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GORENJSKA

V domu prenehali  
s tožbami
Medtem ko Dom upokojencev 
Kranj odstopa od tožb zoper zapo-
slene zaradi preplačanih stroškov 
prevoza na delo, pa bo sindikat 
svoji tožbi zaradi premalo izplača-
nih stroškov nadaljeval.
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KMETIJSTVO

Letina krompirja  
slaba, cena pa nizka
Čeprav je letos pridelek krompirja 
v Sloveniji in tudi v drugih evrop-
skih državah občutno manjši od 
običajne letine, je trenutna odku-
pna cena v Sloveniji nizka, nižja 
kot drugje v Evropi in nespreje-
mljiva za pridelovalce.
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GG+

Za Osolnik se  
zanimajo celo Rusi
Hribovska kmetija Rožnik na 
Osolniku se že dlje časa prodaja. 
Gospodar Stanko Bukovec je do-
polnil dvainosemdeset let in na 
kmetiji živi sam. Dela je veliko, 
pravi in dodaja, da so bili med 
kupci pri njem celo Rusi.
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GG+

Preveč naključij,  
da bi prezrl načrt
Janez Mihelčič, jezuit in jezikoslo-
vec, se zadnja leta med počitnica-
mi redno vrača v rodno Radovlji-
co. Septembra bo minilo petdeset 
let, odkar je kot misijonar odšel na 
Japonsko, zadnjih dvajset let pa 
živi v prestolnici Kirgizije.
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VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo oblačno 
s pogostimi padavinami 
in nevihtami. V nedeljo 
bo oblačno in deževno. 

15/20 °C
jutri: oblačno s padavinami
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Prilogi:   Kranjčanka
jeseniške novice 

M. R., A. Š., J. P.

Žiri, Železniki, Komenda – 
Ministrstvo je podelilo kon-
cesije za institucionalno var-
stvo starejših za vseh pet lo-
kacij v okviru Grozda majh-
nih domov – središč za kako-
vostno sožitje, v okviru kate-
rega se je združilo pet manj-
ših občin, med njimi tri go-
renjske, to so Žiri, Železniki 
in Komenda. Skupno so po-
delili koncesije za 928 do-
datnih mest v domovih za 
starejše, pri čemer je druž-
ba Orpea, ki bo gradila tudi 
na Gorenjskem, pridobila 

skupno 294 mest, od tega 
56 v Žireh, 55 v Železnikih 
in 68 v Komendi.

V okviru javnega razpisa 
za podelitev koncesij za opra-
vljanje institucionalnega 
varstva v domovih za starejše 
so bile razpisane koncesije s 
takojšnjim začetkom izvaja-
nja dejavnosti in koncesije z 
odložnim pogojem, ki pred-
videvajo začetek opravlja-
nja dejavnosti do konca leta 
2020. Januarja so tako na 
ministrstvu na podlagi raz-
pisa že podelili koncesije za 
224 mest s takojšnjim začet-
kom izvajanja dejavnosti, s 

tokratno podelitvijo koncesij 
z odložnim pogojem pa se bo 
javna mreža institucionalne-
ga varstva za starejše poveča-
la še za 704 mesta, so sporo-
čili z ministrstva. Kot doda-
jajo, je bil ključni cilj razpi-
sa zagotoviti dodatne kapa-
citete v domovih za starej-
še zaradi povečanih potreb 
po domskem varstvu. Na po-
dročju institucionalnega var-
stva je bilo sicer po njihovih 
podatkih konec lanskega leta 
18.331 mest v domovih za sta-
rejše in 2375 mest v posebnih 
zavodih za odrasle. 

V občinah so se razveselili koncesij
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s 
podelitvijo koncesij zaključilo javni razpis za opravljanje institucionalnega 
varstva v domovih za starejše. Koncesije so podelili tudi za domove v Žireh, 
Železnikih in Komendi.

V Železnikih so za dom s 55 posteljami predvideli dobrih dva tisoč kvadratnih metrov veliko 
občinsko zemljišče med plavalnim bazenom in potokom Dašnica. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Tudi med 
letošnjo poletno sezono je 
namreč Vršič ena od naj-
bolj obleganih in prome-
tno obremenjenih točk na 
Gorenjskem in v Sloveni-
ji. Predvsem ob koncih te-
dna je promet zaradi parki-
ranih vozil na tem slikovi-
tem gorskem prelazu pogo-
sto povsem ohromljen. Zato 
zlasti lokalne skupnosti že 
leta opozarjajo, da je za Vr-
šič potrebna nova prometna 
ureditev. 

Pri iskanju rešitve bo po-
trebno sodelovanje različnih 
ustanov in organizacij.

Na Vršiču nujna ureditev prometa
Potem ko so v soboto na promocijskem dnevu predstavili ukrepe za umiritev prometa v dolino Vrata, 
turistični delavci, lokalne oblasti in naravovarstveniki ter planinci opozarjajo, da je nujno urediti tudi 
prometne razmere na cesti čez prelaz Vršič.

Promet in parkiranje na Vršiču trenutno urejajo redarji, a razmere so predvsem ob koncu 
tedna zaradi izjemnega navala pogosto težko obvladljive. / Foto: Gorazd Kavčič

Gradnja druge cevi 
se še ne bo začela
Na Darsu so prejeli dve pritožbi zoper izbiro 
izvajalca za gradnjo druge cevi predora Karavanke. 
Začetek gradnje se lahko zamakne za nekaj 
mesecev.

45. stran

43. stran

44. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANA TEPINA iz Zgornjega Jezerskega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mateja Rant

Brdo pri Kranju – Osrednja 
tema letošnje konference 
ravnateljev, ki jo pripravlja 
republiški zavod za šolstvo, 
je bilo pedagoško vodenje. 
»To v vrtcih in šolah 21. sto-
letja postaja vse bolj zahtev-
no in odgovorno,« so pouda-
rili na zavodu za šolstvo, zato 
so na konferenci predstavili 
ravnateljevo vlogo pri ude-
janjanju sodobnega vzgoj-
no-izobraževalnega procesa 
in izboljšanju učnih dosež-
kov ter pri uvajanju novosti v 
življenje in delo vzgojno-izo-
braževalnih zavodov. Na de-
lavnicah so imeli udeleženci 
tudi priložnost za izmenja-
vo izkušenj o aktualnih vse-
binah in novostih, ki jih pri-
naša novo šolsko leto.

Ravnatelji vrtcev so tako 
med drugim razpravlja-
li o uvajanju krajših pro-
gramov in ravnateljevi vlo-
gi pri delu s strokovnimi de-
lavci, ravnatelji osnovnih šol 
pa so spregovorili tudi o im-
plementaciji kurikularne-
ga dokumenta v možne mo-
dele novega koncepta raz-
širjenega programa, s kate-
rim poskusno začenjajo v 
19 šolah. Po besedah Maje 

Makovec Brenčič, ministri-
ce za izobraževanje, zna-
nost in šport, ki opravlja te-
koče posle, razmišljajo o ča-
sovno bolj strukturirani or-
ganizaciji podaljšanega bi-
vanja, pri čemer ne želijo 
posploševati, ampak bodo 
poskušali najti različne na-
čine izvajanja, prilagojene 
posameznim šolam. Direk-
tor zavoda za šolstvo Vin-
ko Logaj je razložil, da želijo 
vzpostaviti tri temeljne steb-
re razširjenega programa. 

Prvi sklop predstavlja zdrav-
je in gibanje za dobro psihič-
no in fizično počutje otrok, 
drugi zajema kulturo in tra-
dicijo, tretji pa ostale vsebi-
ne, ki jih šola opredeli v svo-
jem letnem delovnem na-
črtu. »Dejavnosti bodo šole 
izbrale same glede na razpo-
ložljiv kader ter želje staršev 
in otrok,« je pojasnil Logaj.

Še na 127 šolah pa uvajajo 
tudi program Zdravje in gi-
banje, ki v podaljšanem bi-
vanju prinaša vsakodnevno 

45-minutno gibanje, in si-
cer na različne načine – sko-
zi učenje ali igro v različnih 
prostorih, je razložila Maja 
Makovec Brenčič. Verja-
me, da bodo učenci tako bolj 
sproščeni. »Nekatere razi-
skave kažejo močno poveza-
vo med sproščenostjo in gi-
banjem ter zavestnim pris-
topom k učenju in njegovo 
uspešnostjo.« Verjame, da 
je pomembno z vzgojo, s ka-
tero poudarjajo pomen giba-
nja, začeti že pri najmlajših, 
za katere je gibanje še zelo 
naravno. »Če jim bomo znali 
pokazati, kako pomembno je 
to vzdrževati skozi vse življe-
nje, bo to prispevalo k zdrav-
ju naroda ter tudi njegovi us-
pešnosti in učinkovitosti.«

V srednjih šolah je novost 
interdisciplinarni program, 
s katerim odpirajo module 
za tiste vsebine, ki mlade 
najbolj zanimajo, je razlo-
žila Maja Makovec Brenčič. 
Na področju poklicnih šol 
je poudarila novosti pri va-
jeništvu, kjer želijo vsebine 
še bolj prilagajati trgu dela. 
»To je resen izziv v sistemu 
vzgoje in izobraževanja,« je 
poudarila in dodala, da se 
bodo trudili najti skupni je-
zik z delodajalci.

Ravnatelji o novostih v šolah
Na četrti konferenci ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji je skoraj šeststo 
udeležencev pred začetkom novega šolskega leta razpravljalo o novostih na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki so ključne za uspešno pedagoško vodenje.

Ravnatelje je na konferenci na Brdu nagovorila tudi 
ministrica Maja Makovec Brenčič.

Jasna Paladin

Ljubljana – Kot so potrdili v 
LMŠ, bo v skladu z dogovo-
rom njihovi stranki pripa-
dlo vodenje ministrstev za 
zdravje, finance, javno upra-
vo in notranje zadeve. Stran-
ka bo poleg predsednika vla-
de imela tudi podpredsedni-
ka DZ.

Stranka SD, ki bo imela 
z Dejanom Židanom pred-
sednika DZ, bo vodila mi-
nistrstva za pravosodje, izo-
braževanje, znanost in šport 
ter kulturo. Ministrstvo za 
zunanje zadeve, ministr-
stvo za okolje in prostor, 

ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo ter 
ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti bodo pripa-
dla SMC. SAB bo vodila mi-
nistrstvo za infrastruktu-
ro, službo vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko ter urad vlade za Slovence 
v zamejstvu in po svetu. Na 
čelu ministrstva za obram-
bo in ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
pa bosta predstavnika stran-
ke DeSUS, ki bo obenem 
imela tudi podpredsedni-
ka DZ. Predlog kadrovske-
ga razreza bodo v teh dneh 

obravnavali tudi organi po-
sameznih strank.

Imen ministrov partner-
ji uradno še niso razkrili, je 
pa že jasno, da bodo v vladi 
predsedniki vseh petih koali-
cijskih strank z izjemo pred-
sednika SD Dejana Židana, 
ki bo predsednik DZ. Pred-
sednik SMC Miro Cerar naj 
bi bil novi zunanji minister, 
predsednik DeSUS Karl Er-
javec naj bi vodil ministrstvo 
za obrambo, na čelu infra-
strukturnega ministrstva pa 
naj bi bila predsednica SAB 
Alenka Bratušek.

Aktualna ministrica za ob-
rambo, ki opravlja tekoče 

posle, Andreja Katič, naj bi 
sedaj prevzela krmilo mini-
strstva za pravosodje, šolski 
minister naj bi postal Jernej 
Pikalo, ki je ta minister že bil, 
za novega kulturnega mini-
stra se omenja direktor lju-
bljanskega konservatorija za 
balet in glasbo Dejan Preši-
ček, vodenje službe vlade za 
razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko naj bi prevzel Marko 
Bandelli, za odnose z zamej-
ci in Slovenci po svetu pa naj 
bi skrbel Peter Jožef Česnik.

Več o kandidatih za mini-
stre naj bi bilo znano v pone-
deljek, ko bodo o tem razp-
ravljali v vseh strankah.

Kadrovski razrez potrjen, imena še ne
Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so potrdili dogovor o tem, kateri stranki v novi vladi pripada 
vodenje katerega ministrstva.

New Swing Quartet v Letnem gledališču Khislstein 

New Swing Quartet je na svoji glasbeni poti sledil tradiciji 
črnskega in belskega gospela ter spirituala, ponekod preta-
njeno oplemenitenega z elementi džeza, in s svojo doživeto 
interpretacijo dosegel svetovni sloves. V Letnem gledališču 
Khislstein bodo v petek, 31. avgusta, ob 20.30 nastopili v pos-
tavi, ki deluje vse od leta 1988. Dare Hering, Oto Pestner, 
Tomaž Kozlevčar in Marijan Petan se po desetletju mirovanja 
vračajo na odre. V petdesetih letih so osvojili vse, kar se je 
osvojiti dalo. Vse se je začelo leta 1968 v Šentjurju pri Celju, 
ko so fantje naleteli na ploščo Golden Gate Quarteta, po vzoru 
katerega so oblikovali svoj kvartet – in že kmalu po svojem 
začetku osvojili slovensko občinstvo z duhovnimi pesmimi 
ameriškega juga. Odpeli so na tisoče koncertov, nastopali so 
po vsej nekdanji Jugoslaviji, Evropi, ZDA in Aziji, gostovali v 
prestižnih koncertnih dvoranah in katedralah ter na sprejemih 
pri največjih državnikih, malodane po vsem svetu.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici za 
ogled koncerta v Letnem gledališču Khislstein, če boste odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Katero obletnico bo New Swing 
Quartet praznoval v Letnem gledališču Khislstein? Odgovore 
pošljite do torka, 28. avgusta 2018, na naslov: Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
doslej rešila 27.838 ugovo-
rov zoper informativne iz-
račune dohodnine za lani, 
kar predstavlja približno dve 
tretjini vseh ugovorov. Za-
vezanci so odločbo o odme-
ri dohodnine prejeli z oseb-
no vročitvijo v teh dneh, v tri-
desetih dneh od datuma vro-
čitve pa bodo morali dopla-
čati morebitno razliko ozi-
roma bodo prejeli na svoj 
transakcijski račun morebi-
tno preplačilo. Od vseh od-
ločb, ki so jih zavezanci pre-
jeli v teh dneh, jih je 19.011 z 
vračilom dohodnine, 6899 
jih je z doplačilom, 1928 

pa brez doplačila ali vrači-
la. Povprečni znesek dopla-
čila je 510 evrov, znesek vra-
čila pa 662 evrov. Tisti, ki se 
z odločbo ne strinjajo, lah-
ko vložijo pritožbo v 15 dneh 
od dneva vročitve, vendar pa 
pritožba ne zadrži izvršitve, 
kar pomeni, da morajo kljub 
temu plačati davek v tridese-
tih dneh od dneva vročitve 
odločbe. 

Finančna uprava je le-
tos izdala 1.528.772 infor-
mativnih izračunov doho-
dnine, zoper katere je pre-
jela skupno 41.952 ugovo-
rov. Dve tretjini jih je reši-
la, preostale pa bo do konca 
oktobra, kot to določa zakon 
o davčnem postopku.

Finančna uprava rešila že 
dve tretjini ugovorov

Ljubljana – Ker je bil Marjan Šarec nedavno imenovan za pred-
sednika vlade, poslanske funkcije ne more več opravljati. Za 
nadomestno poslanko je bila zato včeraj potrjena Karla Urh, 
57-letna članica LMŠ iz Zgornjih Stranj v občini Kamnik.

Šarca bo v poslanskih klopeh zamenjala Karla Urh

Jasna Paladin

Kranj – Zavarovalnica Tri-
glav bo skupaj Planinsko 
zvezo Slovenije, Gorsko re-
ševalno zvezo Slovenije, 
Geografskim inštitutom 

Antona Melika in Trigla-
vskim narodnim parkom v 
okviru letošnje akcije Očis-
timo naše gore med 28. in 
29. avgustom pripravila čis-
tilno akcijo na območju Tri-
glavskih podov. 

Očistili bodo okolico Tri-
glavskega doma na Kreda-
rici, težje dostopno obmo-
čje pod sanitarijami doma 
in Snežno konto. S profesio-
nalnimi alpinisti – gorskimi 
reševalci – bodo poskrbeli 

tudi za čiščenje širšega ob-
močja Triglavskega ledeni-
ka in njegovih težje dosto-
pnih predelov, v katerih so 
se v desetletjih nabrali šte-
vilni odpadki, ki so večino 
leta pokriti s snežno odejo. 
Akciji se bodo poleg izkuše-
nih alpinistov pridružili tudi 
planinci prostovoljci.

Čistilna akcija na Triglavskem ledeniku
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Slovenci smo dobili nove-
ga predsednika vlade; v 
prav nič sladko jabolko 

je zagrizel Marjan Šarec iz 
Šmarce pri Kamniku, štiri-
desetletnik, ki je tako postal 
najmlajši premier v samostoj-
ni državi.

Spomnim se lokalnih voli-
tev pred skoraj osmimi leti, 
ko je na vrhuncu svoje pri-
ljubljenosti z likom Ivana 
Serpentinška in imitacijami 
slovenskih politikov napo-
vedal kandidaturo za kam-
niškega župana. Sprva se je 
zdelo kot šala in številni ga 
niso jemali resno, a vsi, ki 
ga dobro poznajo, so vedeli, 
da je Marjan Šarec v resni-
ci zelo resen in da politiko, 
zgodovino in biografije ve-
likih posameznikov prebira 
in študira že od malega. Na 
volitvah je gladko zmagal in 
dokazal, da se v politiko ni 
podal na kratki rok. Kam-
niški župan je bil skoraj dva 
mandata, uvrstil se je v dru-
gi krog predsedniških volitev, 
s svojo stranko LMŠ pa na 
letošnjih parlamentarnih 
volitvah kot popoln začetnik 
v državni politiki končal na 
drugem mestu.

Svoje življenjske epizode, ki 
so jo zaznamovali nastopi po 
vsej Sloveniji, na katerih je 
zabaval občinstvo in bil eden 
najbolj priljubljenih komikov 
in imitatorjev pri nas, ne želi 
pomesti pod preprogo, še več, 
na opravljeno delo je pono-
sen, čeprav so dejstvo, da je 
slovenski premier postal nek-

danji komik, ob nedavni izvo-
litvi poudarjali tudi mediji po 
Evropi in ZDA. Da je srednjo 
lesarsko šolo zaključil po kar 
nekaj popravnih izpitih, je – 
kot poudarja – dokaz, da zna 
napake popravljati, izobraz-
ba na AGRFT pa naj bi mu 
pomagala tudi pri tem, da se 
zna vživeti v druge in – kar 
sploh ni nepomembno – zna 
nastopati in govoriti. Da je 
odličen in predvsem spontan 
govornik, je ničkolikokrat 
dokazal kot župan. Eden od 
njegovih ciljev, da si v politiko 
želi vnesti več kulture, bo več 
kot dobrodošel.

Nasprotniki mu nenehno 
očitajo, da ga vodijo »strici iz 
ozadja«, sam pa se takšnim 
trditvam le nasmehne. 
Večkrat je že dokazal, in to 
tudi že pred vstopom v politi-
ko, da ga dvomljivci kvečjemu 
podžgejo. »Po osnovni šoli so 
me hoteli vpisati v triletno 
šolo, pa jih nisem poslušal, ko 
sem se želel vpisati na Akade-
mijo za gledališče, radio, film 
in televizijo v Ljubljani, so 
mi dejali, da nimam nobene 
možnosti, pa sem študij kon-
čal kot diplomirani igralec, in 
ko sem se podal v politiko, so 
mi tudi to mnogi odsvetovali. 
Že na občinski ravni, kaj šele 
na državni. Če bi poslušal 
take modrece, ne bi v življenju 
ničesar dosegel,« rad pove. 

In morda se bo prav zaradi 
nasprotnikov in dvomljivcev, 
ki jih ima zdaj okoli sebe več 
kot kadarkoli doslej, izkazal 
tudi kot predsednik vlade.

Od komika do premierja

KOMENTAR
Jasna Paladin

Na Gorenjskem tako v 
okviru omenjenega razpisa 
načrtujejo domove za pet-
deset do sedemdeset stano-
valcev, ki bi jim v enopostelj-
nih sobah in apartmajih za-
gotavljali visok standard bi-
vanja, vsi domovi v grozdu 
pa bi imeli skupno upravo, 
vodenje in službo za naba-
vo. To bi jim omogočilo, da 
bi bile cene osnovne oskr-
be primerljive oziroma celo 
malenkost nižje kot v dru-
gih domovih s koncesijo, so 
poudarili v začetku leta ob 
predstavitvi projekta groz-
da malih domov. Domove 
bi gradila družba Orpea s se-
dežem v Parizu, upravljanje 
grozda pa bi prevzela njiho-
va hčerinska družba Sene-
Cura iz Avstrije.

Investitor ima 
pripravljena sredstva

Po dolgotrajnem trudu za 
pripravo lokacijskih, arhi-
tekturnih in vsebinskih pod-
lag ter pridobitvi partner-
ja oziroma zasebnega inve-
stitorja so v Žireh zadovolj-
ni, da so po enem letu čaka-
nja zdaj pridobili tudi konce-
sijo. »Občina je tako uspeš-
no pripeljala projekt grad-
nje Medgeneracijskega sre-
dišča Žiri v zaključno fazo. 
Koncesionar mora do konca 
leta 2020 vzpostaviti vse po-
goje in začeti dejavnost in-
stitucionalnega varstva sta-
rejših v Žireh,« so pojasni-
li na občini. Po besedah žu-
pana Janeza Žaklja imajo 
zagotovilo investitorja, da so 
sredstva v višini trideset mi-
lijonov evrov za gradnjo do-
mov pripravljena. »Projekt 
bo zdaj peljal naprej inve-
stitor, in sicer so najprej na 
vrsti projekti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.« Za 
Žiri bo ta dom, ki bo zasno-
van po sodobnih standardih, 
velika pridobitev, je pouda-
ril župan. Cilj krajevnega 

medgeneracijskega središča 
je namreč kakovostno sta-
ranje in solidarno sobiva-
nje med mlado, srednjo in 
staro generacijo. Delovanje 
Medgeneracijskega središ-
ča Žiri bo obsegalo tako pro-
grame institucionalne oskr-
be kot tudi neinstitucional-
ne oblike pomoči starostni-
kom. »Gre za oblikovanje 
sodobnega koncepta varstva 
starejših z upoštevanjem 
načela deinstitucionalizaci-
je.« Župana veseli, da so s 
pridobitvijo koncesije uspe-
li premagati glavno birokrat-
sko oviro. »Zdaj pa nas čaka 
delo,« je kljub temu zadovo-
ljen Žakelj.

Izpolnitev dolgoletne 
želje

»Pridobitve koncesije 
smo seveda veseli,« je zado-
voljen tudi župan Železni-
kov Anton Luznar. V Sel-
ški dolini je namreč grad-
nja doma za starejše že dol-
goletna želja. Kot je pove-
dal Luznar, septembra na-
črtujejo srečanje predstav-
nikov vseh petih sodelujo-
čih občin in koncesionar-
ja. Za dom s 55 posteljami 
so predvideli dobrih dva ti-
soč kvadratnih metrov veli-
ko občinsko zemljišče med 
plavalnim bazenom in po-
tokom Dašnica. Kot smo že 
poročali, se nekaterim sta-
novalcem Na Kresu, pred-
vsem v bližnjih stolpnicah, 
izbira lokacije na tako go-
sto naseljenem območju ne 
zdi primerna, zato so se po-
vezali tudi v civilno iniciati-
vo. Župan pa poudarja, da 
bi bilo življenje starejših na 
tej lokaciji lepše, saj bodo 
v središču dogajanja, in ne 
nekje na obrobju. »Naredi-
li bomo vse, da dom posta-
vimo na tej lokaciji, verje-
tno se bo pa treba tega loti-
ti malce bolj z občutkom in 
se prilagajati okolici, kolikor 
se bo dalo,« je dejal in dodal, 
da bodo v sodelovanju s tam 

živečimi občani morali reši-
ti tudi infrastrukturne pro-
bleme. Občina že vodi po-
stopek za ureditev dodatne 
povezovalne ceste mimo ba-
zena. Idejna zasnova naj bi 
bila izdelana v dveh tednih, 
nato se bodo lotili še projek-
tne dokumentacije.

Začetek gradnje po 
koncu zime

Koncesije so veseli tudi 
v Komendi, kjer si doma 
za starejše občane želijo 
že vrsto let. Občina je bila 
dolžna investitorju zagoto-
viti komunalno opremlje-
no zemljišče, in sicer bodo 
za to namenili pet tisoč 

kvadratnih metrov veliko 
parcelo nasproti komendske 
šole, kjer je bila pred leti na-
črtovana že gradnja medge-
neracijskega centra. »Za to 
zemljišče smo investitor-
ju pred podelitvijo koncesi-
je podelili stavbno pravico, 
dogovorjeno pa je, da ga bo 
zdaj odkupil. Idejni projekt 
so naši občinski svetniki po-
trdili že lani, več pa bo zna-
nega po sestanku, ki ga ima-
mo župani z investitorjem 
v začetku septembra. Grad-
nja bi se lahko začela po kon-
cu zime, predvidoma marca, 
končana pa bi bila lahko re-
lativno hitro,« nam je vče-
raj povedal župan Komende 
Stanislav Poglajen.

V občinah veseli koncesij
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V Žireh naj bi medgeneracijsko središče zraslo neposredno 
ob tamkajšnjem zdravstvenem domu. / Foto: Gorazd Kavčič

V Komendi bodo dom gradili na pet tisoč kvadratnih 
metrov veliki parceli nasproti komendske šole, kjer je bila 
pred leti načrtovana že gradnja medgeneracijskega centra. 

Fo
to

: J
as

na
 P

al
ad

in

Vilma Stanovnik

Kranj – »Oddano javno na-
ročilo za ureditev pločni-
ka med Goričami in Golni-
kom je prav gotovo najbolj-
ša novica po dolgih letih pro-
šenj in pobud krajanov ob tej 
močno obremenjeni držav-
ni cesti«, je ob podpisu po-
godbe z izvajalcem povedal 
kranjski župan Boštjan Tri-
lar in pojasnil, da je projekt 
urejanja, tudi zaradi visoke 

investicijske vrednosti, raz-
deljen v več delov. Tako bo 
kranjska občina del cestišča 
te sicer državne ceste znotraj 
naselij Goriče in Golnik ure-
dila že letos, v proračun za 
leto 2019, ki se bo sprejemal 
na eni izmed naslednjih sej 
mestnega sveta, pa bodo po 
zagotovilih župana umešče-
na tudi sredstva za nadalje-
vanje urejanja tega odseka. 

»Gre za prvi korak k ureja-
nju pločnika, ki bo pomenil 

bistveno pridobitev za var-
nost pešcev, predvsem ot-
rok, ki bodo pridobili varno 
pot v šolo, in tudi kolesar-
jev,« je poudaril župan, ki 
je hkrati napovedal, da pro-
jekt, ocenjen na slab milijon 
evrov, vključuje tudi urejeno 
javno razsvetljavo po celotni 
trasi novo urejenega in bolj 
varnega cestnega odseka. 

