske stranke dr. 
Antonom Korošcem nista 
preveč dobro razumela, se 
je zbližal s Hrvaško kmeč-
ko stranko Stjepana Radića 
in bil na njeni listi na voli-
tvah septembra leta 1927 v 
okraju Delnice - Vrbovsko v 
Gorskem kotarju izvoljen v 
beograjsko skupščino. Ne-
kateri krogi v Sloveniji te 
Šveglove odločitve niso spre-
jeli z razumevanjem in so 
mu očitali, da se hodi Radić 
v njegovo vilo na Bledu »sol-
nčit«. Dvajsetega junija leta 
1928 je v beograjski skup-
ščini, kjer so se razmere za-
ostrovale, počilo. Poslanec 
Narodne radikalne stran-
ke Črne gore Puniša Račić 
je obračunal z nasprotniki 
iz Hrvaške kmečke stranke. 
Dva poslanca je ubil, Radića 
pa težko ranil. Švegel se je 
tega dogodka dobro zapom-
nil. Videl je, da je bilo veli-
ko srbskih poslancev obo-
roženih, in pomagal rešiti 
Svetozarja Pribičevića, vod-
ja srbske opozicije, iz dvo-
rane. Šveglu se je vtisnilo v 

spomin, da je kralj Aleksan-
der ranjenemu Radiću men-
da poljubil roko. 

Gorjanski diplomat in po-
slanec je kralja Aleksandra 
zelo spoštoval. Tudi po tem, 
ko je 6. januarja leta 1929 
razglasil diktaturo, in po letu 
1934, ko so ga ubili v Franci-
ji. Mogoče je prav prijatelje-
vanje Švegla s kraljem Ale-
ksandrom vzrok, da je Bled 
izbral za poletno rezidenco. 
Gorenjski rojak je ostal zvest 
jugoslovanski državi. Bil je 
celo minister brez resorja v 
Živkovićevi vladi in dobro 
leto veleposlanik v Argentini. 

Konec decembra leta 1932 
je bil Ivan Švegel z vsemi 
častmi upokojen. S prvim 
januarjem leta 1933 je začel 
prejemati pokojnino v zne-
sku 5468 dinarjev. Diplo-
mat v pokoju je začel novo 
življenje v Wilsoniji. 

Zadnji dom v Solkanu

Ivanu Šveglu se po dru-
gi svetovni vojni, čeprav je 
bil naklonjen partizanom 
in grob do Nemcev, na Ble-
du ni dobro godilo. Njega 
in njegovo sopotnico Mari-
jo Sancin, rojeno na Šked-
nju pri Trstu, ki je iz Argen-
tine prišla z njim na Bled, 
so novi oblastniki šikani-
rali, poniževali. Pobrali so 
jima vse in živela sta skro-
mno. Lastnik Wilsonie je v 
Beogradu na Kalemegdanu 
pomagal postaviti kip Ulri-
ku II. Celjskemu, s katere-
ga je po vojni beograjska ob-
last odstranila napis, ga prei-
menovala v Bogorodico in ga 
nazadnje shranila v Narodni 
muzej v Beogradu. 

Diplomat Švegel je umrl 5. 
februarja leta 1962, star 87 
let. Skupaj z Marijo Sancin, 
s katero naj ne bi bil poro-
čen, počivata na solkanskem 
pokopališču. Po pričevanju 
Marijinega vnuka naj bi bil 
grob na mestu, kjer je nekoč 
stal velik hrast in kjer so bili 
pokopani trije slovenski vi-
tezi iz srednjeveških časov. 
Ivan je nameraval svoj življe-
njepis razširiti v knjigo, ven-
dar mu oslabljen vid tega ni 
dovoljeval. »Doživel sem,« 
je zapisal v pismu Alfonzu 
Gspanu, »od našega naroda 
toliko bridkega, da me zares 
ne zanima več, če me bodo 
obdržali v spominu ali ne.« 
Zato je želel stran od rojstne-
ga kraja in Bleda. 

Če že grob v rojstnem kra-
ju ali na Bledu ne spominja 
na tega pomembnega go-
renjskega rojaka, pa ga je 
vsaj knjiga dr. Andreja Rah-
tena rešila pozabe. 

Služil je cesarju in kralju
Nekdanji slovenski veleposlanik na Dunaju, zgodovinar dr. Andrej Rahten je napisal knjigo o diplomatu, politiku in tudi vojaku Janezu Žveglju,  
kasneje Hansu Schweglu alias Ivanu Šveglu iz Zgornjih Gorij.

Diplomat in zgodovinar dr. Andrej Rahten s knjigo o Žveglju 
oziroma Šveglu iz Gorij

Portret Ivana Švegla iz leta 1931. Njegov avtor je srbski 
slikar Uroš Predić. 

»V zadnjih časih sem doživel toliko hudega, 
nehvaležnosti, pretenj in psovanj, da v starosti nimam 
nobenega zanimanja za spomine in življenjepise 
in zato, če bo naše ime tukaj malo preje ali pozneje 
pozabljeno. Upam, da bo za menoj ostalo vsaj še toliko 
sredstev, da bodo moje truplo mogli odpeljati v drugo 
zemljo, ker tukaj nočem ležati!« (Iz pisma Viktorju 
Smoleju leta 1952)

Rahtenova knjiga ima zanimiv naslov »Med Kakanijo 
in Wilsonio – Poklicne in politične preizkušnje Hansa 
Schwegla alias Ivana Švegla«. Kakanija je manj znano 
ime za Habsburško monarhijo in njeno kratico K. 
(Kaiser) u. (und) K. (Koenig) oziroma cesar in kralj. 
Avstro-Ogrska je bila namreč od leta 1867 naprej 
cesarska in kraljeva monarhija. Wilsonia pa je ime za 
Šveglovo vilo v Grimščah pri Bledu.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Upor gorenjskih protestantov
Zaradi vse bolj zaostrenih 

verskih nasprotij so za zaš-
čito protestantov 4. 9. 1587 
deželni upravitelj in stano-
vi skrivaj pozvali vse prote-
stantske podložnike po Go-
renjskem k orožju in jim 
določili za poveljnika člana 
iz ene najstarejših plemi-
ških družin na Gorenjskem 
Andreja Galla. Leta 1586 je 
namreč briksenski škof od-
ločno posegel v blejske raz-
mere. Na Bled je poslal svo-
je komisarje, ki so opomi-
njali protestante, naj se od-
povedo krivoverstvu, ker 
bodo v nasprotnem prime-
ru izgnani. Čeprav so ime-
li zemljiški gospodarji pra-
vico odločati glede vere na 
svojih posestvih in so bri-
ksenski komisarji postopali 

v soglasju z nadvojvodom 
Karolom, so vendar stano-
vi njihove odredbe progla-
sili za kršitev deželnih pra-
vic, komisarje pa pozvali v 
Ljubljano na odgovor. Ko-
misarji seveda niso hote-
li priznati stanov za svoje 
oblastnike. Odgovorili so, 
da sprejemajo ukaze le od 
briksenskega škofa in nad-
vojvoda Karola. 

Stanovi so nato nastopi-
li s silo. Na Bled so posla-
li četo štiridesetih oboro-
ženih konjenikov, da naj bi 
vrnili zemljišča izgnanim 
protestantom. Konjenikom 
se je pridružilo veliko rado-
vljiških meščanov in drugih 
privržencev nove vere, tako 
da je četa kmalu narasla na 
dvesto ljudi. Od hiše do hiše 

so po Bledu vračali s slove-
snim trobentanjem izgnane 
protestante v njihove kmeti-
je, rekoč: »Postavljamo te na 
zemljišče in vračamo ti, kar 
je tvojega, da bodeš graščini 
pokoren s štibro, davki in tla-
ko in vsemi vnanjimi rečmi. 
Kar pa zadeva dušo in vest, 
nisi dolžan ubogati.« 

Temu so se komisarji upr-
li. Z Jesenic so poklicali kato-
lika Julija Buccelenija, ki je 
pripeljal na blejski grad šti-
rideset mož, na pomoč pa so 
jim prišli tudi Bohinjci. Vse 
je kazalo, da bo v blejski oko-
lici izbruhnil srditi boj.

Do krvoprelitja ni prišlo, 
ker je nadvojvoda Karol uka-
zal deželnemu upravitelju, 
da mora stanovske konjeni-
ke takoj odpoklicati z Bleda, 

luteranske podložnike pa 
odstraniti z zemljišč in na 
njihovo mesto postaviti ka-
toličane. Po dolgem obota-
vljanju sta Adam Ravbar in 
Andrej Gall s svojimi četami 
24. septembra 1587 odšla z 
Bleda. 

Stanovi so se maščeva-
li nad katoliškimi blejskimi 

podložniki tako, da so 24 
kmetov zaradi zastalih dav-
kov v znesku 800 renskih 
goldinarjev vtaknili v ječo. 
Nastop proti luteranskim 
kmetom pa se je zavlače-
val do leta 1589, ko se je no-
voversko gibanje na Bledu 
končalo s popolno zmago 
briksenskih škofov.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Kropi se je 3. 9. 1693 rodil ladjar, trgovec Franc 

Grošelj. V Trstu je po letu 1730 postal ugleden 
trgovec in lastnik trgovske jadrnice.

   V Trstu se je 3. 9. 1879 rodil Rihard Svetoslav 
Premrou. Od leta 1928 je bil ravnatelj tovarne Peko 
v Tržiču. Umrl je 20. 2. 1935 v Tržiču.

   V Škofji Loki se je 3. 9. 1897 rodil čebelar Jože 
Okorn. Leta 1919 ga je Deželna vlada za Slovenijo 
imenovala za čebelarskega potovalnega učitelja.

   V Kranju se je 4. 9. 1874 rodil kontraadmiral Me-
tod Koch. V letih 1919–20 je bil načelnik oddelka 
za mornarico, 1921–25 komandant I. pomorske 
obalne komande, od 1925 do upokojitve 1929 pa 
komandant III. pomorske obalne komande.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Včasih se mi zdi, kot da ži-
vimo dvojno življenje: eno 
pod preprogo, da se ne vidi, 
kadar počnemo neumnosti, 
in drugo nad njo. Da nas po 
tem, ko pridemo k sebi in si 
na obraz ponovno narišemo 
smehljaj, lahko vidijo prija-
telji in znanci. Marinka je in-
validka, že od malih nog bolj 
ali manj na invalidskem vo-
zičku, vidi in sliši marsikaj. 

»Ljudje se mi smilijo. 
Zlasti tisti, ki vedo, da jaz 
vse vem, pa vseeno posku-
šajo pred menoj igrati, da so 
najsrečnejši na svetu. Razu-
mem, da jih je strah privoš-
čljivosti – kdo med nami se 
pa ni v življenju vsaj enkrat 
komu zameril? –, vseeno pa 
se mi zdi, da zaradi pome-
tanja problemov še bolj tr-
pijo, kot bi, če bi bili iskre-
ni. Spominjam se neke uči-
teljice. Žal je ni več v našem 
mestu, za kar mi je žal, ker bi 
nam lahko bila za vzor. Njen 

mož je bil zatežen pijanec in 
brezdelnež. Dneve je preži-
vljal po gostilnah, se prepiral 
s sebi podobnimi. Še v prej-
šnji državi – takrat je bil še 
zelo mlad – so ga miličniki 
velikokrat naložili v avto in 
ga odpeljali na streznitev. 
Žal mi je, da policisti danes 
raje kasirajo, če kdo prehitro 
vozi, za takšne ''krule'' jim 
pa ni mar. No, in ta učitelji-
ca, ko so jo začeli opravljati, 
ni bila tiho. Sklicala je rodi-
teljski sestanek in staršem v 
desetih minutah opisala svo-
jo življenjsko zgodbo. Ki, se-
veda, ni bila lahka. Ljudje v 
šolski telovadnici so obne-
meli. Niso bili navajeni, da 
bi kdo o sebi in o težavah, ki 
jih ima, govoril tako odkrito 
in brez dlake na jeziku. Za-
nimivo pa je, da so jo potem 
še mesece in mesece vlačili 
po zobeh, njenega moža pa 
so pustili pri miru. Malo se 
jim je zasmilil, ko so slišali, 
da se je spremenil po hudi 
prometni nesreči. Ko sta si-
nova odrasla, so se preselili 
v Ljubljano, moža pa je dala 
v Dom za starejše. Še dobro, 
da ni slišala, kako polne go-
lide grdih besed so ljudje zli-
vali na njeno glavo!«

Tudi o razlogih za Mariki-
no invalidnost kroži kar ne-
kaj inačic. Eno bolj verjetnih 
je zaupala meni. Babica je 
bila stara že skoraj petinšti-
rideset let, ko je bila ponov-
no noseča. Z dedkom sta se 
imela zelo rada in v času, ko 
kontracepcije še niso pozna-
li, je pač mimogrede prišlo 
do zanositve tudi v zrelih le-
tih. Družno sta se odločila, 

da otroka obdržita in drug 
drugemu sta bila v oporo, ko 
sta se znašla v zobeh sova-
ščanov. Še župnik se je nad 
nosečnostjo zgražal, zdelo 
se mu je skregano s pamet-
jo, da zakonci v ''poznih'' le-
tih te reči še počnejo.