Celotna dolžina pločnika 
bo znašala 820 metrov, ploč-
nik pa bo potekal po desni 

strani ceste v smeri Golni-
ka. Na večjem delu trase bo 
pločnik širok dva metra in 
pol, razen na krajšem odse-
ku v naselju Golnik, kjer bo 
zaradi pozicije obstoječega 
opornega zidu pločnik širok 
1,4 metra. 

V času del na trasi pločni-
ka so predvidene delne polo-
vične zapore ceste od Gorič 
do Golnika, o katerih je iz-
vajalec dolžan ustrezno ob-
veščati krajane. 

Končno gradnja pločnika
Kot vse kaže, se bo vendarle začela gradnja težko pričakovanega pločnika med Goričami in Golnikom.
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Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17), 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUD-
PP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 
odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 7. člena Statuta 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 7/16) Občina Cerklje 
na Gorenjskem objavlja

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb  

in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Cerklje na Gorenjskem – spremembe št. 2

I.

Občina Cerklje na Gorenjskem obvešča javnost o javni razgrnit-
vi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – spre-
membe št. 2 (v nadaljevanju SD OPN2 Cerklje na Gorenjskem), 
ki ga je izdelalo podjetje UB, Urbanistični biro d.o.o., Kamnik, 
Kolodvorska ulica 2, 1240 Kamnik (št. proj. 1/16). V tem postop-
ku se spreminja in dopolnjuje Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 04/14, Uradni list RS, št. 62/16, Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 23/18, 32/18).

II.

Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN2 Cerklje na Gorenj-
skem bo javno razgrnjeno od 31. avgusta do 30. septembra 
2018 v sobi št. 101 Občine Cerklje na Gorenjskem (I. nad-
stropje), Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, v 
času uradnih ur občinske uprave. Gradivo dopolnjenega osnut-
ka SD OPN2 Cerklje na Gorenjskem bo dostopno tudi na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si.

III.

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN2 Cerklje 
na Gorenjskem bo organizirana javna obravnava, ki bo poteka-
la v torek, 18. septembra 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Ob-
čine Cerklje na Gorenjskem (II. nadstropje), Trg Davorina Jenka 
13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

IV.

Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopol-
njenem osnutku SD OPN2 Cerklje na Gorenjskem spreminja, je 
objavljen na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.
cerklje.si.

V.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjeni osnutek SD OPN2 Cerklje na Go-
renjskem. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 30. sep-
tembra 2018 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa 
se pošljejo na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Da-
vorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: »Pri-
pombe na javno razgrnitev SD OPN2 Cerklje na Gorenjskem«.  
Pripombe in predloge se lahko poda tudi pisno ali ustno na za-
pisnik na javni obravnavi.

Občina bo pripombe in predloge preučila, do njih zavzela  
stališča in jih objavila na spletni strani občine.

VI.

Javno naznanilo se objavi v časopisu Gorenjski Glas in na  
spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 350-04/2015-48
Datum: 21. 8. 2018

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 Župan
 Franc Čebulj l.r.

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – 
SEPTEMBER 2018

Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, 
da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite 

septemberske terenske krvodajalske akcije, ki bo   

V ČETRTEK, 6. SEPTEMBRA 2018, 
v Domu krajanov Kokrica, Cesta na Brdo 30. 

Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.
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RKS Območno združenje Kranj
Bleiweisova 16, 4000 Kranj
Tel.: 04 20 18 672

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

Na težave opozarjajo tudi 
planinci. »V našem društvu 
smo že nekaj let seznanjeni 
s poletnim vrvežem, pred-
vsem z osebnimi vozili, av-
tobusi, kombiji, avtodomi, 
motoristi in posredno vse 
večjo obremenitvijo in one-
snaževanjem okolja na Vrši-
ču. Tam imamo že vrsto let 
v oskrbovanju dve postojan-
ki, Tičarjev dom in Erjavče-
vo kočo,« pojasnjuje Jan-
ko Rabič, predstavnik Pla-
ninskega društva Jesenice. 
»Glede težav s prometno 
preobremenjenostjo meni-
mo, da bi jih morali odgo-
vorni – občina, država in tu-
rizem – reševati skupaj. Mi 
pa smo se pripravljeni tvor-
no vključiti v reševanje, saj 
želimo, da ta del čudovitega 
gorskega okolja ostane obre-
menjen v normalnih okvi-
rih, brez pretiranega hrupa, 

onesnaževanja in drugih 
škodljivih vplivov,« še pou-
darja Rabič.

Kot pravi Blaž Veber, di-
rektor Turizma Kranj-
ska Gora, bi morali za za-
četek urediti parkirišča na 
vrhu prelaza, kjer je trenu-
tno prostora za največ pet-
deset vozil. Tako bi zago-
tovili osnovno pretočnost, 
nato bi se morali lotiti te-
meljitega in premišljenega 
urejanja prometnega reži-
ma v smeri števcev prome-
ta in prostih parkirišč, zago-
tavljanja parkirišč v dolini, 
urejanja prometa z dodatni-
mi redarji in po vzoru iz tu-
jine lahko tudi zaračunava-
nja cestnine. »Vršič predsta-
vlja eno najlepših točk, po-
vezavo med dvema regija-
ma – in si zasluži finančno 
injekcijo, ne le za ureditev 
informacijske točke in par-
kirišč, temveč celostno ure-
ditev, ki bi omogočala vsem 

obiskovalcem varen prehod 
Vršiča,« poudarja Veber in 
pravi, da se že dlje časa tru-
dijo najti sogovornike, zlasti 
na strani države, saj brez so-
delovanja državnih institu-
cij rešitve niso mogoče.

S tem se načeloma strinja-
jo tudi na Triglavskem na-
rodnem parku. »Vršič sodi 
med najbolj obiskane, celo 
oblegane točke znotraj TNP, 
kar pomeni, da je pritisk 
obiskovalcev z vsemi obre-
menitvami, ki jih povzroča 
promet, izjemno velik. Na 
Ruski oziroma Vršiški ces-
ti predstavlja izjemen pro-
blem veliko število moto-
ristov, kar vpliva tako na pro-
metno varnost kakor velike 
obremenitve s hrupom. Pri 
tem je treba poudariti, da je 
Vršič gorski prelaz, prek ka-
terega poteka državna ces-
ta, ki povezuje Gorenjsko in 
Primorsko. Zlasti prebival-
ci Trente so močno vezani 

na ta prelaz. Glede na stalno 
naraščajoč pritisk obisko-
valcev je nujno potrebno, da 
se o problematiki obiska in 
s tem povezanega prometa 
na Vršiču pogovarjamo vsi 
deležniki v prostoru,« pra-
vijo v parku in pri tem pou-
darjajo, da sta položaj in sta-
tus Vršiča ter ceste čez Vršič 
drugačna kot ceste v Vrata, 
zato bo pri iskanju rešitev 
potrebnega še več napora. 
»O konkretni rešitvi mnogo 
prezgodaj govoriti,« še opo-
zarjajo in zagotavljajo, da bo 
tudi javni zavod TNP pri re-
ševanju problematike pri-
speval vse svoje znanje, ki 
ga imajo njihovi strokovni 
sodelavci. »Vsekakor bo pri 
reševanju Vršiča osrednji 
argument JZ TNP varovanje 
narave, ki jo našim potom-
cem moramo prenesti oh-
ranjeno. Ohranjanje narave 
namreč ne sme biti talec ka-
pitalskega pohlepa.«

Na Vršiču nujna ureditev prometa
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Marjana Ahačič

Vrbnje – V soboto so v Vrb-
njah pri Radovljici pripravili 
slovesnost, na kateri je kar-
dinal Franc Rode blagoslo-
vil obnovljeno znamenje – 
vaški križ, ki ga je na znož-
je hriba pod Marofarjevo do-
mačijo leta 1932 postavil ta-
kratni gospodar Anton Av-
senek. 

Petdeset let po njego-
vi smrti je sedanji gospo-
dar Anton Avsenek mlaj-
ši v spomin na svojega oče-
ta s pomočjo sina Aljoša in 
vaščanov Janeza Kocjanči-
ča, Boštjana Vovka ter Uro-
ša Štefančiča znamenje ob-
novil. Repliko prvotne slike 
je po fotografijah stare slike 
vnebovzetja naslikala Anka 
Marzidovšek. Domačija Ma-
rofarjevih je sicer tudi dom 
dr. Sabine Šegula, ki skupaj 
s Petrom Ribičem sodeluje 
pri velikonočnih in božičnih 
krasitvah bazilike svetega 
Petra v Vatikanu. » Prva ob-
nova se je začela že pred leti, 

ko so dali v obnovo sliko, ki je 
bila na križu. Neljube okoliš-
čine so botrovale reklamaci-
ji slike in končnemu izgino-
tju takratnega slikarja sku-
paj z njo. Tokratne okolišči-
ne so bile znamenju naklo-
njene in povabilu, da bi bla-
goslovil znamenje, se je gos-
pod kardinal Franc Rode z 
veseljem odzval,« je poveda-
la. Ni čudno, da je bilo zna-
menje za slovesnost odeto 
v cvetlično obleko. Cvetje z 
»garklca« je dopolnilo po-
dobo slike vnebovzetja, rde-
či nageljni in rožmarin pa 
so se lepo vklopili v sloven-
sko vas. »Prav je, da sedanji 
rod skrbi za božja znamenja, 
saj se bo tako ohranila dediš-
čina naših staršev in dedov 
za rodove, ki šele prihajajo,« 
je zbrane nagovoril gospo-
dar Avsenek. Kardinalu Ro-
detu, ki je znamenje blagos-
lovil, pa so farani Mošenj v 
spomin na dogodek podari-
li dve knjigi: Pesniki Mošenj 
in okolice ter Fara Mošnje 
skozi 850 let.

Kardinal blagoslovil znamenje
Kardinal Franc Rode je soboto v Vrbnjah blagoslovil obnovljeno znamenje – vaški križ.

Več kot 85 let staro znamenje so obnovili, prejšnjo soboto 
pa ga je blagoslovil kardinal Franc Rode.

Radovljica – Rekreacijski klub Večno mladih fantov jutri, v 
soboto, organizira že 44. Pohod Večno mladih fantov na Stol. 
Zbirališče in prijava pohodnikov bo pred kavarno Ambient v 
Radovljici. Pohod bo potekal od Valvasorjevega doma po obi-
čajni poti, nazaj pa po »mulatjeri«. Simbol letošnjega pohoda 
je laterna v povečani obliki, ki jo skrbnik tudi ponese na Stol. 
Od 17.30 naprej bo na Linhartovem trgu koncert Pihalnega 
orkestra Lesce in še treh gostujočih orkestrov, od 20.30 naprej 
pa bo nastopal Bid Bang z gostoma Aniko Horvat in Mitjo 
Šinkovcem. V nedeljo, 26. avgusta, bo ob 11. uri prvi Radol'ški 
KRONOkiloMETER – kolesarski kronometer po Cesti svobode 
do Linhartovega trga. Pohod na Stol bo v vsakem vremenu.

Večno mladi fantje na Stol

Jesenice – Člani Planinskega društva Jesenice imajo do Golice 
posebno spoštljiv odnos. Vedno spodbujajo člane, občane 
Jesenic in okolice ter planince od vsepovsod, da prosti čas 
izkoristijo za obisk gorske narave. Za spodbudo in promo-
cijo zdravega gibanja bodo tudi letos v nedeljo, 26. avgusta, 
organizirali Dan jeseniških planincev na Golici. Po vzponu na 
vrh bo ob 11. uri v Koči na Golici družabno srečanje. Nastopil 
bo mladi harmonikar Aleš Jakopič iz Planine pod Golico, za 
inštrumente pa bodo prijeli tudi člani njegove družine. Na 
ogled bosta nova info točka in knjižica avtorice Nade Prap-
rotnik o bogastvu botanike v Karavankah V rožcah na Golico. 
Predstavili bodo tudi delo društva in sprejemali nove člane. 

Dan jeseniških planincev na Golici
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Ljubljanska cesta 24, 4240 Radovljica 

Razpisuje prosto delovno mesto  

VZDRŽEVALEC – VOZNIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri
• najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
• vozniško dovoljenje B in C kategorije,
• zaželen je izpit iz TGM in izpit za viličarja,
• vrline komuniciranja s strankami,
• fizične sposobnosti. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave s kopijami 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 10 dneh 
po objavi na naslov: Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava na razpis«

Urša Peternel

Jesenice – Na Darsu so pre-
jeli dva zahtevka za revizi-
jo postopka izbire izvajalca 
gradnje druge cevi predo-
ra Karavanke. Kot je znano, 
je bilo za izvajalca izbrano 
turško podjetje Cengiz In-
saat, ki je med devetimi po-
nudniki dalo najugodnejšo 
ponudbo v višini 89,3 mili-
jona evrov. Zahtevek za re-
vizijo sta vložila dva od ne-
izbranih ponudnikov, pod-
jetji Kolektor CPG iz Nove 
Gorice in Euro-Asfalt iz Sa-
rajeva. 

Na Darsu vsebine zahtev-
kov v tej fazi ne želijo komen-
tirati, so nam pa povedali, 
da se začetek gradnje (če le 
ne bo prišlo do razveljavitve 

razpisa) zamakne za dva do 
tri mesece. 

»Do zahtevka za revizijo 
se bo najprej opredelil na-
ročnik, torej Dars kot prvo-
stopenjski organ, če bo pri-
tožnik po prejemu odgovora 
vztrajal pri zahtevku za revi-
zijo, pa bo Dars celotno doku-
mentacijo predložil v odloča-
nje Državni revizijski komi-
siji za revizijo postopkov jav-
nih naročil,« nam je povedal 
Marjan Koler z Darsa. 

Medtem pa je znan da-
tum začetka gradnje druge 
predorske cevi na avstrijski 
strani, izbrani izvajalec (av-
strijski konzorcij Swietelsky 
Tunnelbau GmbH & Co KG 
v sodelovanju s Swietelsky 
Baugesellschaft m.b.H.) bo 
dela začel 10. septembra, 
so napovedali v avstrijskem 
upravljavcu avtocest Asfinag. 

Gradnja druge cevi se še 
ne bo začela
31. stran

Lužanski gasilci vabijo na

 GASILSKO  VESELICO   
v soboto, 1. septembra, ob 19. uri  

na igrišču pri  

gasilskem domu na Lužah.

 

Za jedačo in pijačo bodo poskrbeli gasilci PGD Luže.

Zabaval vas bo  
                       ansambel DORI. 

Medijski pokrovitelj:
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Od lanskega leta naši 
osnovnošolski računalni-
ški programerji svoje zna-
nje z vrstniki merijo na mla-
dinski evropski računalni-
ški olimpijadi European Ju-
nior Olympiad in Informa-
tics. Letos je potekala drugič, 
mladi programerji pa so bili 
izbrani na Festivalu inovativ-
nih tehnologij – programira-
nju za osnovne šole v različ-
nih programskih jezikih, ki 
je potekal v organizaciji Zve-
ze za tehnično kulturo Slo-
venije. Olimpijado, ki je po-
tekala med 26. julijem in 1. 
avgustom, je gostila Univer-
za Innopolis, ki stoji v bliži-
ni Kazana v ruski republiki 
Tatarstan. Sodelovali so mla-
di programerji iz 21 evrop-
skih držav. Slovenske barve 
so zastopali štirje osnovno-
šolci, ki so osvojili dve brona-
sti odličji, od tega je šlo eno 
na Gorenjsko. Osvojil ga je 
Kranjčan Benjamin Bajd iz 
Osnovne šole Simona Jen-
ka Kranj. »Za udeležbo na 
olimpijado se je bilo treba 
najprej kvalificirati. Iz pred-
tekmovanj sem se uvrstil na 
državno tekmovanje, kjer mi 
je šlo dobro, sledilo je izbirno 
tekmovanje, na katerem so 
izbrali najboljše tekmovalce 
za olimpijado iz posameznih 
držav. V Kazanu smo bili pet 
dni. Prvi dan je bil pripravljal-
ni, da smo se navadili na ra-
čunalnike, sledila sta dva tek-
movalna dneva, obakrat po 
štiri ure. Vsak tekmovalni 

dan smo reševali po tri nalo-
ge. Kakšna je bila zelo težka. 
En primer: Nekdo za potova-
nje v tujo državo potrebuje 
vizum v določenem času, mi 
pa smo iskali programsko re-
šitev, ali ga je sploh mogoče 
pridobiti v določenem krat-
kem času,« je povzel Benja-
min Bajd, ki se je izkazal s 
programskimi rešitvami na-
log. S številom točk je dose-
gel bronasto odličje.

Slovenska skupina osnov-
nošolcev z dvema mentorje-
ma je na olimpijado najprej 
poletela do Moskve, kjer so 
imeli nekaj ur na voljo za 
oglede, potem so se peljali 
naprej do Kazana. Vse sku-
pine so bile nastanjene v 

bližini mesta v novem uni-
verzitetnem centru. »Gosti-
telji so nas peljali na oglede 
znamenitosti, organizira-
li so spoznavno druženje z 
različnimi igrami z vrstniki 
iz drugih držav, nas pogosti-
li s tradicionalno hrano, ki je 
predvsem drugače začinje-
na kot pri nas,« je opisal Be-
njamin, ki si v prihodnje želi 
še več potovati in spoznavati 
nove države. 

Zdaj že nekdanji učenec 
Osnovne šole Simona Jen-
ka bo tretjega septembra se-
del v klopi Gimnazije Kranj. 
V devetem razredu je os-
vojil več priznanj, omeni-
mo samo najžlahtnejša: dr-
žavna zlata priznanja iz 

matematike, logike, raču-
nalništva, Bobra (tekmova-
nja v računalniškem razmi-
šljanju). »Naravoslovje mi 
nasploh zelo leži, najbolj pa 
me veseli matematika. Ra-
čunam, da bom vpisal med-
narodno maturo, saj mi gre 
tudi angleščina zelo dobro,« 
je še povedal mladi talent, 
ki tudi v prostem času naj-
raje programira: »Več sple-
tnih strani je, ki imajo dolo-
čene tekmovalne ure v dne-
vu; prijaviš se in rešuješ na-
loge. Kakšen ''problem'' po-
skušava rešiti skupaj z oče-
tom, ki se tudi ukvarja z ra-
čunalništvom. Kdaj pa grem 
na sprehod ali na tek, da si 
malo prediham možgane.«

Benjaminu bronasto odličje
Kranjčan Benjamin Bajd iz Osnovne šole Simona Jenka Kranj je na mladinski evropski računalniški 
olimpijadi osvojil bronasto odličje. 

Benjamin Bajd / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik, Kranj – Nakupovalna centra Qlandia Kamnik in 
Qlandia Kranj bosta od 27. avgusta do 10. septembra gostila 
razstavo številnih slovenskih ljudskih noš z naslovom Ljud-
ska moda nekoč in danes, s čimer želijo opozoriti na največji 
etnološki festival v Sloveniji – Dneve narodnih noš in oblačilne 
dediščine, ki bodo v Kamniku od 6. do 9. septembra. Razstavi 
pripravljajo v sodelovanju z društvom Akademska folklorna 
skupina Ozara. Kot pravi njihov predsednik Matic Tavčar, 
bodo predstavili dolenjske, gorenjske, koroške, štajerske, 
prekmurske, kostelske in belokranjske noše od začetka 19. 
do začetka 20. stoletja, še posebno zanimiva pa bodo pražnja 
gorenjska kmečka oblačila iz sredine 19. stoletja, predvsem 
z območja Kranja, Škofje Loke, Bohinja, Rateč in Smlednika.

Narodne noše tudi v trgovskem centru

Cerklje – Organizatorji tradicionalne prireditve Fest po ro-
kovem, ki bo v Cerkljah danes in jutri, 24. in 25. avgusta, 
so se zaradi slabe vremenske napovedi odločili, da bodo 
predvideno pestro dogajanje, ki bi moralo biti na prostem, 
preselili v Večnamensko športno dvorano Cerklje, kjer pa 
na žalost celotnega predvidenega programa ne bo možno 
izvesti. Današnji program ostaja nespremenjen, spreminja 
pa se sobotno dogajanje. Dopoldanski program odpade, do-
gajanje pa se bo začelo ob 17. uri z načrtovanimi delavnicami 
in folklornim festivalom Zapojem, zaukam, dekleta zasukam, 
ki se bo začel ob 17.40 s sprevodom godbe in vseh folklornih 
skupin ter predstavitvijo folklornih skupin. Ob 18. uri bo 
Godba Cerklje zaigrala nekaj koračnic, nato pa bo zbrane 
pozdravil župan Franc Čebulj.

Fest po rokovem bo v dvorani

Soriška planina – Prireditev Majerski smenj in kontrabant, s 
katero so nameravali ta konec tedna skleniti pašno in poletno 
sezono, je zaradi slabe vremenske napovedi prestavljena na 2. 
september. Dvodnevni program bodo združili v enodnevnega. 
Obiskovalce bo zabavala Tanja Žagar, pripravili bodo kmečke 
igre, planinsko tržnico, etnografske in kulturne točke, …

Prireditev na Soriški planini prestavljena

Žlebe – Na Marjeti v vasi Žlebe nad Medvodami bo od 24. 
avgusta do 9. septembra vsak dan od 15. do 20. ure odprta 
Hiša na hribu – razstava sodobnih del vizualne umetnosti. 
Na sprehodu po naravi med Marjeto in Katarino in naprej do 
Belega bodo obiskovalci lahko soustvarjali postavitev sodobne 
vizualne poezije in t. i. land art umetniških del. Odprtje Hiše na 
hribu bo danes, 24. avgusta, ob 20. uri na sv. Marjeti v Žlebeh.

Hiša na hribu

Kamna Gorica – S slikarsko kolonijo in malo šolo slikanja se jut-
ri v Kamni Gorici začenjajo Langusovi dnevi. Vaško jedro bodo 
zapolnili slikarji, v objektiv pa bodo utrinke lovili udeleženci foto-
grafske delavnice. Odprtje razstave slik, ki jih bodo ustvarili, bo v 
Domu krajanov v petek, 31. avgusta, ko bo na športnem igrišču 
tudi meddruštvena vaja gasilskih društev Lipniške doline. Glavnina 
dogajanja bo na prvo septembrsko soboto, ko bodo ustvarjalne 
delavnice, tek za otroke in odrasle in družabno srečanje. V nedeljo, 
2. septembra, bo pohod, tokrat iz Kamne Gorice na Brezje, ob 18. 
uri pa bo v Domu krajanov predstava Linhartovega odra Kje je 
bala? Sedmega septembra bo še koncert v cerkvi sv. Trojice, dan 
kasneje pa srečanje pevskih zborov s podelitvijo krajevnih priznanj.

Začenjajo se Langusovi dnevi
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V prispevku Dvomi o izbra-
nem izvajalcu gradnje av-
torica Urša Peternel piše o 
»sumljivo nizki ponudbi«, kar 
naj bi izpostavilo društvo (?) 
Delavska svetovalnica, za ka-
terega nismo uspeli pridobiti 
nikakršnih strokovnih refe-
renc na področju gradbenih 
projektov. Predlagamo, da 
preverite izvajalsko ceno na 
(daljši) avstrijski strani tune-
la, kjer je izvajalska pogodba 
že podpisana, dela pa se zač-
nejo že 10. 9. 2018.
Po pravnomočnem izbo-
ru podjetja Cengiz Insaat 
Sanayi ve Ticaret A.S. za 
gradbena dela v Republiki 
Sloveniji bodo slednja vseka-
kor izvajana povsem v skladu 
s slovenskimi in evropskimi 
standardi, v skladu z zahteva-
mi razpisnih dokumentacij. 
Za vse zaposlene podjetja bo 
ustrezno poskrbljeno v skladu 
z zakoni in pravicami delav-

Dvomi  
o izbranem 
izvajalcu gradnje

cev, skrb bo posvečena njihove-
mu zdravju in varnosti, tako 
kot je bilo do sedaj pri vseh 
projektih podjetja. Kakršna 
koli skrb društev ali posame-
znikov glede navedenega je 
povsem odveč. Podjetje Cen-
giz Insaat Sanayi ve Ticaret 
A.S. prav tako ostro zavrača 
kakršna koli namigovanja, da 
naj bi na gradbiščih podjetja 
umrlo že več sto delavcev, in 
obžaluje tovrstne nesprejemlji-
ve medijske manipulacije.
Preseneča tudi referenčnost v 
medijskem prispevku navede-
nega društva na področju jav-
nih naročil. Celoten postopek 
javnega naročila je bil s strani 
naročnika ustrezno strokovno 
predstavljen. Podjetje Cengiz 
Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 
pa je do danes v Turčiji in v tu-
jini zgradilo ali izvaja gradnjo 
že skupaj 446 kilometrov avto-
cestnih in železniških predorov 
v dogovorjenih rokih in zahte-
vani kvaliteti, kar predstavlja 
gradbene reference, ki jih ne 
zagotavlja nobeno gradbeno 
podjetje v Republiki Sloveniji.

Evren Utku Gök

PREJELI SMO

Simon Šubic

Kranj – Svet Doma upoko-
jencev Kranj (DUK) je v 
sredo na predlog direktori-
ce Zvonke Hočevar sklenil, 
da odstopijo od nadaljnjih 
tožb zoper devet zaposlenih 
za vračilo preveč izplačanih 
stroškov prevoza na delo 
in z njega. Takšen sklep je 
svet zavoda sprejel zara-
di nedavne odločbe višje-
ga delovnega in socialnega 
sodišča, ki je v podobni tož-
bi Doma starejših občanov 
Preddvor odločilo v delav-
čevo korist. »Dom upoko-
jencev Kranj bo tako delav-
cem, ki že odplačujejo pre-
več izplačane stroške prevo-
za, vrnil dosedanja vplači-
la skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi,« je na-
povedala direktorica Hoče-
varjeva in znova poudarila, 
da je tožbene zahtevke mo-
rala vložiti zaradi izrecne 
zahteve v 165. členu Zako-
na o uravnoteženju javnih 
financ ter mnenj Računske-
ga sodišča in Ministrstva za 
javno upravo. »Ker pa lahko 

zaradi nedavne odločbe so-
dišča druge stopnje, ki je 
bila sicer izdana v drugi za-
devi in med drugima stran-
kama, pričakujemo, da bo 
sodišče zavrnilo naše zah-
tevke, ki so vloženi in za ka-
tere je predvidena obravna-
va 31. avgusta, sem Svetu 
predlagala današnji sklep, 
da se izognemo nadaljnjim 
stroškom,« je predvčerajš-
njim razložila Hočevarjeva.

V hišnem Sindikatu zdra-
vstva in socialnega skrbstva, 
ki ga vodi Nataša Malnar in 
sodi pod okrilje Zveze svo-
bodnih sindikatov Slovenije 
(ZSSS), umik tožb pozdrav-
ljajo kot korak v pravo smer, 
ob tem pa navajajo, da so di-
rektorico in svet zavoda ar-
gumentirano pozivali k 
temu že več kot leto dni, od-
kar je bila vložena prva tož-
ba, še zlasti pa po dveh sod-
bah prvostopenjskega sodi-
šča iz decembra lani in ju-
nija letos, ki je obakrat ugo-
tovilo, da je DUK napač-
no obračunaval potne stro-
ške. »V sodbi iz junija 2018 
je sodišče pritrdilo našemu 

stališču, ki ga zagovarjamo 
od začetka zapletov (od leta 
2015), da delavcem ni treba 
vrniti potnih stroškov, saj 
je delodajalec odgovoren za 
pravilen obračun in izplači-
lo potnih stroškov. Tako je 
sodišče v drugi sodbi zavze-
lo stališče, da je dolžnost de-
lavca le to, da posreduje po-
datke o kraju bivanja. Osta-
lo delo, torej kakšni potni 
stroški pripadajo delavcu, 
mora opraviti delodajalec. 
Nadalje je sodišče razsodi-
lo, da se morajo upošteva-
ti načela obligacijskega za-
konika, ki trdijo, da če kdo 
nekaj plača, čeprav ve, da ni 
dolžan, tega ne more terja-
ti nazaj,« je dejala sekretar-
ska ZSSS Gorenjske Mirela 
Žnidarec. 

Svet DUK je v sredo hišni 
Sindikat zdravstva in social-
nega skrbstva obenem poz-
val, naj tudi sam odstopi od 
tožb, ki sta bili zoper DUK 
vloženi zaradi premalo iz-
plačanih stroškov prevoza 
na delo dvema zaposleni-
ma. A sindikat se je odlo-
čil, da bo tožbi nadaljeval, 

saj je DUK izplačal prema-
lo stroškov prevoza na delo 
ne samo dvema njihovi-
ma članoma, ampak veli-
ko večjemu številu zaposle-
nih. »Ker so posamezni pri-
meri med seboj različni, saj 
so dejstva različna, ni eno-
značne rešitve oz. odgovo-
ra, zato nam kljub našemu 
večletnemu vztrajanju in 
razlagam ni uspelo zadeve 
urediti po mirni poti, ker di-
rektorica DUK še vedno ne 
pristaja na vse naše razlage. 
Tudi o tem se je razpravljalo 
na svetu doma ter je sklenje-
no, da je prav, da se pridobi 
sodna praksa tudi za te spor-
ne primere,« je še pojasnila 
Žnidarčeva. »Žal mi je, da 
Sindikat zdravstva in soci-
alnega skrbstva ni priprav-
ljen odstopiti od svojih tožb, 
da bi lahko zadevo v zvezi s 
prevoznimi stroški dokonč-
no zaključili. Sindikat bo po 
izjavi predsednice Malnar-
jeve vztrajal pri nadaljnjih 
tožbah, kar posledično po-
meni, da bodo pravdni stro-
ški še narasli,« pa je žal di-
rektorici Hočevarjevi.

V domu prenehali s tožbami
Medtem ko Dom upokojencev Kranj odstopa od tožb zoper zaposlene zaradi preplačanih stroškov 
prevoza na delo, pa bo sindikat svoji tožbi zaradi premalo izplačanih stroškov nadaljeval. 

Vodice – Zaradi napovedanega dežja je jutri načrtovani vzpon 
godbenikov Godbe Vodice na Triglav in koncert v poklon 240. 
obletnici prvega vzpona na Triglav in 30. obletnici prvega vzpo-
na godbe na Triglav prestavljen na 1. septembra ob 16.30.

Koncert Godbe Vodice na Kredarici je prestavljen

Jasna Paladin

Cerklje – Zahtevo za sklic iz-
redne seje so že konec junija 
podpisali Matevž Bohinc, Pe-
ter Preložnik, Luka Štumber-
ger, Marko Bolka, Jaka Ciper-
le in Marija Remic. 

Izredno sejo so svetniki 
sami najprej sklicali za zače-
tek julija, jo nato zaradi odsot-
nosti večjega števila svetnikov 
prestavili na 1. avgust, a takrat 
zaradi nesklepčnosti ni bila iz-
vedena. Ponovno so jo sklicali 
za sredo, 22. avgusta, ko pa ob-
činski svet znova ni bil sklep-
čen, saj se jih je zbrala le polo-
vica, poleg sklicateljev še Ire-
na Ropret in Rok Mihelčič-Po-
točnik.

Na dnevnem redu izredne 
seje so predlagali obravnavo 

projektov pokritega šotora v 
Nogometnem centru Veleso-
vo in zdravstvenega doma, ki 
naj bi ju gradili v prihodnje. 
Želijo tudi obravnavo o izda-
nih računih za najem objek-
tov in prostorov v lasti občine 
ter vpogled v pogodbe s prav-
nimi in fizičnimi osebami, 
ki najemajo prostore v Nogo-
metnem centru Velesovo, iz-
račun sredstev, ki jih je obči-
na prejela do danes za cesto Je-
zerca–Zgornja postaja Krvav-
ca, ter primerjalno študijo va-
rovanih stanovanj in dodatne-
ga kraka obstoječega Doma 
Taber. Kot zadnjo točko na 
dnevnem redu naj bi na izre-
dni seji obravnavali tudi pre-
kinitev pogodbe z Janjo Kos, 
(nekdanjo) koncesionarko za 
pomoč na domu. Omenjeni 

svetniki so prepričani, da ima-
jo o ključnih projektih občine 
premalo informacij, odgovo-
rov na vprašanja pa v okviru 
rednih sej ne dobijo.

A preostali svetniki in tudi 
župan Franc Čebulj se z nji-
mi ne strinjajo. Slednji pravi, 
da si svetniki lahko kadarkoli 
ogledajo dokumentacijo v pro-
storih občinske uprave in da 
bodo predlagane točke obrav-
navali na septembrski redni 
seji, svetniki iz županove koa-
licije pa so prepričani, da izre-
dnega stanja v občini ni, zato 
tudi ne potrebe po izredni seji.

Kot je včeraj sporočil svetnik 
Matevž Bohinc (SDS), bodo 
pri izredni seji vztrajali še nap-
rej – nov termin z nespreme-
njenim dnevnim redom je 
zdaj 29. avgust ob 17. uri.

Seja znova ni bila sklepčna
Opozicijski svetniki občinskega sveta Občine Cerklje bodo pri sklicu izredne 
seje vztrajali še naprej, župan in polovica svetnikov pa menita, da izrednega 
stanja v občini ni.

Visoko – Teniški turnir v be-
lem, ki bi moral biti v nedeljo 
ob Tavčarjevem dvorcu na Vi-
sokem, so zaradi napoveda-
nega slabega vremena odpo-
vedali. Organizatorja sta ga 
prestavila na prihodnji konec 
tedna.

Teniški turnir 
odpovedali Tržič – Dvodnevni Festival Paradiž bo v vsakem vremenu, je 

sporočil glavni organizator Tržiški muzej. »Danes ob 20.30 
bomo pod streho v stari kovačnici Germovki poslušali izjemni 
trobilni kvintet SiBRASS. Jutri pa bomo v primeru dežja del 
»kuhne na prostem« ob 18.30, koncert skupine Terrafolk ob 19. 
uri in koncert Big Banda RTV Slovenija s Klemnom Slakonjo 
ob 21. uri s tržiškega »Pvaca« prestavili v Dvorano tržiških 
olimpijcev; vstop na dogodke v dvorano bo prost,« je sporočila 
Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja. 

Festival Paradiž ob vsakem vremenu
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Suzana P. Kovačič

Kakšen program pripravljate? 
»Na letošnji Šuštarski ne-

delji bo mogoče bolj od blizu 
kot doslej spoznati in dožive-
ti čevljarsko in drugo obrtno 
dediščino. Pripravljamo bo-
gat program, namenjen otro-
kom, odraslim in družinam. 
Na stojnicah bodo svoje iz-
delke ponujali tržiški in dru-
gi čevljarji, izdelovalci usnje-
nih izdelkov in drugi obrtniki. 
Rokodelstva, ki so nekdaj na-
polnjevala Tržič, bodo pred-
stavljena s praktičnimi prika-
zi. Med novostmi, ki opozar-
jajo na bogato dediščino, ve-
lja posebej omeniti izdelavo 
stenske poslikave na objektu 
Bombažne predilnice in tkal-
nice Tržič, plakatno razstavo 
Zlata doba tržiške industri-
je, postavitev interaktivne-
ga obeležja, posvečenega če-
vljarstvu, in prikaz starodav-
nih obrti z belgijskima ume-
tnikoma. Svoje izdelke bodo 
razstavili tržiški obrtniki, po-
seben del bosta zavzela Art 

tržnica in Bolšji sejem, do-
godke bodo na različnih pri-
zoriščih od četrtka do nede-
lje spremljale zabavnoglasbe-
ne skupine, v soboto zvečer pa 
vabljeni v Kino pod zvezdami. 

Nedeljski program, ki bo 
potekal na skoraj dvajsetih lo-
kacijah, bodo z nastopi pope-
strila tržiška in druga kultur-
na društva. Ponovno bo mo-
goče videti Frejšprehungo, 
šuštarske plese in slišati šu-
štarske pesmi. V modni re-
viji ''po starem'' bo mogo-
če spoznati, kako so se Slo-
venci obuvali v preteklosti, v 
Zgodbi o priletnem šuštar-
ju pa se bodo ustvarjalci nav-
dihovali v čevljarskem izroči-
lu. Na obračališču pred stol-
pnico bo ves dan potekal pro-
gram za otroke, ki ga z DKG 
Vagant pripravlja Damjana 
Golavšek. V športno-zabavni 
animaciji Katrx Sport se bodo 
obiskovalci srečali s funkci-
onalno vadbo, ki jo lahko iz-
vajajo vsi, ne glede na starost, 
spol ali telesno pripravljenost. 
V nekaj igrah se bo obutvena 

dediščina prepletala s sodob-
nostjo. V sodelovanju s pro-
jektom Evropski teden mobil-
nosti pa bomo pripravili še ne-
kaj prometno-družabnih iger 
za otroke.«

Precej dogodkov pripravlja-
te v sodelovanju s Tržiškim 
muzejem ... 

»V Pollakovi kajži Trži-
škega muzeja je na ogled 
razstava Tržiški šuštarji, 
za katero je skupaj z drugi-
mi obrtnimi razstavami Tr-
žiški muzej letos prejel pre-
stižno Valvasorjevo nagra-
do. Občasna razstava o slo-
venski obutveni dediščini – 
prva tovrstna v Sloveniji – bo 
odprta v Galeriji Atrij, kjer 
bo svojo obutev predstavlja-
jo več kot dvajset folklornih 
skupin iz cele Slovenije. Tr-
žiški muzej bo poleg tega za 
otroke pripravil več delav-
nic, z Aljo Viryent pa oživil 
dediščino modrotiska in tr-
žiške kulinarike. Po mestu 
bo potekala detektivska Pot 
radovednega čeveljčka.« 

Koliko ponudnikov na stoj-
nicah pričakujete?

»Prijavilo se je več kot sto 
stojničarjev, ki bodo na ne-
deljskem sejmu prodajali 
svoje izdelke. Več kot tri če-
trtine jih bo ponujalo svoje 
lastne izdelke in izdelke slo-
venskih proizvajalcev, kar 
se nam zdi ključno, poleg 
tega bo četrtina teh prodaja-
la obutev. Kupiti bo mogoče 
tako poceni vsakdanje čevlje 
kot tudi luksuzno obutev.« 

V program boste vključili 
predstavitev tržiških jedi ...

»Tudi to je novost. Priprav-
ljamo kulinarično po n udbo, 
imenovano Tok' okusn', kjer 
bo možno na stojnicah poku-
siti tako lokalne kot tradici-
onalne in druge jedi. Kuhali 
bomo tudi tržiške bržole. Če-
vljarji so imeli radi jedi, ki so 
danes redko na naših mizah.«

Kako bo v nedeljo urejen 
pro metni režim?

»Za promet bo zaprto me-
stno jedro, tudi nekatere ulice 

v njegovi bližini. Pripravlja-
mo obvoze, ki bodo označe-
ni. Parkiranje bo brezplačno, 
brezplačni avtobusni prevoz 
iz Bistrice v Tržič in nazaj bo 
od 8. do 19. ure.«

Kakšni izzivi so pred vami, 
da bo praznik živel še dolgo?

»Tržič kljub propadu Peka 
ostaja kraj z najbogatejšo če-
vljarsko tradicijo. Dedišči-
na med Tržičani še živi, želi-
mo pa si, da bi jo začutili tudi 

obiskovalci od drugod – kaj-
ti čevlje nosimo vsi. V dese-
tletjih se je Šuštarska nede-
lja razvijala v različne sme-
ri, ko so bile ljudem in stro-
ki bolj ali manj pogodu, vse-
mu navkljub pa je ostala naj-
večji turistični dogodek v ob-
čini – in tako bo tudi v prihod-
nje. Šuštarska nedelja mora 
biti sodobna, hkrati pa mora 
temeljiti na čevljarski tradici-
ji – tu so številne možnosti še 
neizkoriščene.«

Gremo na šuštarski praznik v Tržič
Praznik Šuštarske nedelje, ki ima polstoletno tradicijo, se bo začel v četrtek, 30. avgusta, in bo trajal do vključno nedelje, 2. septembra. Glavni organizator 
Občina Tržič napoveduje bogat program, na angelsko nedeljo pa ugodne nakupe. Več v pogovoru z direktorico občinske uprave dr. Metko Knific Zaletelj. 

Prostori  Bombažne predilnice
in tkalnice Tržič
Tekom dneva: Izdelovanje murala (stenska poslikava),
posvečenega tržiški industrijski dediščini

Galerija Paviljon

Amfiteater Gorenjska plaža

Parkirišče pred BPT

17.00: Odprtje razstave: Izdelki tržiških obrtnikov

21.00: Koncert pop rock skupine Tabu s predskupinama
Iskreni kreteni in The Unimogs Band

15.00–23.00: Zabaviščni park Müller

Galerija Atrij
8.00: Odprtje razstave: S peto tolkel bom ob tla: Obutvena 
kultura na Slovenskem v interpretacijah folklornih skupin

Parkirišče pred BPT
15.00–23.00: Zabaviščni park Müller

Petek,  31. 8. 2018

Četrtek,  30. 8. 2018

Prostori  Bombažne predilnice 
in tkalnice Tržič

Atrij Občine Tržič

Parkirišče pred BPT

Tekom dneva: Izdelovanje murala (stenska poslikava),
posvečenega tržiški industrijski dediščini

21.00: Kino pod zvezdami (Popolni tujci, 2016)

15.00–23.00: Zabaviščni park Müller

Sobota, 1. 9. 2018

Sejem (mestno jedro z okolico)
8.00–19.00: Prodaja na stojnicah 

Glavni oder (ob zmaju iz petelinjega jajca)
10.15: Nastop Pihalnega orkestra Tržič 
10.30: Pozdrav Šuštarski nedelji
10.45: Odprtje interaktivnega obeležja, posvečenega 
čevljarstvu
11.00: Odprtje lesenega soda s pivom
11.30: Nastop narodnozabavnega ansambla Lun’ca 
13.00: Predstavitev starodobnikov AMD Tržič
14.00: Glasbeni nastop: Stiven Rahman & bend
9.00–18.00: KUD Ampus: Izdelovanje spominskih 
kovancev

Tržiški obrtniki in zabavni program  
(Galerija Paviljon in pred njo)
9.00–18.00: Razstava: Izdelki tržiških obrtnikov
9.00–18.00: Prikaz dela tržiških obrtnikov
9.00–17.00: Zabavni program s Plesnim klubom Tržič 
in gosti

Nedelja,  2. 9. 2018

Kulturni program in razstava 
(Atrij Občine Tržič)
9.00–18.00: Razstava: S peto tolkel bom ob tla: Obutvena 
kultura na Slovenskem v interpretacijah folklornih skupin; 
vodenje ob spremstvu kustosa
11.30 in 15.00: Oživljena čevljarska dediščina: Zgodbe iz 
čevljarske tradicije  in modna revija »po starem«  
(Frejšprehunga, šuštarske pesmi, U štero, šuštarski plesi, 
animacija za obiskovalce)
13.30: Zgodba o priletnem šuštarju

Otroški program, kulinarika, umetnost, 
razstava (ob stolpnici)
12.00 in 15.00: Otroška Šuštarska nedelja z Damjano  
Golavšek in  DKD Vagant
9.00–18.00: Delavnica Brainobrain
9.00–18.00: Katrx Sport – športno-zabavna animacija
9.00–18.00: Čeveljčkove igre – animacija
8.00–19.00: Tok’ okusn’ – kulinarična ponudba 
8.00–19.00: Art tržnica
8.00–19.00: Razstava na mostu: Zlata doba tržiške 
industrije

Dediščina v sodobnosti 
(Kurnikova hiša z okolico)
9:00–18:00: Ogled Kurnikove hiše: Bivanjska kultura 
19. stoletja in začetka 20. 
9.00–18.00: Umetnost v industriji: Caravan tour – 
starodavne obrti z belgijskima umetnikoma
8.00–19.00: Bolšji sejem

Tržiški muzej (Pollakova kajža)
9.00–18.00: Ogled stalnih zbirk, voden ogled po razstavi 
Tržiški šuštarji v spremstvu kustosa
10.00–18.00: Pot radovednega čeveljčka
10.00–12.00: Ustvarjalna delavnica za otroke  
15.00–16.00: Ustvarjalna delavnica za otroke 
11.00: Odprtje razstave: Modrotisk za sodobno rabo
in prikaz modrotiska z Aljo Viryent
Po 11.00: Tržiška kulinarika z Aljo Viryent

Livarstvo Mebron (Za Mošenikom)
10.00–17.00: Galerija Livarna Mebron: razstava in 
ulivanje svinca

Današnji rokodelci (pred Gorenjsko banko)
8.00–18.00: Prikaz različnih rokodelstev

Sodobna umetnost (prostori  Bombažne 
predilnice in tkalnice Tržič)
9.00: Odprtje murala (stenska poslikava), posvečenega 
tržiški industrijski dediščini (na stavbi nekdanje tkalnice) 
9.30: Predstavitev projekta začasne namestitve 
(»enonočni« hostel) (v prostorih nekdanje opleminitilnice) 

Za ljubitelje živali (parkirišče pri Občini Tržič)
9.00–17.00 (vsako polno uro): Kinološko društvo Storžič:
Prikaz treninga reševalnih psov in kinološke discipline 
Rally Obedience

Zabaviščni park Müller (parkirišče pred BPT)
8.00–21.00: Lunapark za otroke in mladino

Posebna ponudba za skupine in 
posameznike (Atrij Občine Tržič, TPIC) 
1. paket: Zakladi Dovžanove soteske
2. paket: V šentanske globine
3. paket: Pustolovščina z Radetzkim

Informacije o zaporah in parkiriščih na spletni strani www.sustarska-nedelja.si
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Škofja Loka – Danes, 24. avgusta, ob 20.30 bo na Loškem gradu 
koncert vokalnega tria Vivere, v katerem so svoje pevske moči 
združili trije odlični vokalisti: Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in 
Gregor Ravnik. Gre za novo zasedbo, ki je nastala iz zgodb 
njihovih poslušalk in poslušalcev. Matjaž Robavs, Aljaž Farasin 
in Gregor Ravnik so prvič skupaj nastopili na Dobrodelnem 
koncertu Klic dobrote v Celju konec lanskega leta in vzbudili 
veliko pozornost. Matjaž Robavs in Aljaž Farasin sta skupaj 
prepevala v eni najbolj uspešnih glasbenih zasedb pri nas, triu 
Eroika, ki je konec decembra leta 2016 po izjemno uspešnem 
desetletnem delovanju zaključila svojo pot. Gregor Ravnik, 
sicer študent dentalne medicine z vzporednim študijem petja 
na ljubljanski Akademiji za glasbo, v zasedbo prinaša svežino 
s svojo mladostjo in šarmom ter izjemnim vokalom. Njihov 
glasbeni repertoar zajema avtorske skladbe, interpretacije do-
mačih in svetovnih komercialnih glasbenih uspešnic iz žanrov 
zabavne, koncertne in operne glasbe v žanru pop opera.

Najlepše melodije s triom Vivere

Železniki – Danes, v petek, 24. avgusta, ob 19. uri bo v Ga-
leriji Muzeja Železniki odprtje razstave medvojnih plakatov 
iz Železnikov in okolice z naslovom Med dvema ognjema. 
Razstava je nastala v sodelovanju Muzejskega društva Že-
lezniki, Gregorja Bogataja, Muzeja Železniki in Javnega zavoda 
Ratitovec Železniki.

Razstava medvojnih plakatov

Kranj – V sklopu Poletja s Prešernovimi nagrajenci bo danes, 
v petek, 24. avgusta, ob 19. uri v Vojnomirovi dvorani Ullri-
chove hiše na Tomšičevi 42 pogovor z dvema fotografoma, 
nagrajencema Prešernovega sklada – Borisom Gaberščikom 
in Milanom Pajkom. Fotografa sta si po ustvarjalnem pristopu 
zelo blizu in veljata za pomembnejša avtorja aktualne sloven-
ske umetniške fotografije. Pogovor bo vodila Hana Čeferin.

Srečanje s Prešernovimi nagrajenci

Igor Kavčič

Bohinjska Bistrica – Saj si 
bomo priznali, da se s topli-
no v srcu in kar nekako doma 
počutimo vselej, kadar bere-
mo Prešernove verze v Uvo-
du h Krstu pri Savici: »On 
z njimi, ki še trd'jo vero kri-
vo, / beži tje v Bohinj, v Bistr-
ško dolino, / v trdnjavo zida-
no na skalo sivo. // Še dan da-
našnji vidiš razvalino, / ki Aj-
dovski se gradec imenuje, / v 
nji gledaš Črtomirovo lastni-
no.« Ajdovski gradec sicer 
»živi« že v svetu starih pripo-
vedk, navdihnil pa je tudi na-
šega velikega pesnika Fran-
ceta Prešerna, ki ga je v epu 
Krst pri Savici izbral za zad-
njo utrdbo, kamor se v ob-
rambi svoje poganske vere 
umaknejo Črtomirjevi borci.

Grič ima dominantno lego 
na vhodu v Spodnjo bohinj-
sko dolino in je v preteklosti 
kar vabil k poselitvi. Zaradi 
te Ajdovski gradec danes ve-
lja tudi za eno najpomemb-
nejših arheoloških najdišč 
Bohinja in jugovzhodnega 
alpskega prostora. Razvali-
ne danes od daleč s prostim 
očesom sicer niso več vidne, 
kot so bile v času Prešerna, 
vsekakor pa področje Aj-
dovskega gradca v sebi skri-
va večtisočletno zgodovino. 
Zelo dobro še zlasti arheo-
loško zgodovino teh krajev 
pozna arheologinja Marija 
Ogrin iz Bohinjske Bistrice, 
ki je na območju Bohinja v 
preteklosti že večkrat izko-
pavala, nazadnje julija na 
Voglu z Zavodom ArheoAl-
pe, ki ga vodi. »Na področju 
Ajdovskega gradca sem son-
dirala in izkopavala dvakrat, 
poleti 2003 in prav tako leta 
2007. Izkopali smo kamni-
te temelje stavb z ostalinami 
keramike, dele obzidja, naš-
li nekaj zaponk, nakita, lah-
ko omenim lončeno posodo 
s cik-cak ornamentom, dati-
rano v peto do šesto stoletje 
pred našim štetjem. Na vrhu 
griča je bilo najdeno tudi več 
rimskih novcev, kar morda 
kaže tudi na svetost kraja, 
kot to velja za cerkev sv. Ja-
neza v Ribčevem Lazu. Najd-
be dokazujejo tudi, da ni šlo 
za zaprt prostor, ampak je 
tu potekalo živahno trgova-
nje predvsem s Posočjem. 
Najdbe naj bi se seveda hra-
nile v Muzeju Tomaža God-
ca v Bohinjski Bistrici,« po-
jasni Marija Ogrin; da so v 
tistih letih v okviru Turizma 
Bohinj osnovali Arheološki 
park Ajdovski gradec, a pro-
jekt ni šel takoj v realizacijo. 

Lokalno prebivalstvo in 
ponudniki turizma v Bohi-
nju pa so si vseskozi želeli, 

da bi bil ta dostopen z ure-
jenimi potmi ter primerno 
predstavljen javnosti. »V tej 
smeri si vsa ta leta prizadeva-
mo z nekaj malega sredstvi 
in veliko dobre volje. Tako 
smo lani s Turizmom Bo-
hinj, kjer ima direktor Kle-
men Langus posluh za kul-
turno dediščino, najprej 
pripravili idejni načrt in ob 
poti na treh točkah postavi-
li klopi. K sodelovanju smo 
povabili arhitekta Janka Ro-
žiča, ki je klopi in table obli-
koval iz dveh elementov, že-
leza in lesa. K vsaki tabli je 
poleg opisa in interpretativ-
ne domišljijske risbe dodal 
tudi majhno vitrino, v kateri 
je na ogled replika kakšne od 
najdb. S tako interpretacijo 
dediščine, kjer so tako rekoč 
predstavljeni predmeti na 
mestu, kjer so bili odkriti, in 
seveda so jih pred tisočletji 
tedanji prebivalci tudi tam 
uporabljali, je za obiskoval-
ca atraktivno in mu daje nov, 
drugačen pogled na pretek-
lost,« pove sogovornica. 

Kjer so živeli Prabohinjci

Konec junija, ko so v Bohi-
nju potekali Fužinarski dne-
vi, so postavili še štiri opisne 
table, potekalo pa je tudi vo-
denje na Ajdovski gradec. 
Dostop na grič je najlažji iz 
smeri župne cerkve, vzpon 
na vrh tudi ni zahteven, saj 
z zmerno hojo porabimo 
manj kot petnajst minut. Z 
Ogrinovo se ustaviva pri prvi 
tabli ob podhodu pod žele-
znico. Na njej so predsta-
vljena arheološka najdišča 
Bohinja z izpostavljenim Aj-
dovskim gradcem, v vitrino 
pa sodi sulična ost, ki nas po-
vezuje s Prešernovo pesnit-
vijo Krst pri Savici in bojem 
poganov in kristjanov.

Po razmeroma urejeni poti 
se do vrha ustaviva še na dveh 
točkah s tablama. Izvem, da je 
bila naselbina na Ajdovskem 
gradcu obljudena od starejše 
železne dobe v šestem stole-
tju pred našim štetjem do po-
znoantičnega časa v petem in 
šestem stoletju. Grič je imel 
izrazito strateško lego ob po-
teh, ki so vodile prek rudar-
skega in železarskega Bohi-
nja. V poznoantičnem času 
so naselbino dodatno utrdi-
li z obzidjem. To je danes vi-
dno v travnati ruši, o obzid-
ju pa poročajo tudi že prvi iz-
kopavalci leta 1849. V vitrini 
je na ogled nekaj kosov žlin-
dre. Sledi prijeten sprehod 
do naslednje točke, kjer se 
odpre pogled na vas Bitnje, 
vhod v zgornjo dolino in Savo 
Bohinjko. Prav onstran reke 
so železnodobni prebivalci 

Ajdovskega gradca pokopa-
vali svoje pokojnike. Na po-
sebnih mestih so pokojni-
ke sežgali in nato njihov pe-
pel s pridatki položili v grob-
ne jame. Grobove so označili, 
tako da so jih prekrili s kam-
nito ploščo. V to vitrino sodi 
svetolucijska bronasta fibula, 
tipična za kulturni krog Po-
sočja, kamor je sodil tudi Bo-
hinj in od koder naj bi tudi 
prišli tukajšnji prebivalci.