»Babica je z lahkoto rodi-
la in ko je prišla Jera (ženska, 
ki je v predvojnem času po-
magala pri porodih), je bil ot-
rok, moj oče, že skopan in 
v plenicah. Pogled na utru-
jeno mamico, ki so se ji po-
tni sivi lasje lepili na glavo, 
verjetno ni bil prijeten. Jera 
je stopila do nje, jo prijela za 
roko, ter ji svetovala: 'Nesite 
otroka v gornjo hišo, zapri-
te vsa vrata, da se ne bo sli-
šal jok. Čez tri dni pa pojdi-
te ponj, jaz pa bom sporočila 
oblastem, da je umrl pri po-
rodu.' Mojo babico je ob teh 
krutih besedah tako zvilo, da 
ni mogla dihati. Bila je že vsa 
modra v obraz, ko je ob mo-
ževi nerodni pomoči končno 
prišla k sebi. Jero je odneslo 
iz hiše, ker če ne bi šla sama, 
bi ji ded ''pomagal''. Žal pa 
je usahnilo babičino mle-
ko in moj oče je potem od-
raščal ob kravjem. Vsi ostali 
bratje in sestre so že odšli od 
doma, tako da je bil deležen 
obilo starševske ljubezni. Po-
tem se je začela vojna, trije 
fantje so padli, vsak v drugi 
vojski. Za stare starše je bil to 
hud udarec. Do Jureta, mo-
jega očeta, sta postala še bolj 
zaščitniška, še bolj sta ga za-
vijala v vato. Nič ni smel de-
lati, da se ne bi poškodoval, 
jedel je samo najboljše, da 
bi lahko zdravo odraščal. Iz 

njega sta naredila čustvene-
ga invalida, ki je imel v glavi 
in srcu samo sebe, za druge 
mu ni bilo mar. Zelo pa se je 
razlikoval tudi od vrstnikov, 
pri katerih doma niso špara-
li s palico in delovnimi obve-
znostmi. Osemletke ni na-
redil, pa se stara starša nista 
čisto nič vznemirjala. Men-
da se jima je celo oddahnilo, 
ker sta menila, da mu preveč 
znanja lahko celo škodi. Ob-
delovali so kmetijo, oče Jure 
pa se je raje izmuznil in že 
zelo zgodaj začel letati oko-
li deklet. Bil je zelo lep moš-
ki, postaven, visok, njegove 
roke so bile nežne in ne zga-
rane kot roke drugih vrstni-
kov. Pri dobrih sedemnajstih 
letih se je spoprijateljil z Ro-
sando, ki je bila vojna vdova, 
stara skoraj štirideset let. Za-
nosila je in po glavi ji ni hodi-
lo nič drugega kot to, kako bi 
se nezaželenega plodu zne-
bila. Jera je bila takrat že pre-
cej v letih, a ker je bila porod-
nišnica daleč, se je še zme-
raj ukvarjala z babištvom, 
na skrivaj pa je naredila tudi 
kakšen splav. Rosanda se je 
oglasila pri njej, moj oče pa 
si je doma na skrivaj ''izpo-
sodil'' denar, da je lahko Jeri 
plačal. Ko je zagledala očeta, 
se je na široko, a zlobno zas-
mejala in dejala, da bo splav 
naredila tudi zastonj, če ga le 
sme. Mojemu očetu so se, če-
tudi je bil vihrav in razvajen, 
te besede globoko vtisnile v 
spomin. Pa takrat še ni ve-
del, kaj točno se je Jeri mo-
talo po glavi. Mičkeno se je 
zresnil, četudi sta se z Rosan-
do še naprej srečevala. Vmes 

je imel seveda tudi druge 
ženske, med njimi je bila 
tudi Jelka, moja mama. Tudi 
ona ni bila več med najmlaj-
šimi, a je bila ''vsaj'' vdova, 
spodobna ženska, ki je v živ-
ljenju veliko pretrpela zaradi 
moževe tašče, ki je ni pustila 
pri miru niti potem, ko je os-
tala sama z dvema otrokoma. 
Moj oče je imel takrat že pok-
lic, ko se je seznanil z njo. Vo-
zil je avtobus. Jelka pa je ži-
vela v bližini zadnje postaje. 
Beseda je dala besedo in pri-
jaznost postavnega šoferja je 
padla na podna tla. Ko mu je 
povedala, da je noseča, se je 
oče brez obotavljanja odločil, 
da se poročita. Nista ga mo-
tila niti dva otroka, ki ju je 
priženil. Oče mu je že umrl, 
mama pa je nevesto sprejela 
z odprtimi rokami. Tudi po-
zneje sta se zelo dobro razu-
meli. Vsi so, seveda, težko ča-
kali na moje rojstvo. Oče pa 
sploh, saj je verjetno imel za-
radi Rosandinega splava zelo 
slabo vest. Žal pa so nastopile 
komplikacije. Mamo je nalo-
žil na avtobus in jo sredi noči 
čez drn in strn odpeljal v Lju-
bljano, v porodnišnico. Ime-
la sem zavezano popkovino 
okoli vratu, nekaj predolgih 
trenutkov sem bila po rojstvu 
brez kisika, posledice so bile 
strašne. S težavo sem premi-
kala ročici, nogic pa kot da ne 
bi čutila. Oče je bil prepričan, 
da ga je bog kaznoval zaradi 
njegovega razuzdanega živ-
ljenja in zaradi pristanka na 
splav, do katerega je prišlo 
pri Rosandi, ko je imel malo 
več kot sedemnajst let. Kljub 
moji invalidnosti me je pov-
sod, kamor je šel, jemal s se-
boj. Na avtobusu mi je na se-
dežu, takoj za voznikovim, 
naredil poseben stolček, da 
sem se lahko vozila z njim. 
Brez sramu me je dvignil in 
odnesel na stranišče, mi za-
menjal plenice, kajti ne blata 

ne vode nisem zadrževala tja 
do osmega leta. Zelo rad me 
je imel. Vse bi naredil zame. 
Kot bi se onemu, v nebesih, 
hotel odkupiti za svoje grehe. 

O nekaterih naključjih, 
ki so zaznamovala njegovo 
življenje, mi je pogosto pri-
povedoval. Imel je velik dar 
za tovrstne zgodbe. O lju-
deh je vedel marsikaj, ver-
jetno tudi zato, ker je na av-
tobusu, med vožnjo, veliko 
čenč ujel tudi na svoja ušesa. 
Mama je bila tudi dobra do 
mene, a ne tako kot oče. Skr-
bela je za hišo, kmetijo, ko 
je babica obnemogla, je ne-
sebično skrbela zanjo. Moja 
dva polbrata sta me ''prena-
šala'', več kot toliko pa jima 
nisem pomenila. Če sta bila 
jezna name zaradi pribolj-
škov, ki sem jih dobila, onad-
va pa ne, sta mi rekla ''kripl''. 
Anže, ki je podedoval kme-
tijo, je v ''paketu'' dobil tudi 
mene. Njegova žena je bila 
fizioterapevtka. Pomagala 
mi je, da sem s pomočjo na-
pornih vaj naredila nekaj ko-
rakov tudi z berglami. Še da-
nes trdi, da bi lahko celo sho-
dila, če bi zdravniška stroka 
ob mojem rojstvu vedela to, 
kar ve danes. 

Vesela sem bila, ko so mi 
potem v pritličju naredili 
skromno stanovanje, v ka-
terem živim še danes. Prila-
gojeno je mojim potrebam, 
lahko sprejemam prijatelje, 
ne da bi motila ostale stano-
valce v hiši. Zajtrk in večer-
jo si pripravim sama, kosilo 
mi prinesejo. Zelo sem ve-
sela, če me kdo obišče, kaj-
ti tišina ni moja prijatelji-
ca. Morda bom o očetu ne-
koč napisala knjigo. Ali pa 
o čenčah, ki krožijo po vasi! 
(smeh) Hvala Bogu za inter-
net, on je moj ''partner'' po-
noči in podnevi. Naj bo še 
dolgo tako!«

Konec

Vse je nekje zapisano

Marinkina zgodba
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Letošnja poletna turistična sezona podira rekorde na domala vseh področjih, tudi v 
kampiranju. Infrastruktura ter ponudba gorenjskih kampov je vsako leto na višji kakovostni 
ravni, pa vendar si nekateri – očitno zelo dobro situirani gostje – počitek še vedno raje 
privoščijo izven njih. Tovrstno kampiranje pod zvezdami v miru in tišini je prav gotovo 
romantično, toda v nasprotju s pravnimi ter ekološkimi merili, tako da nadzorniki 
prijazno usmerjajo lastnike bivalnikov na njim namenjene prostore, od koder jih do lepot 
neokrnjene narave loči le korak. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Opozorilo, ki je pričakalo obiskovalce na vhodu enega izmed gorenjskih kulturnih domov, 
priča o odgovorni skrbi za snažnost prostorov, v katerih se odvijajo kulturni dogodki 
(morda je šlo za predstavo Moška copata?), pa tudi o čutu nekaterih za pravilno rabo jezika 
– čeprav bi bil potreben še kakšen lektorski poseg, pa je vsakršen tovrstni trud vreden 
pozornosti in pohvale. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Miha Naglič

»Izvod papeškega inde-
ksa, natisnjen leta 1711 pod 
papežem Klemenom XI., 
je imel v lasti kamniški žu-
pnik in operoz Maksimili-
jan Leopold pl. Rasp. Vse-
stransko izobraženi pospe-
ševalec pobožnosti, verske 
vzgoje, šolstva in cerkvenih 
obnov v svoji župniji si je in-
deks priskrbel leta 1713, nato 
pa ga je stalno študiral, pre-
verjal in dopolnjeval. Iz nje-
govih zaznamkov in pri-
pomb je razvidno, da je po-
sebej podrobno preučil tri-
dentinska pravila in pripo-
ročila poznejših papežev, na 
primer o branju hebrejskih 
knjig. V seznamu si je ozna-
čil pomembne prepovedane 
avtorje, na primer Petrarko, 

Machiavellija, Melanchtho-
na, Calvina in Bayla. Zani-
mal se je za novejša teolo-
ška, posebej mariološka dela 
in dela, naperjena zoper pa-
peštvo. Pozoren je bil na oba 
Slovenca na papeškem in-
deksu: Primoža Trubarja 
kot avtorja prvega razreda in 
Schönlebna kot avtorja vsaj 
dveh prepovedanih knjig. V 
istem času in z istim name-
nom kakor Rasp so indeks 
uporabljali tudi drugi slo-
venski duhovniki. Ljubljan-
ski stolni dekan Janez An-
ton Dolničar pl. Thalberg, 
Raspov sodelavec iz Akade-
mije operozov, na primer, 
je imel v lasti indeks pape-
ža Inocenca XI. iz leta 1685, 
ki ga je kupil leta 1686 v 
Rimu. Izvod indeksa iz leta 
1683 pa je v frančiškanskem 

samostanu v Novem mes-
tu od leta 1712 naprej upora-
bljal p. Bernardin Gregorič. 
/ S popolnoma drugačnim 
namenom si je indeks pa-
peža Benedikta XIV. iz leta 
1752 priskrbel baron Zois. 
Mecen slovenskega prero-
da, ki se je kot mladenič ču-
til blizu senzualizmu, mor-
da deizmu, se je v starosti 
in bolezni sicer znova prib-
ližal katolicizmu, vendar kot 
razsvetljenec indeksa zna-
čilno ni več razumel kot ver-
skega priporočila, ampak 
ga je moral v svoji izjemno 
bogati knjižnici uporablja-
ti kvečjemu kot bibliografi-
jo oziroma brati kot doku-
ment časa. Reformirani in-
deks so dobro poznali tudi 
drugi Kranjci. Izdajo iz leta 
1764 je v frančiškanskem 

samostanu v Kamniku od 
leta 1769 naprej uporabljal 
p. Modest Fabijanič.« (Str. 
24–25)

Bil je vroč avgustovski 
dan, ko sem si v razstav-
ni dvorani NUK ogledal 
razstavo Prepovedane knji-
ge na Slovenskem v zgo-
dnjem novem veku iz zbir-
ke NUK. Dvorana je bila za-
temnjena in močno klima-
tizirana, taka naj bi ustreza-
la dragocenim starim knji-
gam, meni je pa zaradi vro-
čine. Če si želite razstavo 
ogledati, morate pohiteti, 
odprta je samo še do 15. sep-
tembra. Lahko pa si oskrbite 
katalog, iz katerega je gornji 
gorenjsko izbrani odlomek. 
Priča o tem, da so bili naši 
predniki tudi v tem oziru na 
tekočem.