»Na vrhu griča je predsta-
vljen celotni Ajdovski gradec 
od poselitve, velja namreč za 
eno prvih bohinjskih vasi, do 
življenja na njem. Prebivalci 
Ajdovskega gradca (Ajdi) so 
bili predvsem rudarji in že-
lezarji. Železovo rudo (bo-
bovec) so kopali po okoliških 
hribih. Talili so jo v posebnih 
pečeh, ki so jih kurili na var-
ni razdalji od bivališč. Žele-
zni nož iz kakovostnega bo-
hinjske jekla v vitrini pred-
stavlja tukajšnjo železarsko 
dediščino.

Priložnost za bohinjski 
turizem

Table so postavljene po 
vsebinskih zaokroženih 
sklopih, na vsaki je pred-
stavljeno dognanje na tis-
tem delu griča, naj bo to 
obzidje, pokopavanje umr-
lih ali izdelovanje žele-
za. »Tak način predstavlja-
nja izkopanin in nekega 

zgodovinskega arheološke-
ga območja je boljši in zani-
mivejši kot v muzeju. Inter-
pretacija na terenu je za obi-
skovalce vsekakor lahko do-
dana vrednost, k čemur se-
veda pripomore tudi kvali-
tetno vodenje,« je prepriča-
na Marija Ogrin, saj se tako 
predmet in prostor, kjer je 
bil ta izkopan, povezujeta. 

Pomen takega načina 
predstavljanja Ajdovskega 
gradca sogovornica vidi tudi 
v njegovi čim bolj konkretni 
vključitvi v turistično ponud-
bo Bohinja. Prepričana je, da 
bi s tem nekoliko razbreme-
nili turistični val okrog jeze-
ra. »Ajdovski gradec, Hemin 
plavž, cerkev v Bitnjah s ču-
dovitim baročnim oltarjem, 
cerkev sv. Janeza … vse to je 
bohinjska kulturna dedišči-
na, ki pritegne obiskovalce, 
če jo znamo na primeren na-
čin ponuditi. Pravzaprav to 
tudi že delamo skupaj s Tu-
rizmom Bohinj, Turističnim 
društvom Bohinj in drugi-
mi, vendar je treba v tej sme-
ri vzgojiti tudi tiste turiste, ki 
prihajajo k nam le na kopa-
nje v jezeru. Seveda pa bo, 
vsaj ko gre za Ajdovski gra-
dec, treba urejanje nadaljeva-
ti ter osnovati načrt upravlja-
nja, in ker so tod korenine 
slehernega Slovenca, tudi 
razglasiti za kulturni spome-
nik državnega pomena,« še 
dodaja Ogrinova.

V najstarejši bohinjski vasi 
Ajdovski gradec lahko postane privlačna točka za turiste, ki jih zanima preteklost. Na ta prav poseben 
grič ob vhodu v bohinjsko dolino sva se povzpela s poznavalko bohinjske arheološke zgodovine 
arheologinjo Marijo Ogrin.

Arheologinja Marija Ogrin je na novo osmislila Ajdovski 
gradec, na katerega pripravlja tudi strokovna vodenja. 

Pogled na Bitnje in reko Savo, prek katere so v železni dobi 
pokopavali Ajde. / Foto Igor Kavčič
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Igor Kavčič

Kranj – Jazz Kamp že dober te-
den poživlja mestni utrip, na 
glasbenem odru na Pungertu 
so se zvrstile različne doma-
če in tuje džezovske zasedbe. 

Odprla ga je zimzelena Alen-
ka Godec ob spremljavi Big 
Banda Bled, sledil je koncert 
mentorjev glasbenih delav-
nic, novejša slovenska dixie-
land zasedba Oberdixie, v po-
nedeljek so se s kitaristom El-
visom Staničem predstavili 
džezisti iz sosednje Hrvaške, 
od koder je na kranjski oder 
prišel tudi bobnar Branimir 
Gazdik s svojim kvartetom. 
Že po tradiciji sta sredin kon-
cert pripravila pianista David 

Gazarov in Emil Spanyi, prid-
ružil pa se jima je tudi Geor-
gie Fame, včeraj pa se je s pro-
jektom Tribute to Billie Holi-
day predstavil v New Yorku 
živeči slovenski saksofonist 
Igor Lumpert.

Danes, v petek, 24. av-
gusta, bo na sporedu 
enajstčlanska mednarodna 
zasedba multiinstrumenta-
lista Eddieja Luisa, program 
skladb pa so naslovili Hot 
Jazz 1925. Jutri, v soboto, 25. 
avgusta, se bodo predstavili 
udeleženci glasbenih delav-
nic Jazz Kampa Kranj 2018, 
najprej dopoldan v okviru 
Jazz Kamp Kranj Festa, po-
tem pa še zvečer na zaključ-
nem koncertu.

Zaključni džezovski 
konec tedna 
Danes in jutri še zadnja dva večera letošnjega Jazz 
Kampa Kranj.

Drugi dan Jazz Kampa je navdušila nova slovenska zasedba 
Oberdixie. / Foto: Zoran Kozina
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranj bo skupaj z Ble
dom, Jesenicami in Kamni
kom ter v sodelovanju z Ra
dovljico te dni središče tek
movanj športnikov veteranov. 
Prvič v zgodovini bodo zdru
žene discipline: plavanje, sko
ki v vodo, daljinsko in sinhro
no plavanje ter vaterpolo. 

Na evropskem prvenstvu 
se bodo pomerili športniki 
veterani, starejši od 25 let. V 
Kranju bo tekmovanje v va
terpolu in plavanju, na Jese
nicah v skokih v vodo, v Ka
mniku pa v sinhronem pla
vanju. V daljinskem plava
nju se bodo športniki vetera
ni 8. in 9. septembra pomeri
li na Bledu. 

Po uspešni organizaciji ev
ro pskega masters pr venstva 

v plavanju, skokih v vodo, da
ljinskem in sinhronem pla
vanju leta 2007 je Evropska 
plavalna zveza organizacijo 
prvenstva ponovno zaupala 
Plavalni zvezi Slovenije, or
ganizacijsko pa za dogodek 
skrbi podjetje Si Sport, d. o. 
o., ki že več kot dvajset let de
luje na področju organizaci
je športnih dogodkov. Kot 
pravijo organizatorji, je pri
javljenih več kot 4600 tek
movalcev in tekmovalk, med 
njimi 128 slovenskih. Vstop 
za ogled tekmovanj bo na 
vseh prizoriščih prost. 

Na Letnem kopališču Kr
anj bo 26. avgusta odprtje 
prvenstva za vaterpoliste in 
tekmovalce v skokih v vodo, 
2. septembra pa bo poteka
lo svečano odprtje tekmova
nja. 

Prihajajo športniki 
veterani
Ta konec tedna se začenja evropsko masters 
prvenstvo v vaterpolu, plavanju, skokih v vodo, 
daljinskem in sinhronem plavanju. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Vodstvo košarkar
skega kluba iz Škofje Loke 
je podaljšalo sodelovanje s 
36letnim Jako Hladnikom, 
ki bo tako tudi v prihajajoči 
sezoni vodil člansko ekipo 
LTH Castings.

»Košarkarski klub Ško
fja Loka me je prepričal s 
projektom dela z mladimi, 
ki smo ga zastavili že v lan
ski sezoni, tako da odločitev 
o tem, da ostanem v Škofji 
Loki, ni bila težka,« je po
vedal Jaka Hladnik, ki je v 
lanski sezoni vodil eno iz
med najmlajših ekip v zgo
dovini druge SKL in z njo 
presegel vsa pričakovanja. 
Škofjeločani so se po re
dnem delu sezone uvrsti
li med najboljše štiri ekipe 

in se tako borili za preboj 
med elito. »V letošnji sezo
ni se nam obeta tudi sode
lovanje z domžalskim klu
bom Helios Suns in verja
mem, da bo to še pripomo
glo k razvoju igralcev. Že se
daj lahko trdim, da se bomo 
tudi v novo sezono podali z 
izjemno mlado ekipo, ki ji 
bomo, upam, bomo dodali 
kakšnega košarkarja s pre
potrebnimi izkušnjami,« je 
povedal Hladnik.

Škofjeločani so priprave 
na novo sezono začeli minu
li četrtek, Hladnik pa si je že 
izbral tudi pomočnika. To 
bo 22letni Martin Kožuh, ki 
je s Hladnikom sodeloval že 
v lanski sezoni, ko si je izku
šnje nabiral z vodenjem ne
katerih mlajših selekcij KK 
Ines.

Hladnik bo še vodil Ločane

Bled – Na Bledu so drugo leto zapored pripravili Blejski kole-
sarski festival, osrednji kolesarski festival v Sloveniji. Potekal 
bo od danes, 24. avgusta, do nedelje, 26. avgusta. Obeta se tri 
dni zanimivega in raznolikega programa s poudarkom na kole-
sarstvu. Glavno prizorišče bo Veslaški center Bled v Mali Zaki, 
kjer bo tudi razstavni salon. Nedelja bo v prvi vrsti tekmovalno 
obarvana. Podali se boste lahko na gorskokolesarski maraton 
v dveh različnih razdaljah (Bled Epic – 101,9 kilometra, Bled 
Marathon – 61,4 kilometra). V soboto bodo tekmovali tudi 
otroci. Več informacij in podroben program dogajanja dobite 
na spletni strani Blejskega kolesarskega festivala.

Od danes do nedelje Blejski kolesarski festival Ribčev Laz – S kajakom po Bohinjskem jezeru, kolesom do 
parkirišča pod planino Konjščica in tekom do Vodnikove koče 
na Velem polju se bodo v nedeljo, 26. avgusta, spopadli posa-
mezniki in štafete na Triatlonu jeklenih v Bohinju. Skupinski 
start posameznikov bo ob 9.30, štafet pa ob 9.50 pri cerkvi 
sv. Janeza v Ribčevem Lazu.

V nedeljo bo Triatlon jeklenih v Bohinju

Cerklje – Prihaja konec tedna kolesarstva na Krvavcu, združen 
v kolesarski festival s ključnimi dogodki: 13. rekreativnim ko-
lesarskim vzponom Kralj in kraljica Krvavca in pohodom na 
Krvavec, ki bosta jutri, 25. avgusta (start kolesarskega vzpona 
bo ob 10. uri pri piceriji Pod Jenkovo lipo), in slovenskim 
enduro državnim prvenstvom, ki bo v nedeljo, 26. avgusta. 

Kolesarski konec tedna na Krvavcu

Kranj – Atletsko Društvo Olimpik organizira drugi Tek na 
»stari« Ljubelj 2018, ki bo v nedeljo, 26. avgusta. Start na 
dva kilometra dolgi progi bo ob 10. uri pri vratih na začetku 
makadamske poti proti vrhu Starega Ljubelja.

Drugi Tek na »stari« Ljubelj

Kranj – Jutri in v nedeljo bodo nogometaši v prvi SNL Telekom 
odigrali tekme šestega kroga. Triglav bo jutri ob 20. uri gosto-
val v Krškem, v nedeljo pa bo ekipa Domžal ob 18.15 gostila 
Olimpijo. Tekme četrtega kroga bodo odigrali nogometaši v 
drugi SNL. Roltek Dob bo gostoval na Ptuju, Kalcer Radomlje 
pa v Sežani. Nogometaši v tretji SNL – center bodo jutri in 
v nedeljo odigrali tekme drugega kroga. V Stražišču se jutri 
ob 17.30 obeta zanimiv obračun med Savo Kranj in Bledom 
Hirterjem, nogometaši Žirov pa gostujejo pri Svobodi Ljublja-
na. V nedeljo bo Komenda ob 17.30 gostila Arne Tabor 69, ob 
19. uri pa bo Tinex Šenčur gostoval v Ivančni Gorici.

Triglav ponovno gostuje, Domžale doma

Vilma Stanovnik

Bled – S tekmo med zagreb
škim Medveščakom in Be
ljakom se je včeraj zvečer v 
Ledeni dvorani na Bledu za
čela mednarodna poletna 
hokejska liga Bled 2018. Da
nes ob 20. uri je na spore
du tekma med Beljakom in 
češkim ekstraligašem mo
štvom Karlovy Vary. Jutri 
se bosta ob 16.30 pomerila 

Medveščak in Karlovy Vary, 
ob 20. uri pa bo na sporedu 
prvi letošnji slovenski derbi 
med ekipama SIJ Acroni Je
senice in Olimpija. Poletna 
hokejska liga se bo zaključi
la v nedeljo s tekmo za tret
je mesto (ob 16.30) in fina
lom ob 20. uri. Vstopnina za 
tekme je osem evrov, otroci 
do 12 let imajo prosto. Pro
daja vstopnic že poteka na 
www.mojekarte.si, dobiti pa 

jih je moč tudi uro pred tek
mo pri blagajni Ledene dvo
rane Bled.

Prav tako na Bledu pa bo 
jutri potekal osmi dobrodel
ni golfski turnir Anžeta Kopi
tarja. Organizacijo in glavno 
pokroviteljstvo je tudi letos 
prevzel Joc Pečečnik in njego
va Skupina Interblock, s svo
jimi prispevki pa so dogodek 
podprla številna uspešna slo
venska podjetja. Z zbranimi 

sredstvi bodo pod okriljem 
Ustanove Rdeča žoga, Fun
dacije SBC, na pomoč prisko
čili socialno ogroženim dru
žinam in posameznikom, Pe
diatričnemu oddelku Splošne 
bolnišnice Jesenice ter trem 
mladim in nadarjenim špor
tnikom. Letos bo kar četrtina 
zbranih sredstev namenjena 
tudi čisto novemu projektu, 
ustanovitvi letovišča za otroke 
iz socialno ogroženih družin.

Jutri prvi hokejski derbi
Na Bledu se je včeraj začela mednarodna poletna hokejska liga, jutri pa se bosta prvič v tej sezoni 
pomerila SIJ Acroni Jesenice in Olimpija. Jutri tudi dobrodelni golfski turnir Anžeta Kopitarja.

Maja Bertoncelj

Podbrezje – Darko Đurić 
piše izjemno zgodbo, zgod
bo o fantu, ki se je rodil brez 
leve roke in obeh nog, v živ
ljenju pa je dosegel številne 
zmage, tako športne kot na 
drugih področjih. Na nedav
nem evropskem prvenstvu v 
paraplavanju je osvojil zlato 
medaljo na petdeset metrov 
prosto in bronasto medaljo 
na dvesto metrov prosto. 

Sprejem po novem veli
kem uspehu je bil pri Debe
ljakovih v Podbrezjah, kjer je 
že skoraj vse življenje Dar
kov dom. Milan in Veronika 
sta ga posvojila pred 27 leti. 
Sprejem je pripravila druži
na ob podpori Občine Naklo. 
Na oder je Darko prišel prvič 
brez bergel. Sledila je himna 
v njegovo čast, katere avtor je 
oče Milan Debeljak. »Darko, 
naš junak si. Vsi, ki te pozna
mo, smo ponosni nate, radi 
te imamo ...« je le delček 
refrena. Darku so čestitali 
mnogi, tudi župan Občine 
Naklo Marko Mravlja, ki mu 
je ob tem izročil spominsko 
plaketo občine kot udeležen
cu paraolimpijskih iger. 

Spomini na evropsko pr
venstvo so še zelo sveži. 
»To je bilo eno najbolj tur
bulentnih prvenstev, kar 
sem jih doživel,« je dejal 

29letni športnik. Po zanj 
neuspehu na prvi tekmi se 
je še enkrat več znal pob
rati, tako kot po olimpij
skih igrah, kjer si je zelo že
lel medalje, končal pa na če
trtem mestu. »Po Riu sem 
imel kar hudo krizo. Baze
na nisem hotel niti videti. 
Vedel sem, da moram na
rediti spremembo. Vprašal 
sem za možnost treninga na 
Nizozemskem. Uresničila 
se je, podprli so me tudi na 
zvezi. Se je izplačalo,« je še 
povedal, na vprašanje o nas
lednjem cilju pa odgovoril: 

»Treba je počakati, da se gla
va ohladi, zbrati misli, se 
posvetovati z ljudmi okrog 
sebe in potem sprejeti od
ločitve.« Na koncu ni poza
bil na zahvalo: »Za moje re
zultate je v prvi vrsti zaslu
žna družina, ki mi je dala to
pel dom, Podbrezje, trener
ji, zveza, sponzorji, vsi, ki mi 
pomagajo in me podpirajo.« 

Darka so pričakali doma
či, prijatelji, znanci in dru
gi, ki so prišli izkazat čast 
evropskemu prvaku. »Seve
da sem ponosen na njego
vi medalji, še bolj pa vesel. 

Za to sta dva razloga. Dar
ko je bil zadnjih devet mese
cev na Nizozemskem, kjer je 
trdo treniral. To so bili zanj 
težki meseci. Pogrešali smo 
drug drugega. Da je toliko 
časa zdržal od doma in ob ta
kšnem tempu treningov, je 
velik uspeh. Drugi razlog za 
veselje pa je, da je na evrop
skem prvenstvu po prvi tek
mi, na kateri mu ni šlo, nas
lednje jutro vstal, se pobral 
in zmogel tako dobro plava
ti. Zmagal je v sebi, dokazal, 
kako močan je,« je dejal nje
gov oče Milan Debeljak.

Darko, naš junak si
V Podbrezjah so s sprejemom izkazali čast evropskemu prvaku Darku Đuriću. Za njim so težki meseci 
življenja in treninga na Nizozemskem, ki so bili kronani z dvema medaljama na evropskem prvenstvu v 
paraplavanju. Kako naprej? »Glava je še vroča, počakajmo,« pravi Darko.

Darka Đurića so pričakali in mu čestitali njegovi najzvestejši navijači. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj – Na današnji skup-
ščini Gorenjske gradbe-
ne družbe (GGD) bodo nje-
ni delničarji odločali tudi o 
razveljavitvi lanskega skle-
pa o umiku 29.124 lastnih 
delnic, kar je tedaj pomeni-
lo skoraj deset odstotkov del-
nic. Ta sklep je bil delničar-
jem kranjskega gradbene-
ga podjetja predlagan zara-
di nedavne odločbe Agen-
cije za trg vrednostnih pa-
pirjev, ki je trem delničar-
jem – družbi pooblaščen-
ki CPK Invest (68,72 od-
stotka delnic), nekdanje-
mu dolgoletnemu direktor-
ju Branku Žiberni (2,28 od-
stotka) in predsedniku nad-
zornega sveta Janezu Gra-
dišarju (1,42 odstotka) – za-
radi usklajenega delovanja 
odvzela glasovalne pravice. 
Ob dejstvu, da ima GGD še 
vedno 9,16 odstotka lastnih 
delnic, omenjena sankcija 
pomeni, da bodo na današ-
nji skupščini smeli glasovati 

le delničarji, ki imajo v lasti 
le slabih 19 odstotkov delnic 
kranjske družbe. Mali delni-
čarji, med njimi tudi trinajst 
gorenjskih občin, bodo tako 
med drugim odločali tudi o 
usodi skoraj sedmih mili-
jonov evrov bilančnega do-
bička. Vodstvo družbe sicer 
predlaga, da bilančni dobi-
ček tako kot že vsa pretekla 
leta ostane nerazporejen.

Presegli prevzemni prag

Agencija za trg vredno-
stnih papirjev je aprila letos 
pri CPK Investu, Branku Ži-
berni, ki je preko družbe po-
oblaščenke posredno naj-
večji lastnik GGD, in Janezu 
Gradišarju ugotovila uskla-
jeno delovanje, saj od lani 
po umiku 29.124 lastnih 
delnic presegajo prevzem-
ni prag. Sankcija mirovanja 
glasovalnih pravic bo veljala, 
dokler v skladu z zakonom o 
prevzemih vsaj eden od njih 
ali skupaj ne podajo prev-
zemne ponudbe za nakup 

vseh delnic ali pa skupne-
ga lastniškega deleža ne zni-
žajo pod prevzemni prag. V 
primeru, da današnja skup-
ščina sprejme sklep o prek-
licu umika dobrih 29 tisoč 
lastnih delnic, se bo skup-
ni lastniški delež CPK In-
vest, Žiberne in Gradišar-
ja z današnjih 72,42 odstot-
ka znižal na prejšnjih 64,58 
odstotka. Ker bi s tem skup-
ni delež lastnih delnic druž-
be presegel dovoljenih de-
set odstotkov osnovnega ka-
pitala, je delničarjem v nas-
lednjem koraku predlagan 
sklep o zmanjšanju osnov-
nega kapitala z umikom 
skupno 50.850 lastnih del-
nic, s čimer se bo število iz-
danih delnic zmanjšalo na 
215.587 delnic, osnovni ka-
pital pa se bo v nominalnem 
znesku znižal za slabih 643 
tisoč evrov na okoli 2,73 mi-
lijona evrov. Znesek v vred-
nosti umaknjenih lastnih 
delnic (643 tisoč evrov) bodo 
ob tem prenesli v kapitalske 
rezerve, nato pa nameravajo 

te nameniti za ponovno po-
večanje osnovnega kapita-
la na začetnih 3,37 milijo-
na evrov, pri čemer bo šte-
vilo izdanih delnic ostalo 
nespremenjeno.

Tudi o novem nadzorniku

Skupščina delničarjem bo 
danes med drugim odloča-
la tudi o podelitvi razrešni-
ce vodstvu za poslovno leto 
2017 ter o novem nadzorni-
ku. To naj bi postal Matevž 
Žiberna, sin Branka Žiber-
ne, ki bo v nadzornem svetu 
zamenjal Stanislava Remi-
ca, ki je podal odstopno iz-
javo. Nekdanji direktor ko-
merciale je namreč po upo-
kojitvi Branka Žiberne fe-
bruarja letos prevzel vode-
nje družbe, ki je lani iz po-
slovanja ustvarila skoraj 845 
tisoč evrov čistega dobička. 
Kot že omenjeno, bilančni 
dobiček znaša 6,96 milijona 
evrov, za katerega pa uprava 
predlaga, naj še naprej osta-
ne nerazporejen.

Odločala bo le petina kapitala
Pred današnjo skupščino Gorenjske gradbene družbe so brez glasovalnih pravic ostali družba
pooblaščenka CPK Invest, Branko Žiberna in Janez Gradišar, ki imajo skupaj v lasti večino delnic.

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik je 
skupaj s Podjetniškim klu-
bom Kamnik ta teden gostil 
dvanajstčlansko gospodar-
sko delegacijo iz Kitajske. 
V delegaciji so bili predstav-
niki uspešnih gospodarskih 
podjetij iz različnih obmo-
čij Kitajske. Namen njiho-
vega obiska je bil spoznati 
Kamnik kot uspešno obmo-
čje za razvoj gospodarstva 
in se seznaniti s turizmom 
kot privlačno gospodarsko 
panogo. Delegacija je obi-
skala dve uspešni kamniški 
podjetji, Elektrino in Nektar 

Naturo, ter Veliko planino, v 
KIKštarterju pa so prisluh-
nili predstavitvi Podjetni-
škega kluba Kamnik in ino-
vativnih zagonskih podjetij.

Obisk gospodarske dele-
gacije Kitajske je plod obi-
ska predstavnikov turistič-
ne agencije Shanghai E-fly 
International Travel Service 
iz Kitajske. Ti so Kamnik in 
njegove turistične znameni-
tosti obiskali že januarja le-
tos. Tako januarski kot tok-
ratni obisk sta pokazala, da 
na Kitajskem obstaja veliko 
zanimanje za Kamnik. Pred-
vsem jih navdušuje raznoli-
ka narava v okolici Kamnika 
ter bogata zgodovina mesta.

Gospodarska delegacija iz
Kitajske obiskala Kamnik
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Kmetijstvo in gozdarstvo

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Na 
Pomurskem sejmu v Gornji 
Radgoni bodo jutri ob deset-
ih dopoldne odprli 56. med-
narodni kmetijsko-živilski 
sejem Agra, ki bo trajal šest 
dni, do vključno 30. avgusta. 
Prireditelji so se tudi tokrat 
potrudili in pripravili sejem, 
ki bo tako komercialno kot 
vsebinsko zanimiv za obis-
kovalce, med njimi so vsako 
leto tudi kmetje z Gorenjske-
ga. Tokrat se na 71.300 kva-
dratnih metrov notranjih in 
zunanjih razstavnih površin 
predstavlja 1840 razstavljav-
cev iz 32 držav. Država part-
nerica sejma bo Makedoni-
ja, posebej pa se bodo pred-
stavile še Avstrija, Hrvaška, 
Madžarska, Poljska in Indi-
ja. V komercialni sejemski 

ponudbi bo največ kmetij-
ske in gozdarske mehaniza-
cije, kmetijskega reproduk-
cijskega materiala, materi-
alov za kmetijsko gradnjo, 
živil, blaga za široko porabo 
in tudi različnih storitev, po 
vsebinski plati pa daje sejem 
poudarek podeželski mladi-
ni in mladim kmetom, hra-
ni iz naše bližine, generacij-
ski pomladitvi, digitalizaci-
ji, inovativnosti, znanju in 
povezovanju, trajnostnemu 
gospodarjenju z gozdovi, 
visoko učinkoviti kmetijski 
tehniki, ki omogoča trajno-
stno kmetovanje, in ekološ-
kemu kmetijstvu. 

Poudarek mladim

Da gre za sejem nove 
generacije, kaže že to, da 
bo sejem odprl predsednik 
Zveze slovenske podeželske 

mladine Rok Damijan. Zve-
za bo na sejmu predstavi-
la svojo dejavnost, razglasi-
la rezultate natečaja Traktor 
leta po izboru mladih kme-
tov, mladim kmetom pri-
jazna podjetja bodo na sej-
mu ponudila mladim razli-
čne ugodnosti, mladi kme-
tje bodo v nedeljo na tržni-
ci predstavili svoje dejav-
nosti in izdelke. Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano bo pripra-
vilo na sejmu več pogovo-
rov, pri tem pa bo dalo pou-
darek mladim. Razpravlja-
li bodo o pomenu povezo-
vanja med mladimi kmeti, 
pametnem kmetijstvu, pre-
nosu izkušenj tujih mladih 
kmetov na slovenske kmeti-
je, položaju mladih žensk na 
podeželju ... Že danes, dan 
pred odprtjem sejma, bo v 

Mariboru ministrska konfe-
renca, ki bo posvečena mla-
dim. Kmetijsko-gozdarska 
zbornica bo v torek, na dan 
zbornice, pripravila posveto-
vanje o tem, ali je nova skup-
na kmetijska politika Evrop-
ske unije priložnost za Slo-
venijo in za mlade kmete, že 
dan prej, v ponedeljek, pa bo 
srečanje mladih strokovnja-
kov s področja kmetijstva in 
živilstva.

Državno sekaško 
tekmovanje

Zavod za gozdove Sloveni-
je bo to nedeljo pripravil na 
sejmu jubilejno, že dvajseto 
sekaško tekmovanje lastni-
kov gozdov, dejaven pa bo 
tudi druge sejemske dni. Pri-
kazal bo varno delo z motor-
no žago in pravilno uporabo 
zaščitne opreme, predstavil 

možnosti spletnega dostopa 
do bogate baze podatkov o 
gozdovih, pripravil skupaj z 
gozdarskim inštitutom raz-
stavo o slovenskem gozdu, 
zanimivo bo tudi predavan-
je o vplivu podnebnih spre-
memb na vrstno in struktur-
no pestrost slovenskih goz-
dov. V sredo bo na sejmu tra-
dicionalni dan zadružnikov, 
Zadružna zveza Slovenije 
bo podelila priznanja zaslu-
žnim zadružnikom, zadruž-
nim delavcem, zadrugam in 
organizacijam, ki sodeluje-
jo z zadružnim sistemom. 
Pod okriljem Zbornice 
kmetijskih in živilskih pod-
jetij se bo s ponudbo izdel-
kov predstavila slovenska 
živilsko-predelovalna indu-
strija, na posebni razstavi 
bodo tudi nagrajeni pekov-
ski izdelki.

Razstave živine

Obiskovalci si bodo lahko 
ogledali tudi razstave živa-
li. Na razstavi slovenskih 
avtohtonih pasem domačih 
živali bodo na ogled cikasto 
govedo (s Smolejeve kmeti-
je v Planini pod Golico), ovce 
jezersko-solčavske pasme, 
belokranjska pramenka, 
krškopoljski prašič, štajer-
ska kokoš in drežniška koza, 
na razstavi konj pa še sloven-
ski hladnokrvni konj, posa-
vec in lipicanec. Na razstavi 
govedi bodo letos le plemen-
ske živali s kmetij mladih 
prevzemnikov. Na predsta-
vitvi prašičereje letos zara-
di tveganja okužbe z afriš-
ko prašičjo kugo ne bo živih 
živali, že po tradiciji bosta na 
sejmu tudi razstavi drobnice 
in čebelarstva.

Radgona spet kmetijsko središče države
Gornja Radgona bo v času kmetijsko-živilskega sejma Agra spet kmetijsko središče države, kjer se bodo srečevali ponudniki kmetijske tehnike in živilskih 
izdelkov, kmetje in drugi potrošniki, strokovnjaki in (kmetijski) politiki, ugledni domači in tuje gostje ...

25. - 30. 8. 2018, Gornja Radgona

56. MEDNARODNI

KMETIJSKO-
ŽIVILSKI SEJEM

DRŽAVA PARTNER 
MAKEDONIJA

SEJEM NOVE GENERACIJE!

www.sejem-agra.si

www.pomurski-sejem.si

Tradicionalni sejem AGRA se bo tudi letos s številnimi med-
narodnimi predstavitvami in novostmi potrdil kot najpo-
membnejši kmetijsko-živilski sejem tem delu Evrope. Pose-
bno pozornost bo namenil mladim v agroživilstvu ter zdra-
vi, visoko kakovostni hrani iz naše bližine. Država partnerica 
bo Makedonija s svojo kulinarično, vinsko in turistično ponu-
dbo. Ob njej se bodo z nacionalnimi in regionalnimi nastopi 

predstavile Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Poljska in Indija. Na 
71.300 m2 razstavnih površin bo novosti v kmetijski tehniki in 
živilskopredelovalni industriji ponujalo 1840 razstavljavcev iz 
32 držav. V pokušnjo in nakup ekoloških in najboljših regio-
nalnih izdelkov, dobrot in vin bodo vabili Agrina tržnica, Agri-
na kuhinja, Vinski hram in letos prvič tudi Medeni hram, ure-
jen v počastitev svetovnega Dneva čebel. 

SEJEM NOVE GENERACIJE, 56. MEDNARODNI 
KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA, 
OD 25. DO 30. AVGUSTA 2018 V GORNJI RADGONI!

Sejem lahko obiščete 
tudi organizirano,  
po ugodnih paketnih 
cenah. Za prevoz, 
vodenje, vstopnico, 
dvakrat toplo hrano 
in degustacije boste iz 
Kranja odšteli  
le 34 evrov na osebo. 

Informacije  
in rezervacije:  
izleti@slo-tours.si  
ali 080 1460

AGRA bo prizorišče za številna družabna tekmovanja in sreča-
nja, znova pa bo bogat tudi sejemski strokovni program. Atra-
ktivne bodo predstavitve avtohtonih pasem živali v hlevih in 
na maneži, kjer bo vsak dan za obiskovalce na voljo brezplač-
no jahanje konjev, na sejemski torek pa bo dogajanje popes-
trilo športno preskakovanje ovir s konji. Posebno doživetje bo 
tudi ogled bujnih sejemskih vrtov, gozdno-parkovnega nasa-
da in hiške iz slamnatih bal.

Ob naštetem pa AGRA ponuja še veliko drugih, zdravih, oku-
snih, zabavnih in družabnih razlogov za doživetje prelepega 
sejemskega dne v Pomurju.

Prijazno vabljeni!  www.sejem-agra.si

AGRA VAM JE BLIZU 
AGRA omogoča nakup rednih vstopnic za odrasle 
preko spleta in prodajne mreže Mojekarte.si po 
znižani ceni 6,00 €. 
Nasvet za vse, ki se boste na sejem AGRA pripeljali 
z avtom. Najhitreje boste prispeli, če boste iz 
avtoceste zapeljali proti Gornji Radgoni na izvozu 
Sveti Jurij ob Ščavnici. 
Na sejem AGRA se lahko brezskrbno pripeljete  
z avtobusom, neposredno iz Ljubljane, Maribora … 
https://www.apms.si/voznired
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Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Na med-
narodnem ocenjevan-
ju svežega mesa in mes-
nih izdelkov je sodelova-
lo 37 podjetij z 264 izdelki.
Na ocenjevanju so se izka-
zali tudi gorenjski prede-
lovalci mesa. Kmetija Hri-
bar iz Predoselj bo na sej-
mu prejela zlato medaljo
za želodček s kašo ter sre-
brne medalje za še tri izdel-
ke, Čadež z Visokega zlati 
medalji za domačo gorenj-
sko zaseko in za prekajeni 

svinjski hrbet - laks kare
ter še šest srebrnih medalj, 
Mesarstvo Oblak iz Žirov 
pa zlate medalje za ocvir-
ke v masti, gorenjsko zase-
ko, posebnico z vrtnina-
mi, prekajeno šunko ter 
za suhe ocvirke ter srebr-
ne medalje za sedem izdel-
kov, Meso Kamnik dve zlati 
medalji - za zlato mortadelo 
Anton in za zlato mortade-
lo z olivami Anton, tri zlate 
medalje za tržno ponudbo 
- za kamniške odščipance s 
sirom, čevapčiče Anton in 
za kamniške odščipance z 

mesnato slanino, poleg tega 
pa še šest srebrnih medalj
in eno srebrno medaljo za 
tržno ponudbo, piščančje-
reja Galjot iz Lahovč pa zla-
to medaljo za tržno ponud-
bo domačega piščanca.

Oseminosemdeset doma-
čih čebelarjev in štirinajst 
tujih iz petih držav je na 
ocenjevanje dalo skupno 
146 vzorcev medu. Prizna-
nja bo na sejmu prejelo tudi 
šest gorenjskih čebelarjev. 
Čebelarstvo Ajda z Obrn
pri Bohinjski Beli bo preje-
lo srebrno medaljo za lipov 

med, Jože Frelih iz Žirov
srebrno za lipov med, Čebe-
larstvo Kimovec iz Šenčur-
ja zlati medalji za lipov in 
kostanjev med, Čebelars-
tvo Kokl, Tomaž Kokl, iz
Potoč pri Preddvoru bro-
nasto medaljo za akacijev
med, Jože Ribnikar z Golni-
ka zlato medaljo za cvetlič-
ni med in srebrno za lipov
med ter samostojni podje-
tnik Mitja Smrdel iz Kra-
nja zlato medaljo za kosta-
njev med, srebrno za lipov
med in bronasto za akaci-
jev med.

Na ocenjevanje kakovo-
sti sadnih sokov, brezalko-
holnih pijač in embaliranih
vod je 26 podjetij dalo skup-
no 86 izdelkov. Štirje izdelki 
so prejeli priznanje Šampi-
on kakovosti, med njimi tudi
Voda 902 z okusom bezga, ki
jo polni podjetje Voda 902 iz
Podloma pri Stahovici. Isto
podjetje bo prejelo še veliko
zlato medaljo za Vodo 902
z okusom zelenega jabol-
ka, zlato medaljo za Vodo z
okusom pomaranče in limo-
ne ter še tri srebrne medal-
je. Podjetje Vipi z Brezij bo

prejelo zlato medaljo za mot-
ni jabolčni sok, Dragica Štirn 
s kmetije na Suhi pri Predo-
sljah pa veliko zlato medal-
jo za zeliščni sirup ingver in
za zeliščni sirup ingver brez 
dodanega sladkorja ter poleg
tega še eno srebrno medaljo.

Na ocenjevanju mleka 
in mlečnih izdelkov so naj-
več šampionov (štiri) dobi-
le Pomurske mlekarne, naj-
več priznanj sicer pa Mle-
karna Celeia, ki bo dobila 
skupno 38 priznanj, od tega 
sedem velikih zlatih medalj 
in enajst zlatih medalj.

Sejemska priznanja za kakovost izdelkov
V okviru sejma Agra v Gornji Radgoni so potekala mednarodna ocenjevanja svežega mesa, mesnih in mlečnih izdelkov in medu, sokov, brezalkoholnih pijač
in embaliranih vod ter vina, danes pa se bo končalo še ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme.

Interexport, d. o. o., Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda 
T: 01 834 44 00, info@interexport.si, www.interexport.si

Cveto Zaplotnik

Gornja Radgona – Na kme-
tijsko-živilskem sejmu Agra 
bodo v torek, 28. avgus-
ta, razglasili rezultate akci-
je S kmetije za vas, s katero 
Kmetijsko-gozdarska zbor-
nica Slovenije, Kmečki glas 
in portal Agrobiznis širi-
jo pozitivne prakse sloven-
skih kmetij pri trženju nji-
hovih pridelkov in izdelkov 
na domačem in tujem trgu. 
Kmetije je ocenila posebna 
komisija, pri tem pa je upo-
števala označenost in ureje-
nost dostopa do kmetije ter 
njeno celostno podobo, ure-
jenost prodajnega in degus-
tacijskega prostora ter nači-
ne trženja, pestrost in izvir-
nost ponudbe, prepoznav-
nost izdelkov in težavnost 
prodora na trg, način pospe-
ševanja prodaje ter odnos in 

nastop ponudnika prii pred-
stavitvi kmetije in priddelkov. 
Za priznanja se letoss pote-
guje deset kmetij, meed nji-
mi kot edina z Goreenjske-
ga kmetija Pr' Benk izz Pože-
nika pri Cerkljah, na kateri 
gospodari mladi preevzem-
nik kmetije Matjaž PPorov-
ne. Na kmetiji obdeluujejo 15 
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč in redijo krave mmolzni-
ce in koze, v okviru doppolnil-
ne dejavnosti pa mlekko pre-
delujejo v izdelke – nnavad-
ne in sadne jogurte, skuto, 
kislo smetano, maslo ... Nji-
hova posebnost je skuuta, ki 
jo delajo po klasični meto-
di brez uporabe sirila. Izdel-
ke prodajajo na 25 pprodaj-
nih mestih, presežek mleka 
pa prodajo Kmetijski zzadru-
gi Cerklje. V prihodnjee načr-
tujejo gradnjo novegaa hleva 
in ureditev proste rejee.

S kmetije za vas
Na sejmu Agra bodo razglasili rezultate akcijee S
kmetije za vas. Edini gorenjski kandidat je kmmetija
Pr' Benk iz Poženika.
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Naprej z odličnostjoNaprej z odličnostjoNaprej z odličnostjo

Prvi slovenski proizvajalec s certikatom »Pridelano/proizvedeno Brez GSO«.

Kmetija Hribar se  nahaja v vasi Predoslje, 
ki leži severno od mesta Kranj in je 
v neposredni bližini protokolarnega 
objekta Brdo. Hišna specialiteta  kmetije 
je Hribarjeva klobasa, ki je v vseh letih,
odkar ocenjujejo klobase za kuhanje, 
na ocenjevanju Dobrote Slovenskih kmetij 
na Ptuju, edina vedno prejela zlato medaljo 
in s tem tudi znak kakovosti.

Kmetija Hribar, Predoslje 78, Kranj 
Marko Dolenc s. p.

041 608 763
kmetijahribar.predoslje@gmail.com

facebook.com/HribarPredoslje

Od konca leta 2013, ko je bila registrirana dopolnilna dejavnost na kmetiji, se kmetija 
ukvarja s proizvodnjo in prodajo mesnih izdelkov kot so: hrenovke, šunka v ovoju, 
klobase za kuhanje, suhomesnati izdelki (klobase, salame, budjole). Kmetija Hribar je 
decembra 2014 prejela certifikat za izdelavo Kranjske klobase z geografsko označbo. 
S tem je postala 14. certificirani proizvajalec Kranjske klobase v Sloveniji.
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-POŠTA: info@agrotehnika.si

                     KOSILNIC 
   IN TRAKTORJEV

AKCIJA 
Prodaja vrtnih strojev različnih              
       proizvajalcev, servis 
         in popravilo vseh vrtnih
        strojev na naši lokaciji! 
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, 031/542 198, E-POŠTA: info@agrotehnika.si
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ORIGINALNI in ORIGINALOM ENAKOVREDNI  
REZERVNI DELI za VSE TIPE TRAKTORJEV IN STROJEV

Cveto Zaplotnik

Cerklje – »Pridelki krom-
pirja v Sloveniji in v evrop-
skih državah, ki so pomem-
bne pridelovalke krompirja, 
so letos občutno nižji, kot so 
bili lani ali kot so bili v nor-
malnih letih, pri tem pa so 
med posameznimi država-
mi oziroma regijami tudi 
precejšnje razlike, kar je 
predvsem posledica suše 
oziroma visokih tempera-
tur. Slabša je tudi kakovost 
krompirja,« je na nedavnem 
sestanku članov združen-
ja pridelovalcev krompirja 
v Cerkljah ugotavljal pred-
sednik združenja Miro Jen-
ko, sicer direktor Kmetijske 
zadruge (KZ) Cerklje. Nje-
gove ugotovitve je s podatki 
podkrepil David Homar iz 
KZ Cerklje. Kot je dejal, so 
bile letos v Evropi posajene 
s krompirjem manjše povr-
šine, nižji je bil pridelek in 
tudi kakovost krompirja je 
slabša. V Veliki Britaniji so 
tako posadili s krompirjem 
tri odstotke manj površin 
kot lani, pridelek je bil zara-
di suše skoraj sedem ton 

na hektar nižji kot lani. V 
Nemčiji so letos posadili le 
malenkost manj krompirja 
kot lani, na jugu Nemčije so 
pridelki manjši za 15 odstot-
kov od petletnega povprečja, 
na vzhodu Nemčije je stan-
je še slabše in tudi pridelek 
je slabe kakovosti. Iz Belgije 
poročajo o podpovprečnih, 
za petino nižjih pridelkih 
od običajnih, iz Nizozem-
ske in Francije tudi o slabi 
kvaliteti krompirja, iz Špa-
nije in Portugalske o izje-
mno visokih temperaturah, 
ki so skrčile tudi pridelavo 

krompirja ... In kako je v 
Sloveniji, kjer je bilo letos 
po podatkih iz zbirnih vlog 
za kmetijske subvencije 
posajenih tri tisoč hektarjev 
krompirja, kar je bilo nekoli-
ko manj kot lani? Pridelova-
lec Marko Golorej iz Vokle-
ga je povedal, da je bil letos 
pridelek za petino nižji od 
normalnega. Ivan Štular iz 
Strahinja je ugotavljal, da so 
bili letos pridelovalni pogo-
ji zelo odvisni od lokalnih 
padavin. V Strahinju je bilo 
slabo, letos je bil tudi pro-
blem s strunami, izpada je 
bilo zaradi njih toliko kot še 
nikoli doslej. Velik pridelo-
valec krompirja na maribor-
skem območju Silvo Šlam-
berger je beležil tridesetod-
stotni izpad pridelka. »Če je 
bilo lani v Evropi dva milijo-
na ton krompirja preveč, ga 
bo letos več kot toliko manj-
kalo,« je dejal dr. Peter Dol-
ničar iz Kmetijskega inšti-
tuta Slovenije, pridelova-
lec Janez Eržen iz Bitenj pa 
je pripomnil, da bo jedilne-
ga krompirja na trgu manj 
tudi zato, ker ga bo del »vze-
la« predelovalna industrija.

Kmetje niso složni
Čeprav razmere na trgu 

kažejo, da bo letos bistveno 
manj krompirja kot lani, se 
to vsaj v Sloveniji ne odra-
ža pri cenah. Kot so pove-
dali pridelovalci, jim trgov-
ci zadnje tedne ponujajo za 
krompir 21 centov za kilo-
gram, a ko od tega odšteje-
jo še stroške gajbic in prevo-
za, je dejanska cena le nekaj 
več kot 17 centov, lani, ko je 
bilo krompirja več kot letos, 
so jim v tem času ponujali 
za kilogram trideset centov. 
V Evropi so cene višje, višje 

so tudi od lanskih in povsod 
je tudi trend naraščanja cen. 
David Homar je zbral podat-
ke, ki kažejo, da v Veliki Bri-
taniji trenutno ponujajo pri-
delovalcem za krompir v raz-
sutem stanju povprečno 28 
centov, v Nemčiji od 27 do 
28 centov, v Belgiji 25 cen-
tov, v Normandiji 28 centov, 
v Španiji 35 centov ...

Slovenski pridelovalci so 
ob takšnih cenovnih razlikah 
nejevoljni, ogorčeni. »Pri nas 
je žalost, še maja je bila odku-
pna cena 65 centov, po tem 
pa je strmoglavila tako hitro 
kot še nikoli doslej. Kmetje, 
ki nimajo dovolj skladišč ali 
imajo slabši krompir, pa pri-
stajajo na tako nizke cene,« 
je dejal Silvo Šlamberger in 
dodal: »Ni naš cilj, da bi šli 
v vojno s trgovci, želimo pa, 
da bi z njimi vzpostavili par-
tnerski odnos, v katerem bi 
drug na drugega gledali kot 
na partnerja. Del tega odno-
sa bi morala biti tudi cenov-
na politika.« Marija Mehle 
iz Kmetijsko-gozdarske zad-
ruge Sloga Kranj je dejala, 
da bi pridelovalci v odnosu 
do trgovcev morali biti slož-
ni, vendar se vedno najde 
kdo, ki je pripravljen prodati 

krompir po nižji ceni. S tem 
dela škodo vsem prideloval-
cem, poleg tega pa tudi zad-
rugam kot odkupovalcem. 
»Če kmetje ne bodo enotni, 
bodo trgovci to izkoriščali in 
še marsikatera kmetija bo v 
prihodnosti opustila pride-
lovanje krompirja,« je deja-
la Mehletova in dodala, da bi 
Slovenija enako kot Avstrija 
morala bolj zaščiti domačo 
pridelavo. Robert Tomazin 
iz novomeške kmetijske zad-
ruge Krka je dejal, da bi drža-
va največ naredila za domačo 
pridelavo, če bi domače pri-
delke obdavčila z nižjo davč-
no stopnjo, uvožene pa z viš-
jo.

Ustanovitev pogajalske 
skupine?

V razpravi je bilo med člani 
združenja slišati še več pred-
logov, kaj bi morali ukreniti 
za zaščito domače pridelave, 
za boljši dohodkovni polo-
žaj pridelovalcev in za rešitev 
aktualnih težav. Tako je bilo 
slišati predlog, da bi mora-
li s problematiko prideloval-
cev seznaniti tudi trgovce, v 
združenju oblikovati skupi-
no, ki bi se s trgovci dogovori-
la o količini in cenah za nasle-
dnje leto, seznanjati z razme-
rami na trgu tudi manjše pri-
delovalce, ki pogosto ne vedo, 
kaj se dogaja na trgu s cena-
mi, prepričati potrošnike, da 
bodo raje posegali po doma-
čem, slovenskem krompir-
ju, doseči, da bodo domači 
in tuji pridelovalci krompir-
ja v enakovrednem položaju 
... Pridelovalci so ob tem opo-
zorili, da v Sloveniji za zaš-
čito krompirja ni dovoljena 
uporaba nekaterih fitofarma-
cevtskih sredstev, ki jih sicer 
kmetje v drugih evropskih 
državah lahko uporabljajo.

Letina krompirja slaba, cena pa nizka
Čeprav je letos pridelek krompirja v Sloveniji in tudi v drugih evropskih državah občutno manjši od običajne letine, je trenutna odkupna cena v Sloveniji 
nizka, nižja kot drugje v Evropi in nesprejemljiva za pridelovalce, ugotavljajo člani GIZ Krompir, združenja pridelovalcev krompirja, in dodajajo: »Letos res ni 
leto za razprodajo krompirja.«

Miro Jenko, predsednik 
združenja GIZ Krompir

Pridelovalci krompirja iz Strahinja: Milan Grašič, Peter 
Grašič in Ivan Štular

Udeleženci pogovora o problematiki krompirja
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Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

POPRAVILA  

KARDANOV

Cveto Zaplotnik

Kranj – Uprava za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin je v času od začetka 
maja do konca junija izved-
la poseben nadzor nad pro-
dajalci svežega sadja in zele-
njave, predvsem jagod, belu-
šev, češenj in marelic. Izva-
jala ga je na prodajnih mes-
tih, kjer je v preteklih letih 
že ugotovila neskladnosti, 
pa tudi na mestih, kjer so se 
prodajalci pojavili na novo, 
časovno pa tudi izven redne-
ga delovnega časa, ob sobo-
tah in nedeljah. V nadzor je 
vključila 195 zavezancev, pri 
katerih je izvedla skupaj 291 
pregledov. Preverjala je sle-
dljivost in označenost sad-
ja in zelenjave ter zavajanje 
potrošnikov, še zlasti glede 
porekla. Kar zadeva sledlji-
vost, je obveznost prodajal-
cev, da imajo na prodajnem 
mestu vseskozi dokaz o tem, 
kje so sadje ali zelenjavo 

nabavil. Inšpektorji so veči-
no navedb, da so pridelki 
slovenskega izvora, preveri-
li tudi pri primarnih pride-
lovalcih. Če sadje in zelenja-
va na prodajnem mestu nis-
ta označena v skladu s pred-
pisi ali da je navedeno dru-
gačno poreklo od dejanske-
ga, se šteje, da gre za zavaja-
nje potrošnika.

Napačno poreklo 
največkrat pri češnjah

Inšpektorji so največ nes-
kladnosti glede sledljivos-
ti ugotovili pri beluših (v 31 
odstotkih pregledov), češ-
njah (21) in jagodah (17) ter 
glede pravilnosti označe-
vanja pri marelicah (21) in 
jagodah (20), napačno pore-
klo največkrat pri češnjah 
(19), kakovost, ki ni ustreza-
la predpisani in označeni, pa 
pri jagodah (9). Zavezancem 
so izdali 25 upravno-inšpek-
cijskih odločb o ureditvi sta-
nja, uvedli 26 prekrškovnih 

postopkov in izrekli 38 ust-
nih opozoril. Enemu pro-
dajalcu so zaradi ponavljan-
ja prekrška odvzeli stojnice, 
tehtnice in blago, sicer pa 
so prodajalcem prepoveda-
li prodajo 236 košaric jagod, 
210 kilogramov češenj, treh 
kilogramov čebule, 16 kilo-
gramov belušev, osemde-
set kilogramov marelic ter 
še deset kilogramov druge-
ga sadja in zelenjave.

Napredek pri 
označevanju porekla

Poseben nadzor nad pro-
dajo sadja in zelenjave je letos 
potekal že tretje leto zapo-
red, inšpekcija pa bo tovrst-
ne nadzore nadaljevala tudi 
v prihodnjem letu. Kot ugo-
tavlja v poročilu o letošnjem 
nadzoru, rezultati kažejo na 
napredek pri označevanju 
porekla, še vedno pa je pre-
več neskladnosti pri zago-
tavljanju sledljivosti. Dolo-
čbe zakona o kmetijstvu, 

ki omogočajo neposredno 
ukrepanje na prodajnem 
mestu, so po oceni inšpekci-
je učinkovit ukrep, saj dose-
že tudi tiste gospodarske 
družbe, ki imajo v Sloveni-
ji le poštni nabiralnik in ne 
sprejemajo uradnih dopi-
sov. Inšpekcija je s ponav-
ljanjem pregledov dosegla 
skladno poslovanje pri gos-
podarski družbi, ki ima sto-
jnice v več mestih v državi; 
poslovanje pa letos še ni bilo 
povsem skladnjo pri podjet-
jih, ki vsako sezono proda-
jo sadja in zelenjave začne-
jo z novoustanovljenim pod-
jetjem, ki deluje le določen 
čas. Najmanj neskladnosti je 
ugotovila pri primarnih pri-
delovalcih, vendar pa tisti, ki 
niso davčni zavezanci in niso 
zavezani k izdajanju računov 
za prodajo svojih pridelkov, 
predstavljajo tveganje glede 
navedbe resničnih podatkov 
in s tem tudi večjo možnost 
za zavajanje potrošnikov. 

Zasegli stojnice in blago
Inšpekcija je preverjala poreklo in označenost svežega sadja in zelenjave ter morebitno zavajanje 
potrošnikov. Pri nadzoru je ugotovila več neskladnosti, enemu od prodajalcev je zasegla tudi stojnice, 
tehtnice in blago, nekaterim je prepovedala prodajo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poroči-
lo za goveje meso. Poglejmo, 
kakšne so bile cene v tednu 
med 6. in 12. avgustom, ko 
je bilo zaklanih 223 do dve 
leti starih bikov, 28 več kot 
dve leti starih bikov, 73 krav 
in 97 telic. K ceni so prišteti 

povprečni prevozni stroš-
ki v višini 6,53 evra na sto 
kilogramov hladne mase. 
Pri kakovostnih razredih 
se oznake U, R, O, P nana-
šajo na vizualno ocenjevan-
je mesnatosti živali, oznake 
2, 3 in 4 pa določajo razvrs-
titev trupa glede na zamaš-
čenost. Oznaka n. z. pome-
ni, da v določeni kategoriji ni 
bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev
 U2 356,01 - - n. z.
 U3 355,16 - - 348,28
 R2 289,95 - - 347,23
 R3 354,25 348,31 249,21 343,25
 R4 - - 273,42 337,58
 O2 320,40 - 213,09 330,75
 O3 326,52 - 232,46 300,57
 O4 - - 248,03 326,04
 P2 - - 179,91 -
 P3 - - 207,93 -

Kranj – Pri žitih je letošnji pridelek slabše kakovosti in veliko 
manjši kot v prejšnjih letih, ugotavljajo v kmetijsko-gozdarski 
zbornici, zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, sindikatu 
kmetov in zadružni zvezi, kjer pričakujejo od države pomoč 
pridelovalcem, ki so se znašli v težavah zaradi višjih stroškov 
pridelave in izpada prihodka. Po oceni kmetijske svetovalne 
službe je pridelek pšenice manjši za več kot 30 odstotkov.