Nove knjige (450)

In vendar so jih brali

Luka Vidmar in Sonja Svoljšak, In vendar so jih brali, 
NUK in ZRC SAZU, Ljubljana, 2018, 162 strani

Alenka Bole Vrabec

Letos mineva 380 let od 
rojstva znamenitega fran-
coskega kralja Ludvika XIV. 
Njegova mati, Ana de Au-
stria, Ana Avstrijska, je ve-
ljala za eno najlepših žensk 
svojega časa, celo pesniki so 
opevali lepoto njenih rok. 
Rodila se je 1601 v Vallado-
lidu, 1615 je postala franco-
ska kraljica, 1643–1651 pa 
francoska regentinja. Njen 
oče je bil španski kralj Filip 
V. Poroko je napeljala mati 
kralja Luvika XIII., Maria de 
Medici, o kateri je šel glas, 
da je kraljevska zvitorepka. 
Ludvik XIII. in Ana sta bila 

več kot različen par. On je 
bil strasten lovec, ona je lju-
bila gledališče, ples in glas-
bo. Plemstvo in ljudstvo je 
pričakovalo prestolonasle-
dnika. Ana ni izpolnila pri-
čakovanj. Po treh splavih je 
bila na dvoru več kot zagre-
njena in zapostavljena. Bila 
je v brezupnem položaju in 
kralj se je še manj kot prej 
menil zanjo. Nekega zim-
skega dne, ko je bil Ludvik 
XIII. s svojim spremstvom 
namenjen na veliki lov v 
Versailles, mu je načrte 
prekrižalo vreme. Prenoči-
ti je moral v pariškem Lo-
uvru, kjer je imela namen 
preživeti mrzli letni čas 
Ana. Pozimi so v gradovih 
kurili le tiste gosposke pro-
store, v katerih so bivali, in 
tako je zlovoljen mož hočeš 
nočeš pristal v ženini spal-
nici. Dne 5. septembra 1638 
je bil rojen zdrav deček, po-
znejši Ludvik XIV. Ana je 
bila stara 37 let in seveda so 
se širile tudi spotakljive go-
vorice, ki so utihnile 1640, 
ko je rodila še enega zdra-
vega sina. Kakor je bil Lud-
vik XIII. srečen ob presto-
lonaslednikovem rojstvu, 
je postal neznansko ljubo-
sumen, ker je med mater-
jo in sinom vladalo pristno 
čustvo obojestranske nak-
lonjenosti. Po etiketi bi mo-
ral mali Ludvik mater ogo-
varjati z madame, a če sta 
bila sama, je vedno govo-
ril maman, mama, mami-
ca. Kraljevo zdravje je bilo 
vedno slabše in zato je v 
oporoki določil, da po nje-
govi smrti regentinja ne 
bo Ana, ampak regentski 
svet. Anin svetovalec je bil 

takrat osovraženi kardinal 
Mazarin. Po kraljevi smrti 
je Anini vlogi najvišje pari-
ško sodišče ugodilo, izniči-
lo oporočno določilo in Ana 
je postala regentinja do si-
novega trinajstega leta, ko 
so ga proglasili za polnole-
tnega. Ano so slikali najbolj 
znani slikarji tiste dobe, 
med drugim tudi Rubens. 
Iz Španije pa je z njo priš-
la tudi navada piti vročo čo-
kolado, ki jo imajo Franco-
zi še danes v čislih, najraje 
z rogljičkom.

  

Čokoladni mini sufle

Za 4 osebe potrebujemo: 
50 g grenke čokolade (70 od-
stotkov kakava), 50 g masla + 
malo za modelčke, 50 g slad-
korja, 1 jajce, 1 rumenjak, ščep 
soli, 2 žlički kakava, 1 žličko ci-
meta, 6 nepregornih posodic s 
premerom 6 cm.

Pečico ogrejemo na 160°. 
Posodice namažemo z mas-
lom in oprašimo s kakavom. 
Čokolado nalomimo in sku-
paj z maslom stopimo v vod-
ni kopeli. Malce ohladimo. 
Penasto umešamo jajce, ru-
menjak in sladkor. Čim dlje 
stepamo, tem bolj puhast bo 
sufle. Zmešamo z masleno-
-čokoladno maso in doda-
mo presejano moko, sol in 
cimet. 

Če želimo tekočo sredico, 
pečemo sufle 12–13 minut. 
Pozor! Če ga pečemo prvič, 
je najboljše, da ga mlačne-
ga postrežemo kar v posodi-
cah oziroma skledicah in ga 
narahlo posujemo s sladkor-
jem v prahu. 

Pa dober tek!

Splavi, nato kralj

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

D
omen ima sicer 
izkušnje s tele-
vizijo in odrom 
iz glasbenih 
vod, a prav v vlo-

gi voditelja se sedaj preizku-
ša prvič. Verjame, da bo delo 
ob takšni sovoditeljici, kot 
je Jasna, zagotovo zabavno. 
Seveda pa ima tremo, ker se 
zadeve loteva prvič.

Format resničnostnega 
šova Bar pozna. »Pričaku-
jem predvsem veliko zaba-
ve, zanimive situacije in s 
strani tekmovalcev ogrom-
no zanosa, ki ga bodo zago-
tovo potrebovali.«

Jasna pa najprej sploh ni 
vedela, da sta v igri dva vodi-
teljska stola. Tako da je bil 
izbrani Domen Kumer zan-
jo presenečenje, in ko ga je – 
kolikor se je to pač dalo v tem 
času – spoznala, se projekta 
zelo veseli; predvsem zato, 
ker sta voditeljski vlogi dve, 
ter zaradi Domna samega. 
Kljub temu da ju bomo na 
malih zaslonih lahko spre-
mljali ob sobotah, bo Jasna  
verjetno tudi vmes Bar kdaj 
obiskala popolnoma nena-
povedano, saj je lokal ven-
dar odprt za javnost. »Najina 
osrednja naloga pa so sobo-
tne oddaje v živo,« še enkrat 
poudari Jasna. 

Domen ni nikoli delal kot 
natakar, medtem ko Jasna 
je »kelnarila« – v študent-
skih letih – in ima na ta čas 
lepe spomine. »Če je ekipa 
dobra, če imaš s strankami 
dober odnos, je to super. V 
bistvu: če delaš nekaj, kar ti 
je všeč, to niti ne jemlješ več 

kot delo, ti ni težko. Jaz sem 
v 'kelnarjenju' uživala, tako 
kot danes, ko uživam v delu 
voditeljice. Vendar bodo za 
razliko barovci morali tu 
živeti in delati pod kamera-
mi, kar pa je velik izziv. Člo-
vek je le navajen svojega 
načina življenja in tega tek-
movalci tu ne bodo imeli; 
morali bodo živeti z neznan-
ci, kar pa tudi ni za vsakogar, 
če smo realni.«

Vrača se v Bar kot 
menedžer

Šestindvajsetletnega Emi-
ja Nikočevića smo do danes 
Gorenjci že dobro spozna-
li. Tekmoval je v zadnjem 
Baru, tokrat pa se vanj vra-
ča kot menedžer. Ko smo se 

zadnjič pogovarjali z njim, 
je bil popolnoma predan 
teku oziroma maratonom. 
»Prvi maraton sem prete-
kel lani junija v Stockhol-
mu, sledilo jih je še pet. Nas-
lednji bo oktobra v Budim-
pešti. Za treninge izkoris-
tim vsako sekundo prostega 
časa. Ločani so me že vajeni. 
Ko tečem, me lahko sreča-
jo kadarkoli, tudi ponoči ali 
v zgodnjih jutranjih urah.« 

Zadnje čase vloga. Na 
YouTubu ima svoj kanal, 
kjer si lahko tisti, ki jih zani-
ma, ogledajo njegova doži-
vetja oziroma doživljan-
je maratonov. Udeležbo na 
maratonu pa izkoristi še za 
ogled turističnih znameni-
tosti mesta, kjer teče. Bil je 

prvi Slovenec, ki je na Polj-
skem v Gdansku pretekel 
maraton. Je tudi ambasador 
Istrskega maratona. S tekaš-
kimi oblačili Emi na marato-
nih izstopa in obenem spo-
roča, da je iz Slovenije. Za 
njegovo tekaško podobo pa 
skrbita Ivo in Valerija Čar-
man.

Vmes je poleg redne slu-
žbe v banki začel ponov-
no delati kot natakar. »Veli-
ko potujem, vsake tri tedne 
sem v tujini, kjer tečem, in 
to ni ravno poceni. Letalske 
vozovnice, nastanitve …« 
Našel si je celo sponzorja, 
ki mu je pokril nekaj štart-
nin maratonov v tujini, ki pa 
so zelo različne: »Na Polj-
skem je bila recimo 15 evrov, 
medtem ko v Stockholmu 
kar 120.« Njegov cilj je na 
ta način preteči vso Evro-
po. Dolgoročno pa želi, da 
bi mu uspelo preteči najlep-
ših šest maratonov na svetu. 
»Ko tečeš v Južni Afriki, na 
Grenlandiji, po Mjanmaru, 
Kitajskem zidu, na avstral-
ski Zlati obali in mislim, da 
še v Indiji.«  

Emi teče iz čistega užitka 

»Ko tečem, se odmaknem 
od ostalega sveta in napol-
nim z energijo.« Podobno je 
z delom v gostinstvu: tudi to 
je zanj neke vrste sprostitev. 
Včasih ga povabijo, da odvo-
di dogodek, ga najamejo za 
delo na zabavah. Nasmehne 
se: »Kar naporen urnik, ja.«

Najprej v vlogi žiranta

Njegovo ime pa se je pono-
vno začelo intenzivneje 
pojavljati v medijih v trenu-
tku, ko so se začele avdicije 

za letošnji resničnostni šov 
Bar, ki ga že lahko spremlja-
mo na Planet TV. Takoj so 
se začela ugibanja, a so nje-
govo vlogo v šovu ustvarjalci 
skrivali do zadnjega. Gledal-
ci so komaj pred nekaj dne-
vi izvedeli, da bo Emi leto-
šnji menedžer bara – tis-
ti, ki bo bdel nad tekmoval-
ci. Zanimalo pa nas je, kaj 
je na avdicijah za resnično-
stni šov iskal on; kaj je bilo 
tisto, kar ga je prepričalo 
pri kandidatih. Namreč bil 
je tudi član žirije, ko se je ta 
ustavila v Mariboru in Cel-
ju. »Rad imam direktne in 

skrene ljudi. Če daš v pros-
tor deset kandidatov za nata-
karja, mora med njimi eden 
izstopati. Takšen pritegne 
mojo pozornost.«

Čeprav Emi do vsakega 
izziva pristopi z dobro voljo, 
zna biti tudi strog: »Barovce 
bom poskušal čim bolj moti-
virati tudi s pohvalo, nagra-
do, včasih zna pa koga dole-
teti tudi kakšna kazen.« 

Izziva se izjemno veseli, 
prizna pa, da mu delo pod 
pritiskom, načrtovanje, orga-
nizacija in vse novosti kar 
ustrezajo. »Pa še z veseljem 
opravljam to delo,« še pove.

EMI JE MENEDŽER BARA
Ta teden so na Planet TV začeli predvajati resničnostni šov Bar. V živo ga bosta vodila sicer pevec 
Domen Kumer in znan voditeljski obraz Jasna Kuljaj. Vlogo menedžerja bara pa so zaupali Škofjeločanu 
Emiju Nikočeviću, ki se ga spominjamo tudi kot tekmovalca iz zadnjega Bara.

Domen Kumer in Jasna Kuljaj 

Emi Nikočević

BAROVKA KATARINA

Katarina ima rada pošteno igro. / Foto: Planet TV

Alenka Brun

V 
tokratnem Baru 
tekmovalcev in 
tekmovalk iz 
Gorenjske nis-
mo zasledili. Še 

največ Gorenjka je 26-let-
na Katarina Kosem iz Rado-
melj, ki vodi domačo, dru-
žinsko kavarno. Meni, da je 
tipična škorpijonka, a kljub 
temu zase pravi, da je nekaj 

posebnega. Je podpornica 
poštene igre in to pričaku-
je tudi v Baru. Njen cilj je, 
da se izkaže v svoji delavno-
sti, saj je zelo pridna. Mika-
jo jo poslovne priložnosti, 
dokler je ljudje ne spozna-
jo, pa ji pogosto pripisujejo 
vzvišenost. Ne mara arogan-
tnih ljudi. Rada ima živali, v 
družini pa imajo tudi glas-
beni talent, saj njen oče poje 
v oktetu, sama pa se je učila 
solo petja.



32

HUMOR, HOROSKOP

PETEK_07. 09. 2018

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

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_72
NALOGA

7 4 3 6 8
1 9 4 3

1 6 5 4
2 7 3

3 1 6 2
8 4 9

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

sudoku_LAZJI_18_72

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_72
NALOGA

74368
1943

1654
273

3162
849

6591
3729
45876

sudoku_LAZJI_18_72

REŠITEV

754932681
196478235
283165974
429716358
317859462
568324197
672591843
831647529
945283716

sudoku_TEZJI_18_72
NALOGA

5 1 9
9 1 2 8 4

3 6 9
7 6 4

5 1
9 8 2

8 5 7
9 8 4 2 5
5 9

sudoku_TEZJI_18_72

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_72
NALOGA

519
91284

369
764

51
982

857
98425
59

sudoku_TEZJI_18_72

REŠITEV

574831296
916572843
832694751
761258439
285349167
349716582
623185974
198467325
457923618

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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. Pripravil B. F.                        

Svoje je opravil 

Bilo je v času socializma. Ob cesti je ležal crknjen osel in 
okoli njega so se zbrali radovedneži. Muhe in črvi so se 
že gostili na mrhovini. Mimo je prišel župnik, si ogledal 
mrhovino in se odločil, da stopi na policijsko postajo in 
prijavi dogodek. 
Mlad nadobuden policist si ni mogel kaj, da ne bi naga-
jivo vprašal župnika: „Kaj pravite, gospod župnik, naj ga 
pokopljemo cerkveno ali civilno?“
„Jaz sem svoje opravil in obvestil najožje sorodnike, vi pa 
kakor veste,“ mu ni ostal dolžan župnik.

Po vseh štirih 

Marjan razlaga prijatelju: »Včeraj sva se z ženo tako uda-
rila, da je, verjemi ali ne, na koncu prišla k meni po vseh 
štirih.« 
»Tega pa res ne verjamem,« razloži prijatelj: »Kaj pa je 
rekla?«
»Boš prilezel izpod postelje, uboga reva, ali naj pridem 
jaz pote. To je rekla,« odgovori Marjan.

Ubil se bo

Črv zagrozi svoj prijateljici: „Če se ne boš poročila z mano, 
se bom vrgel pod kokoš!“

Pogumni vojak 

Komandant predava vojakom: „Pogumen vojak je zme-
raj tam, kjer je največ krogel. Kje ste bili vi na včerajšnjih 
vajah?“
„V skladišču streliva!“ izstreli vojak Jože.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Prisluhnili boste svojemu srcu in čudežno našli odgovo-
re na vsa vprašanja, ki vas mučijo podnevi in ponoči. Vsa 
bremena preteklosti bodo odvržena in pozabljena. Glede 
zdravja pričakujte pozitivne spremembe.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Ker včasih malo preveč preštevate, se lahko tudi kdaj zato 
uštejete. Pa kaj zato. Saj je še mnogo dni, s tem pa tudi 
nove priložnosti in temu primerni izzivi. V teh dneh boste 
prišli do super dobre ideje in hiteli boste sto na uro.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Ne borite se proti spremembam. Sprejmite nov način 
razmišljanja, s tem pa bodo tudi odločitve drugačne, kot 
so bile do sedaj. Zaupali boste zunanjim vplivom, vodili 
vas bodo točno tja, kjer tudi morate biti. Konec tedna bo 
pester.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Zaradi preobilice dela boste naredili nekaj napačnih zak-
ljučkov, posledice, ki bodo sledile, pa so plaz hudih besed 
s strani domačega okolja. Na koncu ne bo nič kaj hujšega, 
saj boste z dobro voljo hitro postavili stvari na svoje mesto.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Na vidiku imate večji denar, s tem pa bo tudi splošno poču-
tje precej boljše. Bolj boste premišljevali, večje priložnosti 
bodo šle mimo vas, zato bodite v tem tednu na sestankih 
pozorni in naj vas zaupljivost ne zavede. Sobota bo vaš 
dober dan.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Naučili se boste upočasniti svoj tempo življenja. Čas, ki je 
namenjen samo za lenarjenje, ima poseben čar in s tem 
notranje zadovoljstvo. Poslovno boste uspešni kot že dol-
go ne, obeta se vam tudi nepričakovano napredovanje.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Težave, ki jih boste občutili, bodo samo trenutne in jih bos-
te takoj rešili eno za drugo. Na osebnem področju se boste 
odločili za pravo potezo in s posledicami boste zadovoljni 
tako vi kot tudi drugi v vaši bližini. Pričakujte večji denar.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Pred vami je kar naporen teden. Vsi bodo od vas kar nekaj 
pričakovali, vi pa boste kot po navadi vsem skušali ustreči. 
Ne ponavljajte starih napak. Vzemite si čas tudi zase in za 
tiste, ki so vam najbolj pri srcu, pa čeprav samo pet minut.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Pred vami so veliki načrti. Postavili boste merilo, kakšna bo 
vaša prihodnost vnaprej. Naveličali se boste biti stranski 
igralec in le opazovalec sreče drugih. Novice, ki jih boste 
prejeli, vas postavijo pred težko odločitev.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Spoznali boste osebo, ki vam bo v bližnji prihodnosti lahko 
pomagala pri vaših starih finančnih težavah in drugih s tem 
povezanih blokadah. Tudi na delovnem mestu bo prišlo do 
pozitivnih sprememb, imeli boste možnost napredovanja. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Nekdo iz vaše bližnje okolice vas bo zelo prizadel in kar 
večji del tedna ne boste mogli priti k sebi. Šele čez daljši 
čas boste pripravljeni na pogovor in ni treba, da vas pre-
pričujejo nekaj, kar sami dobro veste, da ni res. Presenetilo 
vas bo darilo.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Obeta se vam prijetno srečanje v dvoje, ki se ga že zelo 
veselite. Kar naenkrat boste spoznali, kje vas čaka prava 
sreča, in vso energijo boste usmerili v to, da vam ne uide. 
Skrbi, ki si jih boste delali zaradi zdravja, so nepotrebne.
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Nagrade:  trije nagrajenci bodo prejeli vsak po 
en redni abonma za sezono 2018/2019.

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, 19. septembra 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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PREŠERNOVO
GLEDALIŠČE

Vpišite
abonma

3.–15. 9.
Abonmajski program

Uprizoritve 
Prešernovega gledališča

David Ives
Venera v krznu

Ivan Cankar
Ob zori

Kahlil Gibran
Prerok

Thomas Bernhard
Zabava za Borisa

+ gostujoča predstava
po vaši izbiri

Prešernovo gledališče 
za prešernega duha!

MEDIJSKI
SPONZOR:

WWW.PGK.SI
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Trideset let zakona je občudovanja vre-
dno, toda trideset let zakona v Hollywoo-
du je danes skoraj čudež. Slednje sta obe-
ležila igralec Kevin Bacon (60) in igralka 
Kyra Sedgwick (53). Ob tej priložnosti 
je Kevin na družabnem omrežju s Kyro 

delil njun videoposnetek, na katerem prepevata pesem 
skupine Bee Gees To Love Somebody. “Trideset let. Ne 
morem verjeti. Kyra je ljubezen in glasba mojega življe-
nja,” je zapisal romantičen igralec.

Kevin in Kyra trideset let v zakonskem jarmu

Zaradi srčne kapi je umrl Christopher 
Lawford, igralec in nečak Johna F. Kenne-
dyja. Star je bil triinšestdeset let. Zastalo 
mu je srce v enem izmed fitnesov v Los 
Angelesu. Bil je sin Patricije, sestre Johna 
F. Kennedyja, in britanskega igralca Petra 

Lawforda. Slednji je leta 1984 prav tako umrl zaradi srčne 
kapi. Sicer pa je bil Christopfer Lawford najbolj poznan 
po vlogah v serijah Splošna bolnišnica, Vsi moji otroci in 
Frasier ter filmu Terminator 3: Vstaja strojev.

Umrl je nečak Johna F. Kennedyja

Christy Carlson (34), igralka, ki je svoj 
glas posodila glavni junakinji risane seri-
je Kim Possible, februarja prihodnje leto 
pričakuje drugega otroka. “Vedno sem 
si želela dva otroka. Zelo sem hvaležna, 
da bom to lahko uresničila,” je povedala 

igralka, ki spola otroka ni želela razkriti. Z možem roker-
jem Brendanom Rooneyjem imata že dvajsetmesečno 
Isabello Victorio.

Christy se je uresničila želja

Po tem, ko je zaradi prevelikega odmer-
ka drog pred tedni skoraj umrla, pevka 
Demi Lovato (26) nadaljuje z zdravlje-
njem. V sklopu rehabilitacije sedaj tudi 
prodaja svoj dom v Los Angelesu, kjer so 
jo našli neodzivno. Vila ima štiri spalnice, 

šest kopalnic in je na prodaj za 9,5 milijona evrov. Sicer pa 
pevka ni imela sreče z omenjeno hišo. Ko jo je pred dvema 
letoma kupila, jo je plaz poškodoval, da se ni mogla takoj 
vseliti.

Demi prodaja svojo nesrečno vilo

VRTIMO GLOBUS

Jože Košnjek

K
aj je lepšega in 
prijetnejšega kot 
v dneh med veli-
kim (15. avgusta) 
in malim šmar-

nom (8. septembra) roma-
ti po Marijini poti od Brezij 
na Višarje! To smo pretekli 
teden kar dva dni zapored 
počeli izletniki Gorenjskega 
glasa. Izleta sta bila enkrat-
na in vsebinsko bogata ter po 
zaslugi Grega Flajnika kot 
vedno izvrstno organizira-
na, poleg tega pa nam je bilo 
namenjeno prekrasno sonč-
no in toplo vreme. 