Pridelovalci žit pričakujejo pomoč države

Cveto Zaplotnik

Kranj – Društvo za zašči-
to živali Ljubljana in Zavod 
Danes je nov dan sta mar-
ca začela kampanjo za umik 
jajc iz baterijske reje s trgov-
skih polic. Njun cilj je bil 
zbrati vsaj pet tisoč podpi-
sov peticije, jih predati naj-
večjim trgovcem v državi 
in jih pozvati, da se zaveže-
jo k umiku tovrstnih jajc iz 
svoje ponudbe. Do 12. apri-
la sta društvo in zavod zbrala 
13.496 podpisov in peticijo 
s podpisi naslovila vodstvu 
šestih največjih trgovskih 

verig v Sloveniji. V dobrih 
treh mesecih sta zbrala odzi-
ve trgovcev, pred kratkim pa 
sta obvestila javnost, da so se 
k postopnemu umiku jajc iz 
baterijske reje iz svoje ponu-
dbe zavezali trije. Iz trgov-
ske verige Eurospin so spo-
ročili, da bodo tovrstna jajca 
do konca avgusta nadomes-
tili z jajci iz talne reje in da 
so to storili že tudi pri neka-
terih izdelkih, ki jih pro-
dajajo pod lastno blagovno 
znamko. V trgovski verigi 
E.Leclerc so se zavezali, da 
bodo prodajo jajc iz baterij-
ske reje, ki jih prodajajo pod 

lastno blagovno znamko, 
opustili do leta 2020, proda-
jo preostalih pa do leta 2025, 
ko bodo prekinili tudi upo-
rabo tovrstnih jajc v sestavi-
nah vseh živilskih izdelkov. 
V podjetju Spar Slovenija so 
se odločili, da bodo jajca iz 
baterijske reje v celoti uma-
knili iz prodaje do konca leta 
2020. 

Društvo in zavod sta zak-
ljučila zbiranje podpisov 
peticije, novega kmetijske-
ga ministra pa bosta pozva-
la, da po vzoru Avstrije in 
Nemčije prepove baterijsko 
rejo kokoši v Sloveniji.

Umik jajc iz baterijske reje

Mesarstvo Oblak d. o. o.

Industrijska ulica 17,  4226 Žiri

Telefon:04/510 56 60

www.mesarstvo-oblak.si

Ocvirki v masti
Zaseka gorenjska

Posebna z vrtninami
Prekajena šunka

Suhi ocvirki
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Kranj – V zadnjih dneh je 
precej odmevala zgodba o 
26 kubanskih plesalcih, ki 
so jim grozile visoke globe 
po petsto evrov, ker pri sebi 
niso imeli dokumentov, na 
koncu pa so jo po odločitvi 
sodišča odnesli le z opomi
nom. V podobni situaciji pa 
se lahko znajdete tudi sami, 
če pri sebi nimate osebne iz
kaznice ali drugega identifi
kacijskega dokumenta, le da 
slovenskim državljanom za
radi prekrška po zakonu o 
osebni izkaznici ne grozijo 
tako visoke kazni, kot so Ku
bancem, ki so kršili zakon o 
tujcih. Za prekršek, ko pri 
sebi nimate identifikacij
skega dokumenta z oseb
nimi podatki in fotografijo, 
vas namreč lahko kaznujejo 
z globo od petdeset do dves
to evrov. Precej višja globa 
(od štiristo do 830 evrov) pa 
je zagrožena tistim, ki sploh 
nimajo osebne izkaznice oz. 
enega od uradnih identifika
cijskih dokumentov. In krši
tev zakona o osebni izkazni
ci niti ni tako malo. Po podat
kih Policijske uprave Kranj 
so na primer gorenjski po
licisti lani obravnavali 126 
takšnih kršitev, letos pa 78. 
Obravnavani prekrški so bili 
sicer večinoma povezani še 
z drugimi kršitvami, največ
krat zoper javni red in mir, je 
razložil Bojan Kos, predstav
nik za odnose z javnostmi na 
Policijski upravi Kranj.

Identifikacija tudi  
z razgovorom

Zakon o osebni izkazni
ci predpisuje, da mora oseb
no izkaznico imeti vsak dr
žavljan po dopolnjenem 18. 
letu starosti, kadar nima dru
gega veljavnega uradnega 

identifikacijskega do ku m e
n ta, op remljenega s fotogra
fijo, ki ga je izdal državni or
gan. Osebno izkaznico ali 
drug uradni identifikacijski 
dokument s fotografijo, ki ne 
sme biti poškodovan ali ob
rabljen, pa mora imeti drža
vljan pri sebi in jo je dolžan 
uradni osebi v postopku iden
tifikacije tudi dati v vpogled. 
»Policisti ugotavljajo identi
teto osebe tako, da osebo na 
primeren način ustavijo in 
ji pojasnijo razlog ustavitve 
ter nato zahtevajo izročitev 
javne listine z njeno fotogra
fijo, ki jo je izdal državni or
gan, da listino pogledajo ter 
primerjajo in preverijo podat
ke v ustreznih evidencah,« je 
razložil Kos. Če policisti dvo
mijo o pristnosti javne listine 
ali je oseba nima oz. identitete 
ni možno z gotovostjo ugoto
viti, smejo ugotavljati identi
teto z razgovorom, v katerem 
preverjajo podatke o identite
ti s pomočjo podatkov iz ura
dnih evidenc in drugih zbirk 
podatkov in tudi s pomočjo 
drugih oseb ali na drugem 
kraju ali na način, ki ga pred
laga oseba, če je varen in razu
men. »Če policisti ne more
jo ugotoviti identitete osebe, 
jo smejo privesti v policijske 
prostore in izvesti identifika
cijski postopek,« je dodal Kos. 

Zakon dovoljuje izjeme

Seveda pa zakon predvide
va, da je v nekaterih okolišči
nah nesmotrno od državlja
na pričakovati, da bo imel pri 
sebi osebni dokument. Kate
re so take okoliščine, zakon 
ne navaja, zato smo takšno 
vprašanje zastavili policiji, ki 
ima največ izkušenj z ugota
vljanjem identitete. Pojem 
nesmotrna uporaba je nedo
ločen pravni pojem, ki se pre
soja od primera do primera 

glede na okoliščine prime
ra, zato splošnega odgovora, 
ki bi veljal za vse primere, ni 
mogoče podati, so uvodoma 
pojasnili, nato pa postregli 
tudi z nekaterimi konkretni
mi situacijami. 

Oseba tako ne potrebuje 
pri sebi osebne izkaznice v 
primeru, ko ima na primer 
v določenem prostoru drug 
dokument, s katerim izka
zuje svojo identiteto. Zapos
leni v posameznem podje
tju na primer potrebujejo za 
vstop različne kartice, pri če
mer imajo na kartici tudi fo
tografijo. »Seveda so tu lah
ko tudi okoliščine, kot so na
vedene v zgornjih primerih, 
vendar je treba zmeraj izha
jati iz dejstva, kaj nekdo tam 
počne in da mora do tja pri
ti,« ob tem dodaja Drago Me
negalija, predstavnik polici
je za odnose z javnostmi za 
področje kriminalitete. Da 
bo imel pri sebi osebni doku
ment, prav tako ni smotrno 
pričakovati od nekoga, ki 
dela na gradbišču v delovni 
obleki. Običajno pa ima taka 
oseba dokument shranjen v 
vozilu v bližini gradbišča ali 
v garderobni omari, zato je 
dokument hitro dosegljiv v 

primeru, da policisti na grad
bišču opravijo nadzor. 

K sosedu greste lahko 
brez dokumenta

Mnogi pa zmotno menijo, 
da osebne izkaznice ni treba 
imeti pri sebi med različni
mi oblikami rekreacije. Med 
t. i. zakonske izjeme tako na 
primer ne sodi planinarje
nje. »Tudi pri potovanju v hri
be oseba potrebuje osebno iz
kaznico, saj posameznik lah
ko v vsakem primeru vsto
pa v neke pravne posle, kjer 
se mora izkazati z identifi
kacijskim dokumentom. Ne 
nazadnje je Zakon o prijavi 
prebivališča posebej določil, 
da tudi v gorskih/planinskih 
kočah ob prijavi prenočišča, 
morajo ponudniki uporabiti 
osebno izkaznico za vnos po
datkov,« pojasnjuje Menega
lija. Med kopanjem v jezeru, 
morju ali bazenu je seveda lo
gično, da pri sebi ne morete 
imeti osebnega dokumenta, 
zato pa ga potrebujete za od
hod do kraja kopanja. Podob
no velja tudi v primeru, ko se 
udeležite kakšne zabave, ra
zen če ta ne poteka pri sose
du, še opozarja policija.

Tudi v hribe z dokumentom
Vsi polnoletni državljani morajo imeti pri sebi osebno izkaznico ali drug uradni dokument s fotografijo. 
Osebne izkaznice seveda ne morete imeti pri sebi, ko ste na primer v vodi, a morate jo hraniti v bližini.

Osebni dokument moramo imeti vedno pri sebi: ko smo  
v avtu, v hribih, na nakupovanju ... / Foto: Tina Dokl (arhiv GG) 

Simon Šubic

Ljubljana – Nekdanji direk
tor Onkološkega inštituta Ja
nez Remškar je tudi na viš
jem sodišču izgubil tožbo v 
višini več kot 93 tisoč evrov, 
ki jo je vložil zaradi predča
sne razrešitve, je pred dne
vi poročala TV Slovenija. 
Da je Remškarjev zahtevek 
pravnomočno zavrnjen, je 
za televizijo potrdila tudi od
vetnica Onkološkega inšti
tuta Irena Dobrajc Tatalović. 

Janez Remškar svetu On
kološkega inštituta očita, da 
ga je leta 2015 nezakonito 
razrešil z mesta generalne
ga direktorja, zato je v tož
bi zahteval dobrih 93 tisoč 
evrov odškodnine zaradi iz
gube osebnega dohodka in 
duševnih bolečin. Že prvo
stopenjsko delovno in soci
alno sodišče v Ljubljani je ja
nuarja razsodilo, da je bila 
razrešitev zakonita, zato je 
zahtevek za izplačilo odško
dnine zavrnilo. 

Svet Onkološkega inštitu
ta je Remškarja razrešil 9. 
septembra 2015 zaradi ne
izpolnjevanja njegovih skle
pov ter pomanjkljivosti na 
področju kakovosti in ure
janja notranjih odnosov na 
inštitutu. Za spornega so 
označili tudi način, kako je 
kirurgu Eriku Breclju vročil 
opomin pred odpovedjo de
lovnega razmerja. 

Za novo generalno direk
torico Onkološkega inštitu
ta je bila kasneje imenovana 

dotedanja Remškarjeva po
močnica za pravne zade
ve Zlata Štiblar Kisić, ki je 
zoper nekdanjega šefa za
radi izjav, ki jih je podal za 
medije ob razrešitvi, vloži
la zasebno kazensko tož
bo zaradi žaljive obdolžitve. 
Obravnavalo jo je kranjsko 
okrožno sodišče, ki je okto
bra lani Remškarja oprosti
lo vseh očitkov. Sodba je že 
postala pravnomočna, saj se 
zasebna tožilka zoper njo ni 
pritožila na višjem sodišču.

Remškar še pravnomočno zavrnjen 
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je potrdilo, da je bil Janez Remškar pred tremi leti zakonito 
razrešen z mesta generalnega direktorja Onkološkega inštituta v Ljubljani.

Kranj – Policijska uprava Kranj je preklicala iskanje 51-letnega 
Zmaga Sajevica iz Šenčurja, ki so ga svojci pogrešali od 6. 
avgusta letos. V sredo so ga našli mrtvega na območju Šen-
čurja. Kriminalisti ob ogledu kraja najdbe trupla niso ugotovili 
sumljivih okoliščin, so še sporočili.

Pogrešanega našli mrtvega

Domžale – Neznani storilci so pred dnevi vlomili v klet sta-
novanjskega bloka v Domžalah, iz katere so ukradli motor za 
kros znamke Loncin 125 črne barve. Lastniku so povzročili za 
okoli petsto evrov gmotne škode.

Iz kleti odpeljali motor za kros

Kranj – Gorenjski policisti so v noči na sredo dvakrat interve-
nirali zaradi preglasne glasbe, ki je sosedom kratila spanec. 
Na območju Kranjske Gore so zaradi preglasne glasbe na 
javnem kraju obravnavali manjšo skupino oseb, v Kranju pa 
je nekdo hrup z glasbo povzročal v zasebnem prostoru. V 
obeh primerih so ukrepali po zakonu o javnem redu in miru. 
Ta za motenje miru in počitka ljudi s hrupom med 22. in 6. 
uro predpisuje globo 83 evrov. Globa v višini 104 evre pa je 
zagrožena kršitelju, ki na javnem ali v zasebnem prostoru z 
uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, drugega 
akustičnega aparata ali glasbila moti nočni mir in to ni pos-
ledica dovoljene dejavnosti. Slednji prekršek je lahko storjen 
tudi podnevi, opozarjajo policisti. 

Dvakrat prehrupna glasba

Kamnik – Kamniški policisti 
so v začetku tedna obrav-
navali tatvino v novogradnji 
stanovanjske hiše v Kamniku. 
Neznanci so odtujili toplotno 
črpalko in tako lastnika oško-
dovali za nekaj tisoč evrov.

Izginila toplotna 
črpalka

Kranj – Gorenjski policisti so v začetku tedna v enem dnevu obrav-
navali tri prometne nesreče, v katerih so se poškodovali moto-
rist in dva kolesarja. Pri Naklem se je hudo poškodoval kolesar, 
v katerega je med prehitevanjem trčil avtobus. Po ugotovitvah 
policistov je nesrečo povzročil kolesar. Na območju Gorenje vasi 
se je ponesrečil motorist, ki je vozil v manjši skupini in je zaradi 
neprilagojene hitrosti pri vožnji skozi ovinek izgubil nadzor nad 
vozilom ter padel. Hudo poškodovanega so s helikopterjem od-
peljali v bolnišnico. Lažje pa se je poškodovala kolesarka, ki je v 
Žireh padla zaradi neprilagojene hitrosti vožnje.

Motorista odpeljali s helikopterjem

Škofja Loka – Škofjeloške policiste je v ponedeljek zvečer ob-
čanka seznanila, da je srečala starejšo gospo, ki je obnemogla 
in ne more hoditi, ter jih prosila za pomoč. Policisti so se na 
klic odzvali in pomagali, vmes pa so sprejeli še prijavo, da je 
starejša občanka tudi pogrešana. Policisti so jo odpeljali domov.

Policisti domov odpeljali obnemoglo občanko

Radovljica – Radovljiški policisti so obravnavali prijavo prome-
tne nesreče voznika osebnega avtomobila, ki je v ponedeljek 
pri vzvratni vožnji na parkirišču poškodoval tri motorna kolesa. 
V eno je trčil, to pa je prevrnilo še sosednji dve. Po nesreči je 
povzročitelj s kraja odpeljal. Policisti so ga naslednji dan izsledili 
in obravnavali zaradi povzročitve prometne nesreče in pobega.

Na parkirišču poškodoval tri motorje

Simon Šubic

Mojstrana – Lepo vreme v 
hribe še vedno privablja šte
vilne planince, žal pa tudi ta 
teden ni šlo brez nesreč. V 
Skalaški smeri v Triglavski 
severni steni sta se v pone
deljek popoldan zapleza
la nemška plezalca. V sredo 
okoli 10. ure so se nad alpi
nistoma, ki sta plezala smer 
Steber revežev v severni ste
ni Velike Mojstrovke, spro
žile manjše skale in kame
nje, ki je enega od njiju hudo 

poškodovalo. Padel je 15 me
trov v globino in obvisel na 
vrvi. V začetku tedna so po
moč gorskih reševalcev pot
rebovali še planinki, ki sta 
obnemogli na poti s Trigla
vskih sedmerih jezer proti 
Črnemu, in planinec, ki si je 
na Kokrškem sedlu poško
doval gleženj. V vseh prime
rih sta poleg lokalnih gor
skih reševalcev posredova
la tudi dežurna ekipa z Br
nika in helikopter, s katerim 
so vse prepeljali v dolino oz. 
bolnišnico.

Vse odpeljal helikopter
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Trije alpinisti, med njimi Aleš 
Česen iz Kranja, so na Latoku 
spisali zgodovino. Stran 20

Pogovor
Janez Mihelčič, jezuit in 
jezikoslovec, se rad vrača v rodno 
Radovljico. Stran 21

MultiKulti
Damjana Gortnar-Schacherer  
se je pred skoraj tremi desetletji 
leti preselila v Nemčijo. Stran 22

Maja Bertoncelj

Dobrih osemsto metrov 
nad morjem v medvoški ob-
čini je manjša hribovska va-
sica Osolnik, ki šteje le nekaj 
hiš, kmetij. Med pohodniki 
je zelo priljubljena. Najbolj 
znan prebivalec je Stanko 
Bukovec, Rožnikov Stanko. 
Na kmetiji, na kateri je gos-
podar od leta 1971, od oče-
tove smrti, že več kot devet 
let živi sam. Letos je dopol-
nil 82 let in že pred časom so 
se skupaj s hčerama odloči-
li, da dajo kmetijo naprodaj. 
Zanimanje je, kmetije pa še 
niso prodali. »Že kar nekaj 
časa prodajamo, pa bi jo vsak 
rad imel napol zastonj,« pra-
vi Stanko Bukovec.

Dela od jutra do večera

Dela mu ne zmanjka. 
Zmotili smo ga, ko je z bliž-
njega pašnika v hlev gnal ži-
vino. »Običajno jih grem 
iskat med sedmo in pol 
osmo zjutraj, nazaj pa jih 
peljem okrog šestih zvečer. 
Čez dan je na pašniku vroče, 

veliko je muh ..., v hlevu pa je 
hladneje in za žival bolj pri-
jetno. Imam dve telici, pet 
krav in pet teličkov. Včasih 
smo imeli okrog dvajset glav 
živine, izdelovali smo tudi 
maslo,« je pojasnil. Klepet 
sva nadaljevala na klopci pri 
hiši, prihajali so tudi poho-
dniki in kolesarji, ki se tam 
vpisujejo v knjigo Prijatelj 
Osolnika – in niso skopari-
li s pohvalami, kako priden 
in marljiv je Stanko in koli-
ko dela ima. Takole je opi-
sal svoj običajni dan: »Vsta-
nem med pol šesto in šesto. 

Skuham zase, za mačka, 
psa, potem pa na delo. Prej 
sem kosil, sedaj pobiram 
sadje. V glavnem imam hru-
ške. Treba je pripraviti hra-
no za živino, počasi bo tre-
ba začeti misliti na steljo za 
zimo pa na drva ... Imam 
tudi enajst kokošk in čebele, 
še devet panjev, imel sem jih 
tudi po dvajset, petindvajset. 
Dela ne zmanjka. Na nogah 
sem od 12 do 14 ur. Je kar 
dolg dan. Seveda sem zvečer 
utrujen, malo bolijo noge, a 
kar gre. Zaspim brez težav. S 
spancem res nimam težav.« 

Sam si tudi kuha in peče 
kruh. »Najraje imam peče-
ne bučke, kislo mleko, stro-
čji fižol, pozimi ajdove žgan-
ce, krompir ... Veliko pojem 
sadja, meso pa imam na je-
dilniku le občasno. Jem bolj 
po starem. Imam nekaj vrta 
in kar dobro mi obrodi,« 
pove Stanko, ki je rad v druž-
bi, zato mu ugaja, ko pridejo 
pohodniki ali kolesarji: »Ves 
dan po malem hodijo, tako 
da mi ni dolgčas. Rad se po-
govorim.« Pri Rožniku je še 
vedno tudi telefonska govo-
rilnica, verjetno ena najviš-
je ležečih še delujočih. »Še 
dela, a že dolgo nisem niko-
gar videl, da bi kam klical. 
Telefon smo dobili leta 1983, 
kmalu zatem telefonsko go-
vorilnico.« Stacionarnega 
telefona nima več, da pa se 
ga priklicati na mobilnega. V 
hiši ima televizijo, ki pa je že 
dolgo ni priklopil. »Nazad-
nje sem jo gledal, ko so bili 
marca skoki v Planici,« je 
pripomnil in pogled usme-
ril proti cesti. Za njeno as-
faltiranje se zavzema že dol-
go, še od takrat, ko je bil dva 
mandata medvoški občinski 

svetnik. »Iz Sore do nas pe-
lje cesta v dolžini pet kilome-
trov, slaba polovica je še ma-
kadamske. Večkrat povem, 
da sem bil že veliko po hri-
bovskih krajih v bližnjih ob-
činah in skoraj redko je, da 
do hiše ni asfalta, tudi če je 
bolj na samem. V nekdanji 
Jugoslaviji so se za ceste po 
hribih marsikje zavzemali 
tudi borci, pri nas ne.« 

V dolino gre z avtomobi-
lom. »Včasih se zapeljem 
do sorodnikov, v Soro, če je 
kakšna igra ... Kmalu bom 
moral znova zaprositi za 
podaljšanje vozniškega do-
voljenja.« Dopusta praktič-
no ne pozna: »Lani sem šel 
za dva dni s hčerko na mor-
je, a mi je bilo dolgčas. Mor-
je ni zame. Tudi včasih nis-
mo hodili, sem pa veliko pre-
hodil po hribih. Najraje sem 

doma. Na Osolniku je lepo, 
rad sem tukaj, tukaj sem bil 
tudi rojen ... Ni pa enostavno 
pri teh letih. K sreči mi pride 
pomagat prijatelj Martin.«

Rusi bi se na Osolniku 
ukvarjali s turizmom

Hčeri sta si življenje ustva-
rili drugje, tako da so se sku-
paj odločili, da bi kmetijo, 
ki ima okrog enajst hektar-
jev obdelovalnih površin in 
okrog 72 hektarjev je goz-
da, prodali. Pove, da se je 
pri njem oglasilo že kar ne-
kaj potencialnih kupcev, do 
dogovora pa ni prišlo: »Za-
nimivo, da so bili pred krat-
kim na ogledu že tretji Rusi. 
In to mladi. S seboj so imeli 
prevajalca. Kot pravijo, bi se 
tukaj ukvarjali s turizmom. 
Sam bi rad videl, da bi šla 

tradicija kmetije naprej, in 
rajši, da bi ostala v sloven-
skih rokah.« In kam bi pot 
po prodaji vodila Rožnikove-
ga Stanka? »Če bi bil kupec, 
s katerim bi se dalo dogovo-
riti, in da bi se razumela, bi 
še ostal tukaj in pomagal po 
svojih močeh, ali pa bi kupil 
manjše stanovanje v Škofji 
Loki,« je še povedal.

Najbolj pa si želi, da bi mu 
še naprej služilo zdravje. 
Lani je imel kar težko nesre-
čo s traktorjem, ki se je kon-
čala z nalomljenimi rebri, na 
kolenih je dobil 32 šivov, a se 
je k sreči vse dobro zacelilo. 
Ne preostane mu drugega, 
kot da se še vedno usede na 
traktor. »Je pa na srečo da-
nes tudi po hribih lažje dela-
ti, kot je bilo včasih, ko še ni 
bilo mehanizacije,« je še de-
jal in odšel nazaj k delu.

Za Osolnik se zanimajo celo Rusi
Hribovska kmetija Rožnik na Osolniku se že dlje časa prodaja. Gospodar Stanko Bukovec je maja dopolnil dvainosemdeset let in na kmetiji živi sam.  
Dela je veliko, za enega starejšega človeka preveč, pravi – in dodaja, da so bili med potencialnimi kupci pri njem celo Rusi.

Stanko Bukovec poleti vsako jutro s pašnika odžene živino  
v hlev, zvečer pa nazaj na pašo.

Kmetija Rožnik je kmetija odprtih vrat in ljudje se radi ustavijo. Zanimivo: na hiši je 
telefonska govorilnica, verjetno ena najvišje ležečih še delujočih.

Gospodar Stanko Bukovec 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Odprava anomalij ali 
večanje privilegijev

Matej Tonin je pred odho-
dom z mesta predsednika dr-
žavnega zbora predlagal več 
sprememb pri hišnem redu, 
poslanskih plačah in naje-
mu službenih stanovanj, ki 
pa jim glasno ugovarjajo v 
poslanski skupini Levice oz. 
njen vodja Matej T. Vatovec. 
Tonin pojasnjuje, da je le že-
lel znotraj obstoječe mase 
sredstev vzpostaviti pravič-
nejša razmerja in da so bili 
predlogi usklajeni na delov-
nih telesih, z njimi pa se stri-
njajo vsi vodje poslanskih 
skupin z izjemo Levice. Va-
tovec na drugi strani ocenju-
je, da gre le za povečevanje 
poslanskih privilegijev. Pog-
lejmo, o kakšnih spremem-
bah je govora. Med drugim 
je bila odpravljena anoma-
lija, da so lahko zaposleni v 
državnem zboru napredova-
li le do 55. plačnega razreda, 
medtem ko lahko zaposleni 
v državni upravi napredujejo 
do 57. plačnega razreda. Ob 
tem je Tonin pojasnil, da se je 
ukvarjal tudi z najnižje plača-
nimi službami, npr. čistilka-
mi, in da so našli nekatere re-
šitve za izboljšanje njihove-
ga statusa, ki pa jih je treba 
spraviti v prakso. Predlaga-
ne so tudi nekatere uskladi-
tve razmerij poslanskih plač, 
ki so v razponu od 55. do 62. 

plačnega razreda. Doslej so 
bili vsi predsedniki odborov 
ali komisij uvrščeni v šestde-
seti plačni razred, Tonin pa 
je za vodje manj obremenje-
nih delovnih teles predlagal 
znižanje plače na 59. razred, 
za vodje bolj obremenjenih 
pa povišanje na 61. razred, 
plače pa bi povišali tudi vod-
jem večjih poslanskih sku-
pin. Predlagan je tudi enoten 
pavšal osemsto evrov, ki ga 
prejmejo poslanci za delo v 
volilni enoti. Zdaj se ta giblje 
od najmanj petsto evrov za 
tiste, ki so najbližje Ljubljani, 
do osemsto evrov za najbolj 
oddaljene. Spremembe naj 
bi uvedli še pri obračunava-
nju potnih stroškov in plače-
vanju najemnin poslanskih 
stanovanj. 