Romanje z avtobusom, 
ki ga je varno krmaril šofer 
Jože Demšar z Rudnega, se 

je obakrat začelo pri Mariji 
Pomagaj na Brezjah. Gvardi-
jan frančiškanskega samos-
tana in rektor Marijine bazili-
ke pater dr. Robert Bahčič in 
direktorica Romarskega ura-
da dr. Andreja Eržen sta nas 
s slikovito pripovedjo spre-
mljala v preteklost in sedan-
jost najbolj znanega in naj-
bolj obiskanega Marijinega 
svetišča v Sloveniji, ki je ved-
no bolj poznano tudi po sve-
tu, in pripovedovala o pome-
nu Marije za Slovence in nas-
tanku enkratne podobe Mari-
je Pomagaj. Pater Robert in 
Andreja sta v sredo po našem 
obisku krenila na pravo peš 
romanje z Brezij na Višarje. 
Na cilju so bili v petek. 

Skoraj 1800 metrov viso-
ke Višarje nad Kanalsko 

dolino s 658 let staro cerkvi-
jo, Marijinim kipom z Jezu-
som v naročju in čudoviti-
mi freskami našega Toneta 
Kralja so bile druga postaja 
naše poti. Opoldanski maši 
sta bili nekaj posebnega. 
Prvič zato, ker ju je daroval 
upokojeni ljubljanski nad-
škof Alojz Uran, rojen v 
Gameljnah, zato ga imamo 
Gorenjci tudi za svojega, in 
se zna s svojo besedo in pes-
mijo dotakniti srca vsako-
gar, in ker smo za vse pot-
rebno pri maši poskrbeli 
romarji sami. V torek so bili 
med izletniki tudi organis-
tka Marija Jamnik in Žab-
nice ter izvrstna pevca Mir-
ko Poličar in Stanko Novak, 
zato je s kora odmevala 
čudovita pesem. V sredo sta 

bila posebna romarja zla-
toporočenca Joži in Peter 
Thaler iz Strahinja. Roma-
nje z nami je bilo darilo nju-
nih sorodnikov, sovaščanov 
Marije in Pavla Marčuna! 

Po maši nas je obakrat 
čakalo kosilo v gostilni 
Jureta Prešerna pod višar-
sko cerkvijo. Jure je rojen 
v zavedni slovenski druži-
ni v Trbižu. Kosilo, tako kot 
je na naših izletih običaj, ni 
minilo brez petja in glasbe. 
Čakala nas je le še vožnja 
z gondolo v dolino in pos-
tanek na tržnici v Trbižu, 
tudi kot spomin na stare 
čase, ko smo sem »romali« 
po riž in kavbojke. S tem 
smo sklenili dva čudovita 
romarska dneva. Upajmo, 
da nista bila zadnja!

NA BREZJE IN VIŠARJE
Izletniki Gorenjskega glasa smo pretekli teden romali od brezjanske k višarski Mariji. Zaradi velikega 
zanimanja smo šli na pot kar dvakrat: v torek in v sredo.

Prva, torkova skupina romarjev za višarsko cerkvijo / Foto: Grega Flajnik

Zlatoporočenca Joži in Peter Thaler (prva z leve in desne) 
v družbi Marije in Pavla Marčuna (v sredini). Joži in Marija 
sta sestri. / Foto: Grega Flajnik

Višarski trio: Jože s kitaro, Grega s harmoniko in enkratni 
pevec nadškof Alojz Uran. Muzikanta sta imela pred njim 
kar nekaj treme. /Foto: arhiv skupine 

Obisk Brezij in Višarij je bil tudi za sredino drugo skupino posebno doživetje. / Foto: Grega Flajnik

Prejšnji teden so se finalistke za letošnjo najlepšo 
Slovenko – dobili jo bomo jutri zvečer, izbor pa bo 
tokrat gostil Delavski dom v Trbovljah – ponovno 
ustavile v Rimskih termah. Povabljeni so lahko okušali, 
kar so jim pripravile slovenske lepotice. Gorenjska 
finalistka Lara Drinovec (na fotografiji) pa je pripravila 
skutino torto z vročim ribezovim prelivom. 
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PRIFARSKI
MUZIKANTI

Koncert Koncert 

DVORANA BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

PRIFARSKI
MUZIKANTI

z gosti z gosti 

SOBOTA, 22. SEPTEMBER ob 20.uriSOBOTA, 22. SEPTEMBER ob 20.uri
Predprodaja cenejših vstopnic:

KGZ SLOGA KRANJ, LOŠKA ZADRUGA NAKLO in ŠKOFJA LOKA Trata,
BS LOGO TUPALICE, GRAŠCA KRIŽE in 051 697 737
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prifarski muzikant oglas 180x140

22. avgust 2018 15:10:36

Nagrade:  3-krat vstopnica za koncert Prifarskih 
muzikantov  z gosti

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 pone
deljka, 17. septembra 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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afrike

s poslanim SMS 

s ključno besedo

AFRIKA5
na 1919  

boste prispevali 5 EUR
Darovanje omogočajo Telekom Slovenije, 
A1, Telemach, T-2, BOB in HOT.si.

www.karitas.s i

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

  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

Manca Perdan

Kranj – Na podlagi številnih 
zahtev državljanov, Evrop-
skega parlamenta in neka-
terih držav članic Evropske 
unije se je Evropska komi-
sija odločila, da preuči se-
danjo ureditev poletnega 
časa v Evropski uniji in oce-
ni, ali jo je treba spremeniti. 
Rezultati vseevropske sple-
tne ankete so pokazali, da si 
ljudje želijo sprememb. Od 
4,6 milijona prejetih odgo-
vorov je kar 84 odstotkov 

sodelujočih izrazilo željo, 
da bi v Evropi nehali premi-
kati ure na zimski oziroma 
poletni čas. Zato bo Evrop-
ska komisija predlagala za-
konodajo za spreminjanje 
sedanje ureditve o premi-
kanju ure. Predlog mora-
jo nato sprejeti še v evrop-
skem parlamentu in Sve-
tu Evropske unije kot za-
stopstvu držav članic. Ta 
predlog bo zadeval samo 
ukinitev premikanja ure, 
odločitev, kateri čas si bodo 
izbrale članice, poletni ali 

“pravi” zimski, pa bo v nji-
hovi pristojnosti.

Večina držav članic 
Evropske unije ima dolgo 
tradicijo premikanja ure. V 
Sloveniji so tako kot drugod 
v nekdanji Jugoslaviji pre-
mik ure uvedli leta 1982, da-
nes pa bi 87 odstotkov Slo-
vencev, ki so sodelovali v 
vseevropski spletni anketi, 
ukinilo premikanje ure. Kot 
argumente proti premika-
nju so anketiranci najpogo-
steje navajali predvsem ne-
gativen vpliv na zdravje, več 

prometnih nesreč in pre-
majhno varčevanje energi-
je. Prav prihranek energije 
je bil poleg drugih razlogov, 
kot sta večja varnost v ce-
stnem prometu in več mož-
nosti za prostočasne dejav-
nosti, glavni razlog za uved-
bo poletnega časa. Vendar 
raziskave, ki so jih opravi-
li v preteklih letih, niso po-
trdile niti glavnega razloga, 
prav tako ni mogoče ugoto-
viti vzročne zveze med pole-
tnim časom in številom pro-
metnih nesreč. 

Konec premikanja ure?
Evropska komisija bo na podlagi javnega posvetovanja predlagala ukinitev sedanje ureditve o 
premikanju ure na poletni in zimski čas.

Barbara Mulej, Kranj: 

“Z ukinitvijo premikanja ure 
se strinjam in bi bila zelo ve-
sela, če bi to uspelo že letos. 
Bolj mi ustreza poletni čas, 
ker je daljši dan. Svetloba 
zjutraj ni tako pomembna 
kot popoldne.”

Brane Mivšek, Kranj:

“Seveda sem za ukinitev. 
Premikanje ure sicer ni vpli-
valo name, ampak je bilo bolj 
fino prej, dolgo nazaj, ko časa 
še nismo premikali. Sem za 
poletni čas, zato, ker je malo 
daljši dan.”

Milan Jančar, Ljubljana:

“Sem za to, da ostanemo na 
istem času. Mislim, da bi bil 
poletni čas boljši, ker je daljši 
dan. Premik ure name sicer 
nima vpliva, ker delam pono-
či, moja žena pa ima vedno 
velike probleme.”

Vinko Krevh, Kranj:

“Jaz sem za ukinitev premi-
kanja ure. Ko smo pred leti s 
tem začeli, sem se hitro nava-
dil, ženo pa je skrbela molža 
krav. Mi je pa bolj všeč po-
letni čas, čeprav moram prej 
vstati.”

Ana Šubic

Kranj – Z zabavnimi igra-
mi in odprtjem razstave 
so v petek v Medgeneracij-
skem centru Kranj (MCK) 
sklenili letošnje počitniške 
aktivnosti. Vse delovne dni 
od 26. junija dalje so ime-
li otroci priložnost razvijati 
ustvarjalnost, športno pre-
življati prosti čas in se na-
učiti veliko novega, je deja-
la Irena Dolenc, strokovna 
delavka MCK. V 48 dneh so 
našteli skoraj 1200 obiskov 

počitniških aktivnosti, na ka-
terih se je zvrstilo 160 različ-
nih otrok, do trideset dnev-
no. »To so moje prve poči-
tnice v medgeneracijskem 
centru. Zelo mi je všeč, naj-
bolj sem uživala v kanjo-
nu Kokre,« je povedala Tia 
Franko. »Najbolj mi je bilo 
všeč na bazenu, s prijateljico 
sva izumila skok 'na raketo'. 
Naučil sem se tudi dobro ho-
diti s hoduljami, užival sem 
ob pripravi sladoleda ...« pa 
je nekaj vtisov strnil Ožbej 
Klavčič. Otroci so veliko tudi 

ustvarjali in dobršen del iz-
delkov prikazali na razstavi, 
skupaj s fotografijami atrak-
tivnih poletnih doživetij. Kot 
je poudarila Mateja Šmid, 
direktorica Ljudske univer-
ze Kranj, pod katero sodi 
medgeneracijski center, so 
za uspešno izvedbo počitni-
ških aktivnosti ključni nje-
govi zaposleni in ekipa pro-
stovoljcev. Program omogo-
čajo Mestna občina Kranj, 
ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve ter evrop-
ski socialni sklad.

Naučili so se veliko novega

Utrinek z zaključka počitniških aktivnosti v Medgeneracijskem centru Kranj

Zbilje – V nedeljo, 9. sep-
tembra, vas bodo ob 
Zbiljskem jezeru od 12. do 
18. ure razvajali Okusi Bele 
krajine. Poskusili boste lah-
ko belokranjske jedi, spoz-
nali značilnosti tega konca 
Slovenije in se udeležili de-
lavnice belokranjskih ljudskih 
plesov. Zaigrali bodo tudi 
tamburaši KUD Božo Račič 
Adlešiči.

Okusi Bele krajine 
v Zbiljah

Podljubelj – Avto-moto dru-
štvo Tržič organizira 22. 
Hrastov memorial, medna-
rodni gorski preizkus sta-
rodobnikov in Tomosovih 
mopedov domačega društva. 
Prireditev bo v nedeljo, 9. 
septembra, na starem mej-
nem prelazu Ljubelj. Pred 
nekaj dnevi je bilo prijavlje-
nih že 77 voznikov, med 
njimi tudi voznice in sovo-
znice v sedmih kategorijah 
udeležencev iz Nemčije, 
Češke, Avstrije in Slovenije. 
Verifikacije prijav in tehnični 
pregledi se bodo v nedeljo 
začeli ob 7. uri, od 10. do 12. 
ure bodo treningi, slovesno 
odprtje ob 12.30, tekmovanje 
po vrstnem redu kategorij pa 
bo potekalo od 13. do 17. ure.   

V nedeljo tradicionalni 
Hrastov memorial
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu Kranj, 
Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 
04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo čez Imotsko polje in si ogledali dve slikoviti kra-
ški jezeri (Rdeče in Modro jezero). Skozi mesto Imotski se bomo sprehodili do glavne-
ga mestnega trga s spomenikom Tinu Ujeviću. Pot bomo nadaljevali proti Makarski rivi-
eri, kjer bomo večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z aperiti-
vom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem okolju neretvan-
ske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito naravo. Domači-
ni nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neretvanskimi specialiteta-
mi, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj proti hotelu, kjer se bomo po 
večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. Za doplačilo bo možna vožnja z ladjo 
ob obali. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali v Makarsko, eno na lepših letovišč v  
Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti Šibeniku. Ustavili se bomo v mestu Skradin ob reki Krki, 
kjer bomo imeli toplo malico in možnost za sprehod. Popoldne se bomo vračali proti 
domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 188 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 26. oktobra, do nedelje, 28. oktobra 2018

Dolina Neretve in Makarska riviera sta oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim  
avtobusom po programu, 2 polpenziona v dvo- 
posteljnih sobah v hotelu z najmanj 3 zvezdica-
mi, obiranje mandarin, 3 kg mandarin na osebo,  
vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlično kosi-
lo z neretvanskimi specialitetami in zabavo in pija-
čo Pri Jozotu, vstopnino za ogled Modrega in Rde-
čega jezera, toplo malico v Skradinu zadnji dan ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 48 EUR za dve nočitvi

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenjskem 
glasu 31. avgusta 2018, je bilo KULTURNO UMETNIŠKO DRU-
ŠTVO PREDOSLJE. Geslo križanke je bilo: DESETI BRAT V PRE-
DOSLJAH. Nagrajenci, ki prejmejo vsak po dve vstopnici za 
predstavo Deseti brat v Predosljah so: Renata Rogelj, Lovrenc 
Petrič  in Franc Šilar iz Kranja.

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom: 
ZDRAVI DOMAČI PRIDELKI, ki je bila objavljena v Gorenjskem  
glasu v torek, 21.  avgusta 2018, in prejmejo knjigo Melanda 
so: Martina  Keržič iz Kranja, Milan Požar iz Rateč in Milan 
Bolka iz Cerkelj.  Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 71. krog – 5. september 2018
2, 18, 24, 26, 30, 36, 37 in 3

Loto PLUS: 2, 3, 8, 11, 12, 34, 39 in 5
Lotko: 5 1 4 0 3 6

Sklad 72. krog za Sedmico: 4.600.000 EUR
Sklad 72. krog za PLUS: 380.000 EUR

Sklad 72. krog za Lotka: 1.000.000 EUR

LOTO

Koliko otrok mora utrpeti po-
sledice prometnih nesreč, da se 
postavi semafor ob eni najbolj 
prometnih cest v državi? Ko-
liko pešcev mora biti poškodo-
vanih, da se začne razmišljati 
o pločniku? Koliko kolesarjev 
življenjsko ogroženih, da se 
vzpostavi kolesarska pot med 
dvema turističnima mestoma? 
Najde se dovolj denarja za pod-
hode, nadhode in opozorilne 
prometne znake za žabe, ni 
pa denarja in volje za uredi-
tev varnega prečkanja ceste v 
Žabnici pri Kranju. Nedavna 
prometna nesreča, v kateri je 
voznica povozila otroka na pre-
hodu za pešce, je samo pika na 
i siceršnjim slabim razmeram 
na področju prometa in var-
nosti na štirikilometrski trasi 
Kranj–Žabnica. Ta cesta je 
postala tudi ovira za dejavno-
sti, ki naj bi sicer tu prevlado-
vale: kmetijstvo, obrtništvo, tu-
rizem in rekreacija, a se nič ne 
ukrene, da bi se stanje uredilo.
Odkar je cesta Kranj–Škofja 
Loka postala regionalna cesta 
I. reda in jo dnevno prevozi 
več kot 13.500 vozil, se proble-
mi kopičijo, ne rešuje pa jih 
nihče. Več tisoč prebivalcev, ki 
so podvrženi posledicam pre-
komernega hrupa, emisijam 
plinov, gneči na cesti in slabi 
prometni varnosti za šibkejše 
udeležence v prometu, je ne-
močnih. Krajani so že pred 
leti od države zahtevali, naj se 
takoj prepove ves tranzitni pro-
met s tovornimi vozili nad tri 
tone, se preusmeri na regional-
no cesto Kranj–Jeprca in dovoli 
le vožnja v lokalnem prometu; 
srednjeročno zgradi nova ma-
gistralna cesta izven naselij Bi-
tenj in Žabnica, sedanja cesta 
pa prekategorizira v lokalno 
cesto, kot je že bila – a odgovor 
s strani države je bil negativen. 
Cesta je nevarna tako za pešce 
kot kolesarje, saj ni urejenega 
pločnika, ni kolesarske poti, 
cestišče je osvetljeno le na nekaj 
redkih odsekih. Omeniti velja, 
da je ta ista regionalna cesta 
od Žabnice do Škofje Loke ob-

PREJELI SMO

Kdaj bo dovolj 
žrtev?

čutno bolje urejena in varnejša 
za pešce in kolesarje, s čimer je 
Občina Škofja Loka dokazala, 
da je problem rešljiv. 
Tik ob regionalni cesti Kranj–
Škofja Loka stojita tudi podru-
žnična osnovna šola in vrtec 
Žabnica. Lokacija šole in vrtca 
je že v osnovi izredno slaba, 
saj so otroci in šolsko osebje iz-
postavljeni celodnevnemu hru-
pu in izpustom plinov iz vozil. 
Kot da to ni dovolj, je zelo slabo 
poskrbljeno tudi za prometno 
varnost šolarjev in ostalih ude-
ležencev v prometu v okolici 
šole. Krajani že vrsto let zah-
tevajo postavitev semaforja pri 
šoli, s čimer bi otrokom olajšali 
prehod čez eno najbolj prome-
tnih cest v državi, a se to ne 
zgodi. Občina in država se iz-
govarjata druga na drugo, nes-
reče ob cesti pa se vrstijo. Ena 
takšnih (nepotrebnih) nesreč, 
ki se je zgodila v sredo, 29. 8. 
2018, samo še potrjuje nujnost 
reševanja te problematike. 
Za zaključek pa v razmislek 
še tole. Na prvem mestu bi 
morala biti varnost, o tem ni 
dvoma. A ukrepanje pa je tudi 
ekonomsko opravičljivo, saj 
se obe občini, Kranj in Škofja 
Loka, oglašujeta kot turistični 
destinaciji, naklonjeni kolesar-
skemu turizmu. Kljub bližini 
in kompatibilnosti ponudbe 
pa se zaradi nevarne ceste ne 
ponuja ogled ali nakupovanje 
v sosednjem mestu s kolesom. 
Velik potencial ima tudi razvoj 
podeželskega turizma v vaseh 
med mestoma, s čimer bi se 
pridružili prizadevanjem Kra-
nja po razvoju turizma. Obči-
na je med drugim vzpostavila 
sistem KRsKOLESOM, preko 
katerega domačini ali obisko-
valci uporabljajo 55 koles, ki so 
razporejena na postajališčih po 
centru in v neposredni bližini 
Kranja, kar je pohvale vredno, 
žal pa podeželje še ni zajeto. 
Upajmo torej, da bo kranjska 
občinska uprava v naslednjem 
mandatu razvijala tudi okoli-
co Kranja in vzpostavila varne 
kolesarske poti do sosednjih 
krajev. To bi bilo nedvomno v 
interesu in dobrobit tako obi-
skovalcev kot vseh občank in 
občanov Kranja.

Marija Zakrajšek  
Martinjak

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Kulturni do-
godki, za katere se po be-
sedah župana Mihe Ješe-
ta med drugim dogovarjajo 
tudi z ambasadami, se vrsti-
jo ves čas. Med stalnice, ki le-
tos zaokrožujejo prvo dese-
tletje, pa sodi glasbeni Kri-
stalni abonma, ki se bo le-
tos začel 17. oktobra s kon-
certom Vite Mavrič, sledilo 
pa bo še šest koncertov ug-
lednih glasbenih ustvarjal-
cev.

Jubilejni glasbeni abonma

 »Vodilo programa je ra-
znolikost, Kristalni abonma 
ponuja vse od džeza in šan-
sona do stare glasbe, name-
njen je kar najširši publiki, 
ob tem pa ne opušča vrhun-
skih kriterijev kakovosti,« o 
Kristalnem abonmaju pove 
Janez Jocif, eden od članov 
selektorskega odbora. Vpis 
abonmaja poteka od 11. do 
16. septembra za dosedanje 
in od 18. do 30. septembra za 
nove abonente. Jocif dodaja, 
da so ceno abonmaja ob jubi-
lejnem letu razpolovili, tudi 
po zaslugi večjega števila 
sponzorjev. V tem času bodo 
vpisovali tudi najmlajše za 
vsakoletni otroški abonma, 
kjer se predstave začenja-
jo 20. oktobra. Ob sobotnih 
dopoldnevih se bo do aprila 
zvrstilo sedem predstav, so-
delujejo tudi domači izvajal-
ci, je povedala Jana Fojkar, ki 
na Občini Škofja Loka koor-
dinira prireditve.

Kjer preteklost sreča 
prihodnost

Otrokom pa je namenje-
na tudi Mala Groharjeva sli-
karska kolonija. Prva se je na 
pobudo Lojzeta Malovrha in 
treh škofjeloških organizacij 
zgodila leta 1968, obiskova-
li so jo mladi slikarji iz vse 
tedanje Jugoslavije, po letu 
1989 pa je zaradi finančnih 
težav zamrla. Obnovili so jo 
leta 1995 in je v naslednjih 
letih prerasla v gorenjsko 
srečanje. Vsako leto se odzo-
ve do 40 šol s po tremi mladi-
mi likovniki in mentorjem, 
ki en dan preživijo v Škofji 
Loki in slikajo njene moti-
ve. Izdelke razstavijo in naj-
lepše uvrstijo v katalog. Le-
tošnja kolonija (po besedah 

Agate Pavlovec sodi med 
najstarejše v nekdanjem ju-
goslovanskem prostoru) bo 
28. septembra, do 10. ok-
tobra pa bodo dela v okviru 
Dnevov evropske kulturne 
dediščine razstavljena v So-
kolskem domu.

Dnevi evropske kulturne 
dediščine bodo letos pote-
kali od 22. septembra do 6. 
oktobra. V Škofji Loki v njih 
sodeluje 17 organizatorjev, 
ki bodo pripravili dvajset do-
godkov, uvodni bo razstava 
Odsevi preteklosti v Gimna-
ziji Škofja Loka, otvoritveni 
pa etnološka prireditev Pra-
znik prosa 22. septembra 
na Mestnem trgu. V šolah 
bodo pripravili projektni te-
den. Dnevi evropske kul-
turne dediščine, ki se lepo 

vključujejo v letošnje med-
narodno leto kulture, pote-
kajo pod geslom Kjer pretek-
lost sreča prihodnost. Velik 
poudarek bo ob tem name-
njen dediščini tekstilne in-
dustrije ne Škofjeloškem, 
med drugim bo 4. oktobra 
dan industrijske kulture v 
Škofji Loki, ko bodo pripra-
vili tudi okroglo mizo Indu-
strijska dediščina kot prilož-
nost za lokalni razvoj, je po-
vedala Kati Sekirnik iz Roko-
delskega centra Duo. V Ško-
fji Loki, kjer je industrijski 
kompleks nekdanjega Še-
širja letos dobil novega la-
stnika, se z njim in s tehnič-
nim muzejem dogovarjajo 
za oživitev Šeširjeve dedišči-
ne, pa je ob tem dejal župan 
Miha Ješe.

Škofjeloška kulturna jesen
Komaj so se končale prireditve Pisana Loka, že se napovedujejo novi kulturni dogodki: začetek  
(letos jubilejnega) Kristalnega in otroškega glasbenega abonmaja, Mala Groharjeva slikarska kolonija  
in Evropski dnevi kulturne dediščine. 