Varuh nezadovoljen z 
obravnavo prošenj za azil

Predstavniki urada varuha 
človekovih pravic, ki ga vodi 
Vlasta Nussdorfer, so junija 
nenapovedano obiskali po-
licijski postaji Črnomelj in 
Metlika, da bi preverili na-
vedbe medijev o domnevno 
neustreznem ravnanju slo-
venskih policistov, ki naj bi 
pridržanim prebežnikom 
zavračali možnost podaja-
nja prošenj za mednaro-
dno zaščito. Varuh po opra-
vljenem pregledu konkret-
nih primerov meni, da oseb-
ne okoliščine prebežnikov, 
na podlagi katerih bi morda 

lahko zaprosili za azil, niso 
bile dovolj resno obravnava-
ne ali pa so bile preslišane. 
V uradnih zaznamkih pov-
zete izjave tujcev so namreč 
izredno skope in se nanašajo 
predvsem na potovanje ter 
prehod meje. Skope so tudi 
izjave o razlogih za zapusti-
tev matične države, ki pa bi 
lahko predstavljale pomem-
ben dejavnik pri morebitni 
nameri za mednarodno zaš-
čito, so ugotovili. 

V bolnišnicah se potijo

V Univerzitetnem klinič-
nem centru Maribor so ta te-
den državo pozvali, naj del 
presežnih sredstev ZZZS 
nameni za ureditev klima-
tizacije po bolnišnicah in 
zdravstvenih domovih, saj 
v mnogih hlajenje ni ustre-
zno urejeno. »Medtem ko 
je ustrezno hlajenje dejstvo 
v trgovinah, bankah in za-
varovalnicah, je pri zdra-
vstvenih ustanovah enostav-
no obveljalo, da ni potreb-
no. To je nesprejemljivo. 
Osnovni standard za opra-
vljanje zdravstvene dejavno-
sti je ustrezna klimatizacija 
in v tujini zavodi, ki tega ni-
majo, ne morejo delovati,« 
je pojasnil Matjaž Vogrin, 
strokovni direktor UKC Ma-
ribor, kjer imajo neustrezno 
hlajenih od trideset do štiri-
deset odstotkov prostorov. 
Najbolj kritično je na oddel-
ku za infekcijske bolezni in 

vročinska stanja, kjer tem-
perature v vročih poletnih 
dneh presegajo trideset sto-
pinj Celzija, podobne teža-
ve pa imajo tudi na klinikah 
za ginekologijo in kirurgijo. 
Velikokrat je delo tu onemo-
gočeno, saj kirurgi v takšnih 
razmerah zaradi večjega tve-
ganja napak in okužb ne mo-
rejo delati, je poudaril Vog-
rin. 

Vse več jih zajtrkuje

Raziskava Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje je 
pokazala, da se v Sloveniji 
povečuje delež ljudi, ki vsa-
kodnevno uživajo zelenjavo 
in redno zajtrkujejo, zmanj-
šuje pa se delež tistih, ki uži-
vajo sladkane pijače. Kljub 
temu se v povprečju vsak 
drugi odrasli prebivalec še 
vedno prehranjuje nezdra-
vo. Napotila, da naj bi dnev-
no zaužili štiri do pet obro-
kov, se glede na raziskavo Z 
zdravjem povezan vedenj-
ski slog CINDI držita le dve 
petini odraslih. Čeprav se je 
navada zajtrkovanja v zad-
njem desetletju izboljšala, 
pa zajtrk še vedno redno iz-
pušča 43 odstotkov moških 
in 33 odstotkov žensk. Nava-
da zajtrkovanja se izboljšu-
je zlasti s starostjo prebival-
cev, vedno več pa zajtrkujejo 
tudi mladi. Slovenci zaužije-
mo v povprečju tudi dvakrat 
več soli od še sprejemljivih 
pet gramov na dan. 

O poslanskih plačah
Matej Tonin je pred odhodom z mesta predsednika državnega zbora pripravil predlog sprememb pri 
poslanskih plačah in najemu službenih stanovanj, s katerimi pa se ne strinjajo vsi poslanci. 

Državnim poslancem naj bi spremenili plačna razmerja, kar 
naj bi bilo po besedah Mateja Tonina odpravljanje anomalij, 
po mnenju Mateja T. Vatovca pa večanje poslanskih 
privilegijev. / Foto: Gorazd Kavčič 

Številne slovenske bolnišnice in zdravstveni domovi so 
neustrezno hlajeni, so pred dnevi opozorili mariborski 
zdravniki (slika je simbolična). / Foto: arhiv GG

V Sloveniji se je navada zajtrkovanja sicer izboljšala, a še 
vedno se vsak drugi prebivalec prehranjuje nezdravo. 

Med številnimi stojni-
cami na Glavnem trgu, 
ki so jih postavili na osre-
dnjem prazničnem dnevu 
ob 750-letnici trških pravic 
najjužnejše in tudi dvojezič-
ne občine Železna Kapla, je 
bila tudi stojnica Ostrih ši-
vank z Obirskega. Zanimi-
vo ime si je nadela skupi-
na dvajsetih žena in deklet 
z Obirskega, ki so februar-
ja pred desetimi leti pri Slo-
venskem prosvetnem dru-
štvu Valentin Polanšek 
ustanovile skupino za ročna 
dela. Pobudnica je bila Mar-
ta Polanšek, hčerka zname-
nitega Obirčana Valentina 
Polanška. Tega leta je bil or-
ganiziran prvi tečaj, ki mu 
jih je sledilo še 19. Obirčan-
ke so se na tečajih, ki so na 
svojevrsten način prispevali 
tudi k utrjevanju vaške skup-
nosti in bogatili prosti čas 

udeleženk, urile v kvačka-
nju, šivanju, vozlanju in ple-
tenju ter v oblikovanju kera-
mike, pri čemer jim je poma-
gala umetnica Nežika No-
vak. Na enem od tečajev so 
izdelovale in nizale ogrlice, 
umetnica Martina Traunik 

pa jih je vpeljala v skrivnos-
ti ustvarjanja umetnin iz ste-
kla. Na zadnjem tečaju fe-
bruarja letos so se odločile 
za novost: Franci Urbancl iz 
Prežihovih Kotelj jih je učil 
izdelovanja slamnatih intar-
zij. Slama je povezana z zgo-
dovino Obirskega: na tam-
kajšnjih domačijah so nek-
daj sejali pšenico, rž, oves in 
druge vrste žita. Za Ostrimi 
šivankami je nekaj nepozab-
nih izletov in srečanj, na ka-
terih so se izkazale tudi kot 
izvrstne gospodinje. »Malo 
za šalo in malo zares je bila 
vaša ideja. Iz nje je zraslo ve-
liko več. Nabrale in izdela-
le ste veliko umetnin. Vsa-
ka od njih je unikat, ki mu 
ni enakega,« je o obirskih 
Ostrih šivankah zapisal žu-
pan Železne Kaple Franc Jo-
žef Smrtnik, doma v Kortah 
in bližnji sosed Obirskega. 

V dvojezičnih občinah 
južnega dela Koroške je 
bilo več zanimivih in dob-
ro obiskanih prireditev. V 
Globasnici sta bili kar dve: 
na predvečer velikega šmar-
na je bila na Gori svete Eme 
tradicionalna kulturna pri-
reditev Trivium – Tri poti 
– Drei Wege v spomin na 
pokojnega pesnika, preva-
jalca in kulturnega delav-
ca Fabjana Hafnerja. Moto 

tokratnega dogodka je bil 
Doma. Na šmarenski dan 
pa je bil v Globasnici tradi-
cionalni vaški praznik Fa-
rant ali Veselica na cesti, ki 
ga je obiskalo več tisoč lju-
di iz domače in sosednjih 
občin. Farant je priložnost, 
da domači kmetje in obrtni-
ki predstavijo svoje izdelke. 
V Bilčovsu pa je bil tradici-
onalni dvodnevni Bilčovski 
semenj.

Slovenci v zamejstvu (626)

Ostre šivanke z Obirskega

Stojnica obirskih Ostrih šivank na kapelskem trgu je bila 
dobro obiskana.

Marta Polanšek, pobudnica 
za ustanovitev in duša 
Ostrih šivank z Obirskega

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (30)

Pomen dokumentacije
Dokumentacija, ki sprem-

lja predmete od prevzema, 
akcesije, inventarizacije do 
konservatorske-restavrator-
ske obravnave, je zelo po-
memben zbir podatkov, ki 
nam pomaga pri proučeva-
nju, diagnostiki in odkriva-
nju preteklosti posamezne-
ga predmeta. Dokumenta-
cija posameznih konserva-
torsko-restavratorskih po-
stopkov se je skozi leta spre-
minjala, izpopolnjevala in 
nadgrajevala. Stroka je na-
mreč spoznala, da je zelo 
pomemben del zgodbe ek-
sponata, saj je uporabna za 
naše zanamce, za spoznava-
nje materialov, iz katerih so 
predmeti sestavljeni, in za 
spremljanje reakcij vnese-
nih materialov v sam pred-
met. Neredko ravno konser-
vatorske-restavratorske razi-
skave odgrnejo skrivnostne 

tančice dotlej neznanih dej-
stev, nastalih pri izdelovanju 
predmetov ali pri kasnejših 
posegih na predmetu. 

Dokumentacijski začetki 
konservatorsko-restavrator-
ske dejavnosti so bili skrom-
ni, v obliki dnevniških zapi-
sov, najprej pisni, kasneje 
pa so se prazni obrazci kopi-
rali in izpolnili s tipkarskim 
strojem. Za fotografsko do-
kumentacijo s terena je v za-
četnih letih zaradi sodelova-
nja z Gorenjskim muzejem 
poskrbel Zavod za spome-
niško varstvo, nekaj fotogra-
fij postopkov dela iz delavni-
ce pa hrani tudi fototeka Go-
renjskega muzeja.

S prihodom v muzej leta 
1992 sem začela graditi do-
kumentacijo konservator-
sko-restavratorskega oddel-
ka. Uvedla sem inventarno 
knjigo konserviranega  in 

restavriranega gradiva, ki 
vsebuje ključne podatke o 
predmetih in posameznih 
posegih. Poleg dnevniških 
zapisov in risarske doku-
mentacije sem vključila tudi 
posebne obrazce z naved-
bo vseh postopkov in vnese-
nih materialov ter fotogra-
fije posameznih postopkov 
dela. Te fotografije je v začet-
ku izdelal v muzeju zaposle-
ni fotograf Drago Holynski. 
Po izgubi delovnega mesta 

fotografa pa smo se morali 
v Gorenjskem muzeju sami 
spoprijeti z izdelavo fotograf-
ske dokumentacije. Začetne 
klasične analogne fotoapara-
te so nadomestili digitalni fo-
toaparati, ki so izboljšali kva-
liteto fotografij ter pospešili 
postopek izdelave. Razvoj 
tehnologije in uvedba raču-
nalnikov sta omogočila štu-
dijsko obravnavo dokumen-
tarnega postopka. Obraz-
ci za vpisovanje postopkov 

dela so postali obširnejši, 
začele so se opravljati obča-
sne dodatne raziskave mate-
rialov, kar je pomenilo lažje 
diagnosticiranje oz. spreje-
manje odločitev glede pose-
gov v predmet. V zadnjih le-
tih se dogovarjamo o uved-
bi dokumentacijskega pro-
grama za konservatorsko-
-restavratorsko dejavnost, ki 
bo nadgradnja že uveljavlje-
nega programa za muzejsko 
dejavnost.

Risba poškodb na eni izmed poslikanih skrinj

Miha Naglič

Sonce, vir življenja in 
smrti

»Sonce je zvezda, torej ve-
soljsko telo z dovoljšno maso, 
da pritisk v notranjosti omo-
goča zlivanje jeder elemen-
tov. Tako pač je v vesolju, ma-
terial se zaradi težnosti lepi v 
kepe. Na začetku imamo pli-
ne, prah in podoben drobir, 
potem asteroide in komete. 
Na neki točki, ko se robe zbe-
re dovolj, težnost kepo zaobli 
v kroglasto obliko, kot vidimo 
pri nekaterih lunah in pri pla-
netih. In če kepi dodajamo še 
in še materiala, na neki točki 
pač pridemo do zvezde. Koli-
ko, naj ponazori naslednji po-
datek: Sonce zaobjema 99,8 
odstotka vse mase Oson-
čja. Sonce je rumena pritli-
kavka. / Čeravno se nam na 
pogled zdi enolična, blešče-
ča ploskev na nebu, je v resni-
ci oder s kompleksnim doga-
janjem. Je dinamična gmota 
snovi, ki brbota, gnete, piha, 
magnetizira celotno Osončje 
in nasploh bistveno vpliva na 
celotno okolico, tudi na nas. 
Njegov premer po podatkih 
Nase znaša 1,4 milijona kilo-
metrov (Zemljin le 12.700), 
zato bi lahko vanj stlačili kar 
1,3 milijona Zemelj. V tem 
ogromnem prostoru se do-
gaja marsikaj. / Po strukturi 
ga sestavlja 70,6 odstotka vo-
dika in 27,4 odstotka helija. 

Delež helija se ves čas poveču-
je. V sami sredici, kjer je tlak 
ogromen in temperatura 15 
milijonov stopinj Celzija, se 
vodikova jedra zlivajo v heli-
jeva. Pri tem se sprošča ener-
gija, ki tišči navzven in Soncu 
preprečuje, da bi se sesedlo 
samo vase. A to še ne pome-
ni, da taisto energijo vidimo 
takoj. Svetloba, ki jo pravkar 
prejemamo na Zemlji, se je 
morala najprej iz jedra prebi-
ti skozi radiacijsko plast, viš-
je, konvekcijske plasti, za kar 
je potrošila najmanj 170.000 
let. Temperatura v konvek-
cijski plasti znaša 2 milijona 
stopinj Celzija. Tam nastaja-
jo veliki mehurji plazme, vro-
če juhe ioniziranih atomov, 
ki se nato prebijajo kvišku. 
Ko ga dosežejo, imajo le še 
okoli 5.500 stopinj Celzija. 
/ Površje Sonca, kot ga lah-
ko vidimo, se imenuje fotos-
fera. To območje je debelo 
okoli 500 kilometrov in je po-
glavitni vir svetlobe, ki jo de-
jansko zaznamo na Zemlji. 
Površje ne pomeni trdnih tal 
kot na Zemlji, saj je Sonce pli-
nasto, temveč zunanjo plast, 
ki prehaja v kromosfero. Na 
tem področju lahko vidimo 
pojave, kot so pege in blišči. 
Na vrhu atmosfere je ome-
njena korona, ki je precej bolj 
vroča, in temu področju je 
prvinsko namenjen Parker.« 
/ Ko smo že na Soncu, pog-
lejmo še v njegovo osebno iz-
kaznico. Sonce je največji in 

najmasivnejši objekt Oson-
čja. Leži 150 milijonov kilo-
metrov stran od Zemlje. Pot 
svetlobe od Sonca do nas tra-
ja osem minut. Kar dvesto ti-
soč let potrebuje svetloba za 
izhod iz Sonca. Naša zvez-
da je ena od dvesto milijard 
zvezd v Galaksiji in je masiv-
nejša od devetdeset odstotkov 
drugih zvezd Galaksije. Je hi-
peraktivna; na sekundo pre-
tvori v energijo štiri milijo-
ne ton mase. Sončev premer 
je 110-krat večji od Zemljine-
ga; v eno Sonce bi šlo več kot 
1,3 milijona Zemelj. En Son-
čev dan traja 27 zemeljskih 
dni. Sonce je staro 4,6 mili-
jarde let; od središča Galaksi-
je je oddaljeno 26 tisoč sve-
tlobnih let, od najbližje zvez-
dne sosede pa 4,24 svetlobne-
ga leta. Skozi Galaksijo drvi s 
hitrostjo 720 tisoč kilometrov 
na uro, za en obhod središča 
Galaksije potrebuje 230 mili-
jonov let. »Živelo« bo še 6,5 
milijarde let in zagotovo nas 
bo preživelo … (Vir: Aljoša 
Masten, MMC RTV SLO)

Zlato kitajskih cesarjev

V Narodnem muzeju Slo-
venije bo do 15. februarja 
2019 na ogled razstava Zlato 
kitajskih cesarjev. Gre za zla-
te predmete cesarske zaklad-
nice dinastije Ming, nastale 
leta 1601. Razstavljenih je 145 
visokokakovostnih in presti-
žnih predmetov: nakit, zlato 

posodje ter cvetlične košari-
ce in vaze, ki so nastali v času 
cesarja Vanlija (1573–1620) iz 
dinastije Ming (1368–1644). 
Avtorica razstave Daša Pav-
lovič: »Žig potrjuje, da so ti 
predmeti izdelani iz 80- ali 
90-odstotnega čistega zla-
ta, razkrivajo pa tudi to, da so 
bili izdelani ali končani v letu 
1601 … Nekateri predmeti so 
celo označeni kot najvišji ra-
zred kulturne dediščine na 
Kitajskem, zato smo zelo po-
čaščeni, da lahko slovenski 
javnosti in drugim obiskoval-
cem te predmete tudi preds-
tavimo.« Za naš najstarejši 
muzej, ki ga vodi mag. Bar-
bara Ravnik, nekdanja direk-
torica Gorenjskega muzeja v 
Kranju, je to velik dosežek. 
Prihodnje leto se bo naš mu-
zej na Kitajskem predstavil z 
zbirko porcelana, ki jo bodo 
dopolnili s prazgodovinsko 
keramiko.

Nesreča ali 
malomarnost?

»Zgodi se lahko vsepov-
sod. Stoodstotne varnosti 
ni. Sta pa danes kontrola be-
tona in rentgenska kontrola 
jekla takšni, da je skoraj ne-
mogoče, da bi se takšna ka-
tastrofa pripetila.« Tako je 
(samo)razrušenje avtoce-
stnega mostu v Genovi ko-
mentiral naš arhitekt Peter 
Gabrijelčič, ki je sodeloval 
pri gradnji 25 mostov …

Gremo na Sonce!
Ne, ne bojte se, nikamor ne gremo. Nasa je proti Soncu poslala sondo Parker, ta se mu bo približala 
kot še nobeno plovilo doslej in nam ves čas pošiljala dragocene podatke. Mi pa si preberimo še kaj o 
našem ljubem Soncu …

Tako je videti Sonce z Mednarodne vesoljske postaje 
(International Space Station – ISS), pod njo Zemlja. 

Eden najlepših kosov nakita dinastije Ming (1368–1644), 
oblikovan v obliki kitajske pismenke Xin, ki pomeni srce, 
najden v mavzoleju Dingling v Pekingu / Foto: Wikipedija

Viadukt Ponte Morandi na avtocesti A 10 v Genovi, 
fotografiran leta 2010. Zdaj je levi nosilni pilon porušen. 
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Jasna Paladin

Že ko ste v javnost poslali 
prvo sporočilo o uspehu na 
Latoku 1, ste dejali, da sle-
di – spanje. Tega v zadnjih 
dneh verjetno ni bilo veliko. 
Po naporni poti domov vas 
zdaj oblegamo še novinarji. 
Ste to pričakovali?

»Eno noč sem se res nas-
pal, in to šele prvo doma, a 
ni tako hudo, smo kar hitro 
prišli k sebi. V bazni tabor na 
ledeniku Choktoi smo priš-
li 11. avgusta, nato smo tri 
dni čakali nosače, sledila je 
pot v dolino, in čeprav si šte-
vilni ne predstavljajo, je bil 
tudi zadnji teden poti kar na-
poren. Nato pa še vožnja do-
mov. Odprava je trajala od 6. 
julija do 19. avgusta – in res 
bo šele zdaj, ko smo doma, 
pravi čas za počitek. Kar pa 
se tiče medijev, tako velikega 
zanimanja nisem pričako-
val. Res sem presenečen.«

Latok 1 je visok 7145 metrov, 
prvenstvena smer, ki ste jo 
ocenili z ED+, kar je povi-
šana najvišja stopnja fran-
coske šeststopenjske lestvi-
ce, je visoka 2400 metrov, a 
najbolj bode v oči dejstvo, da 
vam je uspelo nekaj, kar so 
pred vami odprave poizku-
šale kar štirideset let. Ste si 
prav zato izbrali ta cilj?

»Zaradi tega dejstva se 
nam je kdaj pa kdaj v grlu 
nabral cmok in spraševali 
smo se, ali je stvar sploh re-
alna in izvedljiva, po drugi 
strani pa nas je to tudi poš-
teno podžgalo, in če se ne bi 
čutili sposobne splezati na 
vrh, tja zagotovo ne bi šli. Se-
veda smo se spraševali, zakaj 
skoraj tridesetim odpravam 
pred nami ni uspelo, še zlas-
ti zato, ker smo mnoge alpi-
niste, ki so poskušali, pozna-
li in smo vedeli, kako dobri 
so. A dejstvo je, da so ti hri-
bi tako visoki in te stene tako 
velike, da – ne glede na to, 
ali plezaš hitro ali zelo hit-
ro – potrebuješ več dni dob-
rih razmer in lepega vreme-
na skupaj, kar pa je tam zelo 
redko. Skratka, na takšno 
odpravo greš z zavedanjem, 
da je veliko možnosti, da boš 
domov prišel praznih rok.«

Torej ne držijo očitki neka-
terih starejših alpinistov, 
da si mlajša generacija izbi-
ra zgolj cilje, ki jih bodo za-
nesljivo osvojili?

»Ne, to kar drži! Izbrati si 
takšen cilj ne pomeni le, da 
boš dva meseca od doma, 
ampak zaradi vseh priprav 

v tistem letu tudi ne boš 
nič drugega splezal, zato je 
za takšne odprave zelo tež-
ko dobiti soplezalce. Odpra-
ve, kakršna je bila naša, so v 
smislu današnjega načina 
življenja, ki nam na vsakem 
koraku ponuja vse in še več, 
in to takoj, za mnoge motiva-
cijsko zelo težke in odbijajo-
če. Redki so pripravljeni ne-
kemu cilju posvetiti celo se-
zono – in to ob veliki mož-
nosti neuspeha.«

Včasih so imele alpinistič-
ne odprave močan nacional-
ni prizvok, danes pa ni več 
tako. Vse več je narodnostno 
mešanih odprav, tudi vaša je 
bila takšna. Kako ste se naš-
li? Kako alpinisti vzpostavi-
te potrebno zaupanje, če ne 
plezate že dlje časa skupaj?

»Včasih je res veljalo, da 
so recimo Everest osvoji-
li Slovenci, in ne Štrem-
felj in Zaplotnik. Odpra-
ve so bile tako organizacij-
sko kot motivacijsko naci-
onalne. Danes pa smo ple-
zalci povsem individuali-
sti, plezamo zase. Res je, da 
sam Toma prej nisem poz-
nal, ga je pa Luka, s kate-
rim sta že prej skupaj pleza-
la, zato zadržkov, da ga po-
vabiva zraven, ni bilo. Tom 
je pozimi prišel tudi v Slo-
venijo, kjer smo skupaj ple-
zali, zato smo se kar dobro 
poznali. Z Luko sva si želela 
tretjega člana odprave, ker 
se je že večkrat pokazalo, 
da je to najboljša kombina-
cija, saj je količina plezalne 
opreme za tri prav tolikšna 
kot za dva, z dodatnimi mi-
šicami pa gre vse lažje. Prav 
tako je s tremi veliko varne-
je; če bi se komu kaj zgodi-
lo, ga en sam soplezalec ne 
more rešiti.«

Pred tremi leti sta Latok 1 
skušala osvojiti tudi Luka 
Lindič in Luka Kranjc, a jima 
ni uspelo. Kako dragocene 
pa so bile njune izkušnje? 

»Z Lindičem sva se o La-
toku 1 veliko pogovarjala in 
pred odhodom nam je dal 
nekaj zelo koristnih infor-
macij, brez katerih bi sicer 
verjetno naredili isto, a smo 
se zato marsikdaj precej laž-
je in hitreje odločili. Tudi si-
cer se vedno pozanimamo o 
zgodovini vzponov na dolo-
čen vrh. V našem primeru je 
bilo zaradi številnih odprav 
teh informacij mogoče že 
kar preveč, zato smo se opi-
rali skoraj izključno na ome-
njeno slovensko odpravo.«

Po aklimatizacijskih vzpo-
nih ste bili v steni Latoka 1 
sedem dni, pet dni ste po-
rabili za vzpon in še dva za 
spust. Res bi bila katerakoli 
smer na goro s severne stra-
ni prvenstvena, a verjetno 
ste jo vseeno prej dobro na-
črtovali. So se priprave uje-
male z realnostjo v steni?

»Da, realizacija smeri je 
bila zelo skladna s to, ki smo 
jo načrtovali pred vzponom. 
A točna smer se res nare-
di šele v steni sami, ko vi-
diš, kakšne so dejanske raz-
mere. Za takšne odločitve 
so potrebne izkušnje in leta 
''kilometrine''. Tudi število 
dni in s tem količino hrane 
smo dobro načrtovali.«

Kdaj je prišel čas za zmagos-
lavne občutke? Že na vrhu 
ali po vrnitvi v bazni tabor?

»Ko smo zadnjič bivakira-
li, to je bilo dobrih tristo me-
trov pod vrhom, se je pono-
či vreme tako poslabšalo, da 
nihče od nas ni več razmi-
šljal, kako bomo naslednje 

jutro nadaljevali proti vrhu, 
ampak zgolj o tem, kako se 
bomo varno spravili z gore. A 
zjutraj se je vreme popravilo, 
zato smo nadaljevali in neke 
vrste zmago smo občutili že 
takrat. Na vrhu se kaj dosti 
nismo veselili, saj je vrh šele 
polovica poti, čisto zares smo 
si dali duška šele ob vrnitvi na 
ledenik, kjer smo imeli bazni 
tabor. Zadnjih petdeset me-
trov nad ledenikom je bilo 
namreč povsem navpičnih 
in skoncentrirani smo mora-
li biti vse do zadnjega. Ko si 
tako utrujen, podhranjen in 
neprespan, se napake zgodi-
jo še hitreje, zato je treba biti 
pri stvari vse do konca.«

Ko ste se vi še pripravljali na 
vzpon, je območje Latoka za-
znamovala nesreča. Alpinist 
v ruski odpravi se je smrtno 
ponesrečil, enega so rešili 
s helikopterjem. Kako je to 
vplivalo na vas?

»Ravnodušni ob takšnih 
stvareh nismo mogli biti, a 
vedeli smo, da so Rusi sicer 
skušali preplezati isto smer 
kot mi, a na drugačen način, 
z veliko več opreme, kar po-
meni v veliko več dneh, to pa 
za takšne stene ni prav pri-
merno. In to je bila po mo-
jem njihova glavna napaka. 
Mi smo namreč že od začet-
ka načrtovali povsem drug 
stil plezanja. Več dni pleza-
nja namreč močno povečuje 
možnost slabega vremena.«

Lahko to odpravo primerjate 
s kakšno drugo? Je to vaš naj-
večji uspeh doslej?

»Sam se smeri ne bom 
spominjal kot ekstremno 
tehnično težke, pač pa kot 
zelo dolge in da smo mora-
li za varen vzpon res dob-
ro premisliti, kje se bomo 

gibali. In prav to se mi zdi 
naš največji uspeh in razli-
ka od predhodnih odprav, ki 
jim ni uspelo. Da smo znali 
združiti vse faktorje – kako 
lahek biti, kako hiter, kje 
prespati, kdaj kje plezati … 
še zdaleč niso pomembne 
zgolj mišice. Je pa res, da 
smo imeli nekaj sreče tudi z 
vremenom.