Škofjeloško kulturno jesen so predstavili (od leve): Janez Jocif, Kati Sekirnik, Jana Fojkar, 
župan Miha Ješe, Agata Pavlovec in Jernej Tavčar.
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Slastne domače jedi 
so tokrat pripravljene 
v sodobnejši podobi – 
ponujene so v skledi 
ali skledici, da jih lahko 
jemo le z žlico ali 
vilicami. Avtorica, znana 
po blagovni znamki 
Jagababa, je mojstrica 
domače kuhe, njena 
najpomembnejša 
vodila pa so: sveže, 
lokalno, sezonsko. 
V knjigi so zbrani 
raznovrstni recepti: 
bogate solate, 
enolončnice, 
krepke juhe, golaž s 
prilogami, testeninske 
sestavljenke, jedi s 
polento, ješprenjem, 
pa tudi nekaj sladic. 

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

88 strani, 170 x 235 mm, trda vezava

Spominska slovesnost
Naklo – Občinska organizacija Združenja borcev za vredno-
te NOB Naklo vabi v nedeljo, 9. septembra, ob 14. uri na 
spominsko slovesnost v Strahinju.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale 
naslednje brezplačne aktivnosti: v petek, 7. septembra, ob 
17. uri predstavitev vseslovenskega projekta ozaveščanja, 
spodbujanja medsebojnega druženja in kvalitetnih medse-
bojnih odnosov, ohranjanja vrednote družine, spoznavanja 
bioenergije in nezavednih naravnih sil; v ponedeljek, 10. 
septembra, ob 18. uri ogled Šmajdovega gradu. Zbirno mes-
to na parkirišču pod Mesarijo Arvaj, nogometno igrišče NK 
Britof. Vodi turistični vodnik Janko Zupan. V torek, 11. sep-
tembra, bo ob 18. uri predstavitev metode EFT. Obvezna pri-
java na brezplačne dogodke na tel. 041 724 134 ali e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Srečanje na Rožci
Jesenice – V soboto, 8. septembra, bo potekalo prijateljsko 
srečanje občin Jesenice in Šentjakob v Rožu. Ob 11. uri bo 
srečanje na sedlu Rožca, ob 12. uri pa druženje na kmetiji 
Zakamnik.

IZLETI

Pohod po območju občine Šenčur
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
20. septembra, pohod po območju občine Šenčur: center 
Šenčurja–obrtno-poslovna cona–most vdihljajev–letali-
šče–spomenik padlemu psu–Srednja vas–Visoko–ob Kok-
ri–Milje. Skupne lahke ravninske hoje bo okrog tri ure. Ob 
zaključku pohoda bo topla malica in družabno srečanje. 
Informacije in obvezne prijave zbira do ponedeljka, 17. sep-
tembra, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na planino Jezerca – Krvavec
Cerklje – Občinska organizacija, Združenje borcev za vred-
note NOB Kranj, Cerklje na Gorenjskem, vabi v soboto, 8. 
septembra, ob 11. uri na spominsko slovesnost s kulturnim 
programom ob 76. obletnici napada na 2. grupo odredov in 
padle borce 2. grupe odredov in krvavške čete v avgustu 1942. 
Spominska slovesnost bo pri osrednjem spomeniku NOB na 
planini Jezerca pod Krvavcem. V soboto, 8. septembra, bo 
tudi pohod po Poti spomina in tovarištva in 2. grupe odredov 
z B’ča preko Davovca, Trdovnika na planino Jezerca. Poho-
dniki bodo ob 8. uri začeli pohod na B’ču pred Štefanjo goro, 
500 m nad postajo gondolske žičnice na Krvavec.

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. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI BIOTERME: 15. 10.; TRST: 10. 10.; PRAZNIK KAKIJEV: 17. 
11.; BERNARDIN: 18.–21. 11.; BANOVCI: 4.–7. 11.; STRUNJAN: 2.–5. 
12.;  BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 23.–25. 11.; S TERAPIJAMI: 
10.-17. 12.;  MEDŽUGORJE Z MANDARINAMI: 5.–7. 10., 27.–29. 10.; 
MANDARINE: 5.–7. 10., 12.–14. 10.; MADŽARSKE TOPLICE: 4.–8. 11..  
www.rozmanbus.si

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

PRIREDITVE

Prireditev ob obletnici športnega društva
Visoko – Športno društvo Visoko vabi na prireditev ob 60-le-
tnici Športnega društva Visoko in 40-letnici nogometa na 
Visokem. Prireditev bo v soboto, 8. septembra, ob 14.30 v 
Športnem parku Visoko.

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
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Novo!

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 8. 9.
21.45 ČRNI KKKLANOVEC
20.00 NUNA
18.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
16.20 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
14.30 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 8. 9.
15.00, 21.15 ČRNI KKKLANOVEC
18.00, 20.00, 22.00 NUNA
18.50 POKVARJENI PLIŠKOTI
20.45 PRAVIČNIK 2
14.30, 16.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, 
sinhro.

13.30, 15.40 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, 
3D, sinhro.
20.30 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
19.00 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
17.40 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
19.50, 22.10 MAMMA MIA! SPET ZAČE-
NJA SE
14.00, 16.00, 17.50 HOTEL TRANSILVA-
NIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.
15.00, 17.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI 
NA MORJE!, 3D, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 7. 9., sobota, 8. 9.,  
in nedelja, 9. 9.
18.00 SKRIVNO ŽIVLJENJE MAČK, sinhro. 
(v petek in soboto 3D)
20.00 MARY SHELLEY

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 7. septembra
18.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)

Sobota, 8. septembra
10.00 Boris A. Novak: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (v dvorani PGK)
17.00 PREŠERNO S PREŠERNOVCI (Češnjev vrt Layerjeve hiše in Stolpa Škrlovec)

GLEDALIŠKI SPORED

PREDAVANJA

Pravilna prehrana kot orožje proti stresu
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 13. septembra, ob 16. uri na brez-
plačno predavanje Pravilna prehrana kot orožje proti stresu. 
Predavala bo Alenka Dijak, prehranska svetovalka. Predava-
nje bo potekalo v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri 
Vodovodnem stolpu).

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 8. septembra, v Dom krajanov Primskovo na pro-
učevanje Svetega pisma s temo Tretje Pavlovo misijonsko 
potovanje ob 9. uri ter predavanje Nepričakovana velikoduš-
nost ob 10.30.

OBVESTILA

Nova sezona KD Qulenium
Kranj – Kulturno društvo Qulenium vabi k udeležbi v novi 
plesni sezoni, ki jo začnejo v ponedeljek, 10. septembra. 
Poleg že ustaljenih skupin razpisujejo: plesno ustvarjalnico 
za najmlajše, ustvarjalni gib za mamice ter raztegnitis. In-
formacije in prijave: Ana Romih (031 003 098, ana.romih@
qulenium.org).

Zadnja letošnja pastirska maša 
Cerklje – V nedeljo, 9. septembra, bo ob 15. uri pri Plečniko-
vi kapeli Marije Snežne na Krvavcu zadnja pastirska sveta 
maša v letošnji pašni sezoni v zahvalo za varno in zdravo 
pašo in da je živina na Krvavcu. Mašo bo daroval predo-
seljski župnik in cerkljanski rojak Ivan Jenko.

KONCERTI

Koncert sakralne glasbe v Adergasu
Adergas – Jutri, v soboto, 8. septembra, ob 19. uri župni-
ja Velesovo vabi na koncert sakralne glasbe, ki bo v cerkvi 
Marijinega oznanjenja v Adergasu. Nastopili bodo Lucas 
Somoza Osterc (bariton), Marcos Fink (basbariton) in Tone 
Potočnik (orgle).

Koncert MoPZ Alpina
Žiri – Promenadni koncert MoPZ Alpina z igralci KD Jurko 
Gore bo v nedeljo, 9. septembra, ob 19. uri Pr' Krošl na Dob-
račevi pri Žireh (Pot v Skale 10).

RAZSTAVE

Čudež svetlobe
Duplje – V petek, 7. septembra, bo ob 18.30 v Galeriji Grašči-
ne Duplje odprtje razstave Čudež svetlobe avtorja Branka 
Bandlja.

Dr. Valentin Zarnik – Oče slovenskih taborov
Vodice – Slovanska knjižnica in Knjižnica Vodice pripravljata 
razstavo Dr. Valentin Zarnik – Oče slovenskih taborov, ka-
tere odprtje bo v nedeljo, 9. septembra, ob 12. uri v Kultur-
nem domu Vodice. Razstava bo na ogled do 14. septembra. 
Individualen ogled bo možen od ponedeljka do petka med 
18. in 19. uro. Šolam bo omogočen ogled razstave tudi v 
dopoldanskem času. 

PREDSTAVE

Torkova kinoteka na Stari Savi
Jesenice – V torek, 11. septembra, bo ob 20. uri v Kolpernu 
na Stari Savi filmska projekcija kultnega ljubezensko-dram-
skega filma Ples v dežju (1961, režija: Boštjan Hladnik).
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4, 

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

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

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ernest Petrič: Spomini in spoznanja

Profesor dr. Ernest Petrič velja za enega najvplivnejših in 

najuglednejših intelektualcev, ki holistično združuje vloge 

mednarodnega pravnika, profesorja, pisca, diplomata, 

politika in ustavnega sodnika, predvsem pa mu kot 

pokončnemu in izjemno delavnemu človeku nikdar ni 

vseeno, kaj se dogaja s preprostimi ljudmi, domovino, 

človeštvom in celotnim planetom.

www.gorenjskiglas.si

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

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

ZAHVALA

V 81. letu je sklenila svojo zemeljsko pot naša draga mama, žena, 
babica in prababica, tašča, sestra in teta

Marija Šmigoc
Grad pri Cerkljah na Gorenjskem, (1938–2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, prijateljem in znancem za vse molitve, izrečena sožalja, po-
darjene sveče, cvetje in svete maše. Hvala g. župniku Marenku 
za duhovno oskrbo, lepo opravljen pogrebni obred in sv. mašo, 
cerkvenim pevcem za lepo petje in pogrebni službi Pogrebnik. 
Zahvala tudi zdravniku dr. Makovcu in sestri Bernardi iz ZD 
Cerklje, negovalkam doma Taber in patronažni službi za skrbno 
nego in vso pomoč v času njene bolezni. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo skupaj z nami pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

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

2.5-SOBNO stanovanje v Podlubniku. 
Stanovanje je obnovljeno, svetlo, z le-
pim razgledom, tel.: 031/365-611  
 18002697

HIŠE
PRODAM

SAMOSTOJNO hišo v Prelesjah pri Lu-
činah v Poljanski dolini. Zgrajena je bila 
leta 1975. Je prenovljena. V spodnjem 
delu je garaža, zgoraj so bivalni prosto-
ri. Cena po dogovoru, tel.: 030/750-
925 18002672

POSESTI
PRODAM

LANCOVO - zazidljivo parcelo, 500 
m2, ugodno, tel.: 031/451-822 
 18002705

NA GOLNIKU prodam zazidljivo parce-
lo z gospodarskim poslopjem na par-
celi, tel.: 040/204-184 18002702

OGRAJENO parcelo - vrt, sadovnjak, 
1.800 m2, na Mlaki, cena 15.000 
EUR, tel.: 040/129-077 18002650

VINJOLE nad Lucijo, parcela 700 
m2, urbano območje, pogled na 
morje, dostop s ceste za Malijo, tel.: 
051/334-765 18002661

MOTORNA VOZILA

AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.2 TSi, letnik 2017, ko-
vinske barve, 5 vrat, 26.500 km, 
vsa možna oprema, kot nova, tel.: 
041/543-876 18002678

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

JEKLENA platišča z letnimi guma-
mi 175/65-15, za Fiat punto, tel.: 
041/860-975 18002714

PODARIM

PRTLJAŽNIK za Hyundai accent, tel.: 
031/678-828 18002585

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18002691

VOZILO - poškodovano ali v okvari, 
od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, To-
mislav Josipovič, s.p., Drulovka 23 a, 
Kranj, tel.: 031/629-504 18002686

STROJI IN ORODJA
PRODAM

NOV elek. motor 7.5 kw, 1.400 obr/
min, s stikalom, 200 EUR in elek. me-
šalec za gnojevko, tel.: 041/422-451  
 18002711

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUH smrekov in hrastov žagan les, 
debeline 25 mm in 50 mm, tel.: 
040/201-364 18002432

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 18002688

SUHA, jesenova drva, tel.: 041/875-
801 18002699

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
IŠČEM

NEIZPRAVNO zamrzovalno skrinjo, 
tel.: 051/899-823 18002706

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Be, Es, As, 
stara 3 leta, cena po dogovoru, tel.: 
031/302-411 18002683

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18002690

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ.vred-
nosti, tel.: 040/567-544 18002612

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PODARIM

LEPO ohranjena moška oblačila, tel.: 
04/25-03-289, 051/415-568 18002719

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI stolček za v avto, kot nov,  
cena 60 EUR, tel.: 041/686-
887 18002718 

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠPLJE za marmelado, Zabukovje 2, 
Kranj, tel.: 041/223-797 18002709

DOMAČE slive, neškropljene, tel.: 
040/623-359 18002707

DOMAČE slive za sušenje, marmela-
do, neškropljene, okolica Kranja, tel.: 
040/491-714 18002722

DOMAČE češplje za marmelado in 
viljamovke, ugodno prodajamo. Kme-
tija Princ, Hudo 1 pri Kovorju, tel.: 
041/747-623 18002724

FIŽOL češnjevec, tel.: 041/901-888  
 18002684

KRMNI krompir, čebulo in česen, tel.: 
041/212-950 18002701

KRMNI krompir in korenje ter silažno 
koruzo, tel.: 041/571-403, 031/210-
014 18002716

KVALITETNO seme enoletne trave, 
tel.: 064/253-700 18002721

RDEČI jedilni krompir desire, neškrop-
ljen, tel.: 031/661-054 18002723

SILAŽNE bale in brejo telico simental-
ko, tel.: 041/316-617 18002720

SILAŽNO koruzo 1.5 ha, okolica Brni-
ka in nov ročni paletni viličar, CPD, tel.: 
041/894-493 18002708

SILAŽNO koruzo, Žabnica, tel.: 
041/820-594 18002713

SILAŽNO koruzo, tel.: 031/779-161  
 18002715

VILIČARSKI trikotnik za prenos strojev 
in domač česen, tel.: 031/772-549  
 18002725

VLOŽENE kumarice, tel.: 041//545-
204 18002679

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO telico LS, v 8 mesecu, tel.: 
04/51-32-553 18002695

ČB bikca, tel.: 041/970-257  
 18002717

EKOLOŠKE prašiče krškopoljske za 
nadaljnjo rejo, teža 40 - 50 kg, tel.: 
031/284-079 18002712

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo in kg piščanci, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002666

KUNCE za zakol ali nadaljnjo rejo, 
samce in samice tudi breje samice, 
tel.: 031/309-747 18002681

MLADE kokoši nesnice, rjave jarkice v 
začetku nesnosti, domača talna vzreja, 
Žabnica 39, tel.: 04/23-11-767  
 18002703

NESNICE rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401  
 18002312

PRAŠIČE, težke 35 kg, domača reja, 
tel.: 041/378-937 18002677

TELICO simentalko, staro 14 dni, tel.: 
041/749-491 18002698

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/896-712 18002692

ZAJCE orjaške lisce, tel.: 030/268-
162 18002700

ZAJCE, križance lisec - orjak, ugodno, 
Naklo, tel.: 051/304-012 18002710

ZAJCE, zaradi bolezni, tel.: 040/903-
419 18002676

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 18002674

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh - nove 
višje cene, eko plus. Kogler Franz A. 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18002685

TELIČKO limuzin, staro do 1 meseca, 
tel.: 041/680-658 18002696

OSTALO
PRODAM

KORUZO za silažo, 3 - 4 ha, tel.: 
031/808-218 18002704

SENO, otavo, pšenično slamo v koc-
kah, tel.: 031/309-747 18002680

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli kuharja 
in natakarja (m/ž). Več infomacij na 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9, Medvode 18002593

ZAPOSLIMO natakarja in picope-
ka, delo je izmenično, picerija To-
nač, Cerklje. Kalera d.o.o., Grda 15, 
Cerklje, tel.: 069/670-516 18002675

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 18002631

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net  
 18002689

ADAPTACIJE  vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 18002651

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 
 18002668

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 18002601

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  
 18002667

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozida-
va, montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18002094

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18002687

NOVO V 

KRANJU

 
Mirka Vadnova 1,  Kranj, tel.: 04 29 27 100

Odpiralni čas: pon.-pet. od 7-15 ure, sob. zaprto

 

Trgovina z inštalacijskim materialom

Ogrevanje · Vodovod
Kopalniška oprema
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GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si

 
 

 

t M
M

T F

V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

ŽE 23 LET z vami grad. podjetje RE-
DŽO.B d.o.o., Adergas 13, Cerklje - iz-
vajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996  
 18002271

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002669

RAZNO
PRODAM

UGODNO - več 120-litrskih plastičnih 
sodov s kipelno veho, za žganjekuho, 
kis, jabolčnik, tel.: 068/646-293 
 18002682

KUPIM

MEDALJE, odlikovanja, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 18002694

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18002693
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Anketa

Vojko Jončeski Malovrh, 
Kamnik:

“Vesel sem, da je Kamničan 
predsednik vlade, ministrom 
pa dajmo čas in bomo videli, 
kaj bodo naredili. Prav je, da 
so nekateri ministri novi, dru-
gi stari, ker so že izkušeni.«

Rožle Žan Brelih,  
Škofja Loka:

“Nisem na tekočem s politiko 
in niti ne vem, kdo bodo novi 
ministri. Od politike nimam 
koristi, sem pa prepričan, da 
tudi s to vlado za ljudi ne bo 
sprememb na bolje.” 

Tomaž Štefe, Kranj:

“Velika pričakovanja so od 
vsake vlade in tudi od te pri-
čakujem dobro delo, ki bo 
v korist vsem državljanom. 
Novemu predsedniku vlade 
in ministrom želim vse naj-
boljše in čim daljši obstoj.”

Alfonz Medved, Kranj:

“Bomo videli, kaj bo, ne pri-
čakujem pa ničesar poseb-
nega – ne dobro ne slabo. 
Vladna ekipa je povprečna. 
Upam, da se bo obdržala dalj 
časa, čeprav se mi zdi njen 
obstoj le vprašanje časa.” 

MAŠA LIKOSAR

Šestnajst ministrov iz vrst ko-
alicijskih strank (LMŠ, SMC, 
SD, DeSUS in SAB) pod vod-
stvom Marjana Šarca čaka še 
potrjevanje v državnem zbo-
ru. Kaj o njih menijo naključ-
no izbrani občani, kaj od njih 
pričakujejo in kaj jim želijo?

Foto: Primož Pičulin

Dajmo novi vladi 
nekaj časa

Terezija Mlakar, Kamnik:

“Želim si, da bi vlada delala 
z dušo in srcem, odgovorno 
in v korist ljudem. Kako bo 
uspešna, se bo šele pokaza-
lo, ko bo začela delati. Upam 
pa, da bo uresničila vsaj pol 
tega, kar obljublja.”

info@g-glas.si
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Samo Lesjak

Kranj – Simpatično druščino, 
ki vsepovsod pritegne pozor-
nost, pot trenutno preko Go-
renjske vodi proti Dolenjski, 
kjer par namerava obiskati 
prijatelja. Takšen način po-
tovanja – ter življenja – jima 
je blizu, saj so jima pri srcu 
pristni stiki z ljudmi in žival-
mi. Prav zato sta tudi spreje-
la prelomno odločitev, da iz 
domačega mesta Bovernier 
kreneta na pot, ki sedaj traja 
že petnajst mesecev. Do pri-
hoda v Slovenijo sta nočila v 
šotorih, pri nas pa sta spozna-
la veliko prijaznih ljudi, ki so 
jima ponudili udobno doma-
čo posteljo. Čas ni njun gos-
podar, tako da potujejo po-
časi, par pa s svojimi glasbe-
nimi talenti z uličnimi nas-
topi zasluži ravno toliko, da 
pokrije vsakodnevne stroške 

potujoče karavane. S svojo 
skromnostjo ter odprtostjo 
do ljudi in spoštovanjem do 
narave sta lahko zgled vsem. 

Nad lepotami naše dežele 
sta navdušena, tako da vsaj 
še nekaj tednov namerava-
jo ostati v Sloveniji, nato pa 

se bodo znova prepustili sivi 
poti, da jih odpelje naprej, 
novim deželam ter dogodi-
vščinam naproti.

Na pot peš, z osli in psi
Mlad švicarski par potujočih glasbenikov, Jane Buschmann in Etienne Sarrasin, že dobro leto dni v 
družbi dveh psov in treh osličkov kar peš potuje po svetu.

Dolga in razgibana pot je prijazno popotniško druščino vodila tudi skozi Kranj. 
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Danes bo pretežno oblačno, popoldne bodo plohe in nevihte. 
Jutri bo vreme spremenljivo, predvsem sredi dneva in po-
poldne bodo plohe in nevihte. V nedeljo bo dokaj sončno, 
popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. 
Zjutraj bo po nižinah megla.
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Manca Perdan

Stražišče – “Čas obilja jabolk 
in sliv je tu, če nimate, si na-
berite, zadaj na vrtu je vse-
ga,” se glasi napis, ki ga je 
Dragica Dubokovič iz Stra-
žišča pripela na drevo pred 
svojo hišo. “Ideja je v meni 
zrasla v trenutku, sponta-
no,” je pojasnila Dragica, saj 
je letošnje leto tudi njej pri-
neslo obilje sadja, ki ga sama 
ne more porabiti. Zato je po-
vabila ljudi, naj pridejo in si 
naberejo stvari iz njenega 
vrta. “Za vse je dovolj. Pride 
lahko, kdor hoče, in si nabe-
re, kolikor hoče.”

Odzivi ljudi so pozitivni, 
je povedala Dragica. “Ljud-
je pridejo tudi iz drugega 
konca Kranja, veliko jih je iz 
blokov, ti pa nimajo svojega 

vrta. So zelo veseli, da si lah-
ko naberejo, kar želijo, hkra-
ti pa so tudi presenečeni, ker 
vsi ne verjamejo, da si sad-
je lahko naberejo brezplač-
no. Jaz pa jim pravim, da tu 
ni plačila, tu je le dobra vo-
lja.” Njeno gesto podpirajo 
tudi sosedje in sinova Dean 
in Davor, ki pravita, da bo 
mogoče s tem še koga nav-
dušila. 

Dragica veliko sadja pora-
bi tudi sama. “Delam sok, 
marmelado, veliko pečem, 
trenutno namakam slive za 
žganje,” je povedala in doda-
la, da je na vrtu še vedno vse-
ga preveč. Zato vabi ljudi, da 
pridejo in si vzamejo stvari, 
ki jih letos nudi njen vrt. Po-
nudba bo veljala dotlej, dok-
ler sadje ne bo porabljeno, je 
še povedala.

Sadje za vse
Obilna letina jabolk, hrušk in sliv je spodbudila 
Dragico Dubokovič, da povabi ljudi, da si naberejo 
sadje iz njenega vrta.

Dragica Dubokovič je povabilo obesila na drevo pred hišo.

Mojstrana – Če le ne bo kakšnih z vremenom povezanih zaple-
tov, bo helikopter Slovenske vojske danes ob desetih v dolino 
odpeljal Aljažev stolp. Znameniti stolp bodo z vrha Triglava 
prvič v zgodovini, odkar ga je tja pred 123 leti postavil Jakob 
Aljaž, v dolino prepeljali zaradi vzdrževalnih – restavratorskih 
posegov, ki bodo zagotovili njegovo ohranitev. V nadaljevanju 
bo stolp varno prepeljan v Restavratorski center ZVKDS, ki je 
po pooblastilu vlade Republike Slovenije upravljavec stolpa 
in je tudi pripravil konservatorski načrt in elaborat za njegovo 
ohranitev. Približno tri tedne naj bi trajala obnova, nato pa 
ga bodo po zagotovilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
vrnili nazaj na vrh Triglava.

Aljažev stolp gre danes v dolino