Kar se tiče primerjav – ne 
da ne želimo primerjati sme-
ri in vrhov, tega se preprosto 
ne da narediti. Vsak vzpon 
ima svojo zgodbo, vsak po-
sameznik doživlja drugače, 
vse je težko merljivo, zato 
tudi težko primerljivo.«

Vem, da alpinisti o tem ne 
razmišljate kaj dosti, pa vse-
eno – en zlati cepin že ima-
te, si morda za ta vzpon obe-
tate še kakšnega?

»V ozadju naše motivaci-
je takšna priznanja zagoto-
vo niso, je pa res, da ne bi 
bil presenečen, če bi nas za 
ta dosežek spet predlagali za 
zlati cepin. Pričakujem ga pa 
ne. Tudi se mi tovrstne na-
grade ne zdijo povsem brez 
pomena oz. negativne. Za-
radi takšnih priznanj veli-
ko lažje zberem denar za od-
prave. Želim tudi poudariti, 
da nam pri tem zelo konkre-
tno pomaga tudi Planinska 
zveza Slovenije, ki vsako leto 
podpre več zelo kakovostnih 
alpinističnih odprav. Brez 
njih bi imel marsikdo od nas 
povsem drugačno pot.«

Se po takem uspehu počuti-
te izpraznjenega ali polnega 
energije, nepremagljivega?

»Malce sem res izpra-
znjen, tako psihično kot fi-
zično, in malce oddiha mi bo 
prav prišlo, a že čez kak dan 
grem spet plezat v Julijce ali 
v Kamniške. Tudi ''zgolj'' ho-
dit grem v hribe zelo rad, ne 
le plezat. Moja ''hišna gora'' 
je zagotovo Storžič, kjer sem 
letos tudi največ treniral.«

Kako pa naprej? Ste skovali 
že kak nov načrt?

»V zadnjem obdobju sem 
vse podredil temu cilju, zato 
novega cilja pred seboj še ne 
vidim, čeprav so se nam ide-
je že kresale. Vem pa, da v 
isto dolino naslednjič naj-
verjetneje ne bom šel, pa ne 
zato, ker bi tam že vse sple-
zal, daleč od tega – predvsem 
zato, ker je na svetu preveč 
hribov, da bi vse sploh vide-
li, kaj šele preplezali, zato 
se bom naslednjič verjetno 
odpravil v kak drug predel 
Himalaje.«

Na Latoku spisali zgodovino
Alpinistično javnost je te dni razveselil nov izvrsten uspeh slovenskih alpinistov – v zgodovino sta se zapisala Kranjčan Aleš 
Česen in Ljubljančan Luka Stražar, ki sta skupaj z Britancem Tomom Livingstonom uspela po prvenstveni smeri splezati na vrh 
pakistanskega sedemtisočaka Latok 1, kar štirideset let ni uspelo nikomur. Z Alešem, ki je bil vodja odprave, sva se pogovarjala 
dan po prihodu domov, ko je imel na urniku kar šest intervjujev.

Naveza neposredno po vzponu – Luka Stražar, Tom Livingstone in Aleš Česen 

Aleš Česen

»Odprave, 
kakršna je bila 
naša, so v smislu 
današnjega 
načina življenja, 
ki nam na 
vsakem koraku 
ponuja vse in 
še več, in to 
takoj, za mnoge 
motivacijsko 
zelo težke in 
odbijajoče. Redki 
so pripravljeni 
nekemu cilju 
posvetiti celo 
sezono – in to ob 
veliki možnosti 
neuspeha, zato 
je za takšne 
odprave zelo 
težko dobiti 
soplezalce.«
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Marjana Ahačič

V začetku prihodnjega 
meseca bo minilo natanko 
petdeset let, odkar je takrat 
mladi jezuit Janez Mihelčič 
v Londonu sedel na letalo in 
se odpravil na dolgo pot na 
Japonsko – izpolnjevat svo-
je življenjsko poslanstvo. Je-
zuit po poslanstvu in jeziko-
slovec po stroki je tam ostal 
skoraj trideset let in na uni-
verzi, ki so jo v Tokiu usta-
novili jezuiti, poučeval ru-
ski jezik. Nato pa ga je pot – 
ali božja roka, kot rad reče – 
vodila naprej po svetu. Zdaj 
že dvajset let živi v Biškeku, 
prestolnici Kirgizije, kjer na 
tamkajšnji univerzi študen-
te mednarodnih odnosov 
uči japonsko. »Tisto, kar se 
ti zgodi, je božja volja. Nau-
čiti se to sprejeti in se popol-
noma predati je pa življenj-
ska naloga,« preprosto raz-
loži svojo življenjsko filozo-
fijo. Zadnja leta se vsako po-
letje vrne na krajše počitnice 
v domačo Radovljico. Tudi 
letos je bilo tako.

Leta 1963 ni bilo običajno, 
da je študent iz tedanje Ju-
goslavije, sploh bodoči du-
hovnik, lahko odšel na štu-
dij v tujino.

»Tedanji škof Jožef Pogač-
nik je imel na razpolago dve 
štipendiji za študij  v jezuit-
skem zavodu Germanicum 
et Hungaricum v Rimu. Da 
si šel leta 1963 lahko študirat 
v tujino, si moral najprej od 
države dobiti potni list. Dve-
ma kandidatoma pred mano 
so prošnjo za potni list zavr-
nili, jaz sem imel srečo in ga 
dobil. Prvi meseci študija so 
bili kar burni; pripadal sem 
zadnji generaciji, ki je ime-
la vsa predavanja in izpite še 
v latinščini, jaz pa takrat na 
področju jezikov nisem bil 
prav močan. Še se spomnim 
prvega izpita iz logike, štu-
diral sem namreč filozofijo. 
Vsa vprašanja in odgovore 
sem se naučil na pamet. To 
je bilo prvič in zadnjič v živ-
ljenju, da sem se ''piflal''. V 
roku enega leta sem moral 
na zahtevo univerze opraviti 
še izpit iz grščine, na ulici in 
v zavodu, kjer sem živel, pa 
se je govorilo samo italijan-
sko … Ob tem sem do boži-
ča prebral vse zapise svetega 
Ignacija in svetega Frančiška 
Ksaverja (prvega jezuitskega 
misionarja, op. a.), kar sem 
jih mogel dobiti. Še danes ne 
vem, kako mi je to uspelo.«

Zakaj ste se odločili, da sto-
pite prav v jezuitski red?

»Prav zaradi njiju. Čutil 
sem, da so njuni ideali na-
tanko takšni, kot jih imam 
sam. Dokler sem bil doma, 
sem v glavnem poznal le 
frančiškane, ki so živeli na 
Gorenjskem, je pa šel moj 
sošolec Stanko Rozman po 
maturi k jezuitom v Zagreb. 
Leta 1961 je bilo na kranj-
ski gimnaziji prvič sto ma-
turantov. Trije smo šli takoj 
med duhovnike: Rozman k 
jezuitom, midva z Janezom 
Demšarjem, prav tako Rado-
vljičanom, pa v Ljubljano v 
lemenat. Ravnatelja Mohor-
ja so nato odstavili; ne vem, 
ali zaradi tega dejstva ... No, 
četrti, ki je iz naše generaci-
je postal duhovnik, pa je bil 
zdajšnji novomeški škof An-
drej Glavan. Ta je šel najprej 
študirat kemijo, kasneje pa v 
semenišče. Glavan je bil si-
cer doma iz Novega mesta, 
živel pa je pri stricu železni-
čarju v Zgornjesavski dolini, 
od koder se je vsak dan vozil 
v gimnazijo v Kranj.«

Vas je pot na Japonsko vodi-
la neposredno iz Rima?

»Ko sem končal študij fi-
lozofije, sem leta 1966 od-
šel na Irsko, da se med dve-
letno pripravo, noviciatom, 
pri jezuitih spotoma nau-
čim še angleško; vedel sem 
namreč, da se bom japon-
ščine v nadaljevanju učil 
prav prek angleščine. Kas-
neje je veliko slovenskih je-
zuitov študiralo na Irskem, 
jaz sem bil prvi.«

Na Japonskem ste bili skoraj 
trideset let.

»Devetindvajset, vmes 
pa tri leta v Beogradu, kjer 
sem opravil magisterij iz 
jezikoslovja. Leta 1975, po 
novi maši, so mi rekli, naj 

grem nekam, kjer si bom 
pridobil tretjo stopnjo izo-
brazbe, da bom lahko pre-
daval ruščino na naši je-
zuitski univerzi v Tokiu – 
vmes sem namreč na Ja-
ponskem, na naši univerzi, 
diplomiral iz ruščine.«

Po tridesetih letih ste kljub 
temu odšli v Kirgizijo ...

»Tako je. Novembra bo 
minilo okroglih dvajset let 
od takrat. V začetku devet-
desetih, ko se je sesula nek-
danja Sovjetska zveza, je 
naš red spet dobil dovolje-
nje, da delujemo v Rusiji. 
Naš vrhovni predstojnik je 
takrat z okrožnico iskal pro-
stovoljce. Zakaj pa ne, sem 
si rekel. Rusko znam, in če 
je večja potreba tam, bom 
pač šel. Najprej za poldrugo 
leto v Moskvo, nato so me 
na pobudo nuncija poslali v 
Kirgizijo, kjer je bilo morda 
le od petsto do tisoč katoli-
čanov. Spet nisem vedel čis-
to dobro, kam grem in kaj 
natančno bom delal. Rekel 
sem si, da bom ostal nekaj 
let, pomagal pri delu v žu-
pniji … Prišel sem konec no-
vembra 1998, sredi decem-
bra so me že povabili, da na 
univerzi v Biškeku preda-
vam japonščino.« 

Kar tako?
»Preveč naključij, da bi 

bilo zgolj naključje, kajne? 
Tajnik nuncija v Biškeku je 
poznal dekanjo oddelka za 
mednarodne odnose na na-
cionalni univerzi. Povabi-
la me je na pogovor in mi 
kar takoj predlagala, da pri-
dem predavat. Konec tistega 
leta je novinarka najbolj bra-
nega časopisa prišla v našo 
cerkev, da bi poročala, kako 
praznujemo božič. Srečala 

sva se, zdel sem se ji zani-
miv, in objavila je intervju z 
mano. Tako so me spoznali 
tudi drugi.«

So vas torej lepo sprejeli?
»Kirgizi so izjemno od-

prti. Nimajo tistega anti-
ruskega kompleksa, ki ga 
imajo številni narodi, ki so 
nekoč živeli v okviru veli-
ke Sovjetske zveze. Mor-
da zato, ker so v 19. stoletju 
sami prosili Ruse, naj pride-
jo v deželo, ker so presodi-
li, da jim bo pod njimi bo-
lje kot pod Uzbeki. Ko sem 
prišel v Kirgizijo, je bilo 12 
odstotkov vseh prebivalcev 
Rusov, zdaj jih je le še šest. 
Uzbekov na jugu je več, a 
oni so tam avtohtoni.«

Kakšen je bil prvi vtis, ki ste 
ga dobili, ko ste prišli v Kir-
gizijo?

»Prvič sem bil pravza-
prav tam že leta 1994, ko 
sem svoje sobotno leto pre-
življal v Kazahstanu in No-
vosibirsku. Spomnim se, 
kako sem čakal župnika, 
ki je šel telefonirat, opazo-
val mlade mame, oblečene 
po evropsko, sproščeno, ki 
so se sprehajale z otroki, in 
si mislil: ''Ti ljudje pa že ne 
bodo nikoli postali ekstremi-
sti.'' Morda je to zato, ker so 
Kirgizi kot poslednji spreje-
li islam in vse do danes oh-
ranili veliko predislamskih 
tradicij, ki niso v nasprotju 
z islamom, a tudi zelo dru-
gačne od njega: na primer 
veliko spoštovanje do žensk, 
zlasti mater. Družinske vezi 
so za Kirgize izjemno moč-
ne. Nič nenavadnega ni, da 
študent na univerzi za iz-
govor o tem, da ga ni bilo 
na predavanje, navede, da 
ga ni bilo zato, ker so imeli 

goste. Sorodniki se med se-
boj veliko obiskujejo. Četrta 
božja zapoved ''spoštuj oče-
ta in mater'', je pri njih zelo 
močno uveljavljena. Po dru-
gi strani pa … če najemaš dr-
žavnega uradnika zato, ker 
je tvoj sorodnik, in ne zato, 
ker je sposoben, prideva do 
manj prijetne plati te iste 
zgodbe.« 

Še vedno poučujete?
»Še, sem redni docent za 

japonščino na oddelku med-
narodnih odnosov na kate-
dri za svetovne jezike. Tam 
imajo pravilo, da se mora-
jo študentje poleg anglešči-
ne učiti še enega tujega jezi-
ka. Zato na univerzi pouču-
jejo vse glavne evropske jezi-
ke in tudi turščino, perzijšči-
no, korejščino, kitajščino in 
japonščino. Mislim, da jih je 
skupaj 13.«

O upokojitvi ne razmišljate?
»Sem že upokojen, ura-

dno. Na univerzi pa za zdaj 
ni starostne omejitve za po-
učevanje, in dokler me bodo 
hoteli, bom z veseljem učil. 
Kot upokojenec se lahko vo-
zim z brezplačnim javnim 
prevozom in dobivam tudi 
pokojnino v višini šest ti-
soč somov, to je skoraj sto 
evrov.« 

Kakšna so poletja v Kirgiziji?
»Vroča. Imamo celin-

sko podnebje. Glavno mes-
to je na nadmorski višini se-
demsto metrov, na sever-
ni strani konca Himalaje. 
Suho in vroče je, a vročine 
ni težko prenašati.«

Med Slovenci Kirgizija ni 
prav zelo znana. Kaj pa Kir-
gizi, vedo za Slovenijo?

»Pogosto jo zamenjajo za 
Slovaško. Sicer pa vem vsaj 
za dve domačinki, ki sta po-
ročeni s Slovencema. Ena je 
do nedavnega živela na Jese-
nicah – ne vem, ali še – dru-
ga pa v Portorožu.«

Kakšen je odnos Kirgizov do 
Evrope?

»Nekakšno strahospošto-
vanje, bi rekel. Zelo so obr-
njeni k Evropi, k Zahodu. Na 
univerzi imamo oddelek za 
evropske študije.«

Kaj bi mi rekli, če bi se odlo-
čila za dopust v Kirgiziji?

»Dobrodošli! Kirgizija je 
izredno lepa dežela, neka-
teri jo imenujejo Švico Azi-
je. Ima veliko naravnih bo-
gastev, lepota njihovih jezer 
je izjemna! Dobro jo pozna-
jo tudi slovenski alpinisti.«

Preveč naključij, da bi prezrl načrt
Janez Mihelčič, jezuit in jezikoslovec, se zadnjih nekaj let med počitnicami spet redno vrača na oddih v rodno Radovljico. 
Septembra bo minilo natanko petdeset let, odkar je kot misijonar odšel na Japonsko, kjer je na jezuitski univerzi Sophia v Tokiu tri 
desetletja študentom predaval ruščino. Zadnjih dvajset let živi v prestolnici Kirgizije, kjer tamkajšnjo mladino poučuje japonščino.

Janez Mihelčič / Foto: Tina Dokl

Janez 
Mihelčič

»Leta 1961 je 
bilo na kranjski 
gimnaziji prvič 
sto maturantov. 
Trije smo šli 
takoj med 
duhovnike: 
Stanko Rozman 
k jezuitom v 
Zagreb, midva 
z Janezom 
Demšarjem, 
prav tako 
Radovljičanom, 
pa v Ljubljano v 
lemenat. Četrti, 
ki je iz naše 
generacije postal 
duhovnik, pa 
je bil zdajšnji 
novomeški škof 
Andrej Glavan.«
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Vilma Stanovnik

Kljub temu da že skoraj tri-
deset let živite v Nemčiji, 
prej pa ste bili doma v Stra-
žišču, ste ohranili narečje iz 
Železnikov. Kakšni so vaši 
spomini na mladost?

»Najlepše spomine imam 
na leta v Železnikih, kjer 
smo s starši in sestrama 
stanovali v starejši hiši Na 
Trnju. Ko sem šla v osmi ra-
zred, smo se preselili v Stra-
žišče, kjer smo zgradili novo 
hišo. Takrat lahko rečem, 
da so se mi korenine neka-
ko iztrgale. Ko danes gledam 
nazaj, mi je bilo takrat bolj 
hudo, kot ko sem se preseli-
la v Nemčijo. Bila sem stara 
14 let, v Železnikih sem ime-
la prijatelje in sošolce. S sta-
rejšo sestro Ireno sva nato še 
precej let redno hodili v Že-
leznike. V Stražišču najbrž 
tudi zato nisva dobili pra-
ve družbe. Sem pa nato obi-
skovala kranjsko gimnazijo, 
kjer sem leta 1984 naredila 
maturo in se odločila za štu-
dij na Fakulteti za sociologi-
jo, politične vede in novinar-
stvo v Ljubljani in decembra 
leta 1989 diplomirala. Med 
študijem sem sodelovala 
pri našem stražiškem lokal-
nem glasilu Sitar, prav tako 
sem bila na praksi na Go-
renjskem glasu. Eno sezo-
no sem delala tudi pri Adrii 
Airways.«

Vzrok za selitev v Nemčijo 
je bila ljubezen. Kako ste se 
znašli?

»Na dopustu na Ugljanu 
na Hrvaškem sem spozna-
la sedanjega moža Friedber-
ta. Po treh letih, takoj po kon-
čani diplomi, sem se odloči-
la, da se preselim k njemu. 
Nikakor pa si nisem pred-
stavljala, da ne bi bila zapo-
slena. Rasla sem pač v Slove-
niji, naredila sem maturo in 
diplomirala iz novinarstva in 
služba bi bila logična posle-
dica. Toda v Nemčiji je bilo 
naenkrat vse drugače. Jezi-
ka nisem znala toliko, da bi 
lahko pisala in se nemoteno 
sporazumevala. Tako sem se 
najprej učila nemščine. Dru-
gi problem pa je bil, da ni bilo 
otroškega varstva. V Sloveni-
ji je bilo že takrat normalno, 
da je za otroka varstvo in je 
šla ženska po enem letu v 
službo. V Nemčijo pa je tak-
rat šel otrok v vrtec s štiri-
mi leti, pa še to le od osmih 
do dvanajstih. Od žensk se 
je zato nekako pričakova-
lo, da ostanejo doma. Tako 
sem bila tudi jaz, kot vse 
moje nove sosede in prijate-
ljice, doma. Leta 1990 sem 

namreč rodila sina Jonasa, 
decembra 1991 Yannicka, 
nato leta 1998 Leno in leta 
2003 še najmlajšo Zino.«

Dom ste si ustvarili v 
Wipper fürthu. Kako so vas 
sprejeli?

»Mož je po poklicu fizik, 
doma je iz južne Nemči-
je in po končanem študiju v 
Tübingenu je dobil službo 
v Wipperfürthu, v podjetju, 
kjer izdelujejo svetila. Sprva 
sva živela v najemniškem sta-
novanju, leta 1994 pa smo se 
preselili v novo hišo v isti vasi. 
Starejša fanta imata že svoje 
poklice in službe in sta se od-
selila od doma, Lena študira 
družbene vede v Kölnu, naj-
mlajša pa še živi pri nama. 
Srednjeveško mesto ima ne-
kaj več kot dvajset tisoč prebi-
valcev, staro je okoli osemsto 
let in lahko bi ga primerjala 
s Škofjo Loko. Čeprav sva z 
možem oba priseljenca, pa 
so otroci na mesto zelo nave-
zani – in tudi midva se dobro 
počutiva.«

Kdaj ste se odločili, da začne-
te delati?

»Preden je drugi sin šel v 
vrtec, sem sklenila, da zač-
nem kot prostovoljka dela-
ti v Fair trade oziroma Pra-
vični trgovini, ki je takrat v 
Wipperfürthu obstajala že 
deset let. V Ljubljani je tak 
primer trgovina 3 muhe. V 
trgovini prodajamo izdelke 
iz tako imenovanega tretje-
ga sveta. Prodajamo kavo, 
kakav, čaj, pomaranče, soko-
ve ... pa tudi različne izdelke 
rokodelstva in obrti. Gre za 
to, da tisti, ki nekaj pridela-
jo oziroma naredijo izdelke, 
za to dobijo pravično plači-
lo. Nakup podpira trgovanje 
po etičnih načelih in prispe-
va k zmanjševanju revščine 

v manj razvitih deželah, saj 
tisto, kar bi sicer v trgovini 
zaslužili oziroma trgovsko 
maržo, damo v dobrodelne  
namene za različne projekte 
v Afriki, Aziji in Južni Ame-
riki. Zato v teh trgovinah ve-
čina delamo prostovoljno. 
Takrat ko sem jaz začela de-
lati kot prostovoljka, je bilo 
to za ženske, ki smo zaradi 
družin ostale doma, precej 
pogosto. Sedaj, ko je druga-
če urejeno tudi varstvo otrok 
in gredo mame prej v služ-
bo, pa je dobrodelnega dela 
vedno manj.«

Zaradi dobrodelnega dela 
ste letos dobili nagrado 
mesta Wipperfürth in bili 
imenovani za občanko leta. 
Kakšno priznanje je to?

»Krajevna organizacija 
stranke SPD vsako leto ob 
dnevu žena izbere žensko, 
ki se je še posebno izkazala s 
prostovoljnim delom. Tako 
so bile na primer že nagra-
jene ženske, ki so se poseb-
no izkazale z delom v pihal-
nem orkestru, ki so prosto-
voljke v športu ali so se izka-
zale pri sodelovanju s tujimi 
mesti. Jaz sem sedaj že de-
set let predsednica našega 
društva Weltladen in vesela 
sem, da je prostovoljno delo 
cenjeno. Dokaz tega je tudi 
priznanje, predvsem pa je 
pomemben občutek, da lah-
ko pomagaš. Zelo sem aktiv-
na tudi v naši vasi, ki je pred-
mestje Wipperfürtha, kjer 
smo zelo povezani in imamo 
tudi društveni dom v skup-
ni lasti. Zadolžena sem za 
to, da skrbim za najem pro-
storov ob različnih priložno-
stih, občasno pa organizi-
ram tudi različne dogodke, 
od pogrebščin do obletnic. 
Veliko se angažiram tudi 
pri delu z begunci. V času 

vojne v nekdanji Jugoslaviji 
so bili to zlasti begunci iz Bo-
sne in Hercegovine, od leta 
2015, ko je v Nemčijo priha-
jalo vedno več beguncev, pa 
sem se celo poklicno ukvar-
jala z njimi.«

Čeprav ste po poklicu no-
vinarka, pa je bila vaša di-
plomska naloga povezana z 
raziskovanjem problemati-
ke sovraštva do tujcev. Goto-
vo tudi na problematiko be-
guncev gledate drugače kot 
marsikdo v Nemčiji in tudi 
Sloveniji?

»Že kot študentko me je 
zanimala sociologija migra-
cij in tako sem pri profesor-
ju Petru Klinarju delala tudi 
diplomsko nalogo na temo 
sovraštva do tujcev v Nemči-
ji. Ko sem se preselila v Nem-
čijo, sem tudi sama posta-
la migrantka. Ta beseda ima 
sedaj ravno zaradi begunske 
problematike slab prizvok, 
čeprav je to vsak, ki ne živi v 
državi, kjer se je rodil. Tudi 
moja prva služba je bila po-
vezana s tem: vodila sem dva-
najsttedenski program za in-
tegracijo beguncev na trg 
delovne sile, ki ga organizi-
ra nemški zavod za delo. Na 
tem tečaju vsak pove, kaj zna, 
kaj si želi delati in vodja pro-
grama mu skuša najti delo-
dajalca, ki bi ga zaposlil vsaj 
za prakso ali celo dolgoročno. 
Takrat je zavod za delo kot iz-
vajalca izbral Karitas in zapo-
slila sem se pri njih. Nato se 
Karitas ni več prijavil na nov 
razpis in tako trenutno tega 
ne delam. Sem se pa na raz-
pis že javila pri novem izva-
jalcu, saj poleg slovenščine in 
nemščine govorim še angle-
ško, srbsko in malo tudi ru-
sko. Je pa trenutno na našem 
koncu največ beguncev iz Af-
ganistana in Gvineje.«

Ali begunci v Nemčiji dobi-
jo delo?

»Nekateri delo dobijo, ne-
kateri ne. Dejstvo je, da so 
to večinoma mladi nekvali-
ficirani delavci, ki ne znajo 
v zadostni meri pisati in ra-
čunati. V Nemčiji, vsaj v na-
šem okolju, je klima begun-
cem zelo naklonjena. Ko sem 
iskala prakso za mlade be-
gunce, so se bili praktično vsi 
delodajalci o tem pripravlje-
ni pogovarjati. Je pa težava, 
ker nimajo ustrezne osnov-
ne izobrazbe. Zato je iskanje 
službe zanje precej zaplete-
no. Na vsak način pa lahko 
rečem, da begunci, kot mar-
sikdaj tukaj slišim, niso go-
lazen in ni se jih treba bati. 
Res pa je, da se je v Nemčiji 
zaradi njih podoba mest pre-
cej spremenila. Srečujemo 
veliko temnopoltih, zavitih v 
rute in podobno. Ni pa se za-
radi njih spremenilo življe-
nje, saj vsak še vedno lahko 
počne isto, kot je prej. Tudi 
kriminala ni nič več. V Slove-
niji praktično ni beguncev in 
mislim, da se življenje zara-
di njih ne bi dosti spremeni-
lo. Tako kot se ni, ko so priš-
li ljudje iz nekdanjih drugih 
jugoslovanskih republik. Se-
veda pa obstaja kup neres-
ničnih zgodbic, usmerjenih 
proti tujcem. Jaz, ki sem šla 
v svet in bila v Nemčiji tujka, 
imam zelo dobre izkušnje, 
čeprav sem bila iz nekdanje 
Jugoslavije, tako rekoč z Bal-
kana. Zato nikoli nisem ime-
la kompleksov, nikoli me ni 
nihče gledal kot tujke in me 
podcenjeval. Tudi zaradi te 
izkušnje želim biti do vseh 
odprta in tolerantna ter pred-
vsem vsakomur dati mož-
nost. Spoznala sem veliko 
zelo motiviranih fantov, ki 
želijo napredovati, se učiti, 
in tudi delodajalci so z njimi 
zelo zadovoljni, saj so pridni 
in zanesljivi. So pa tudi dru-
gačni, kot so pač povsod.«

Ali kdaj pomislite na vrnitev 
domov?

»Zelo rada pridem domov, 
da bi bilo to za zmeraj, pa ne 
razmišljam, saj imam moža 
in otroke v Nemčiji. Mož niti 
ne govori slovensko, le fanta 
znata kar dobro, saj sem ju na 
začetku vzgajala v obeh jezi-
kih. Pri dekletih sem bila na 
žalost bolj popustljiva. Tako 
trenutno nimam načrta, da 
bi se kdaj vrnila, vendar vsa-
ko leto pridem domov. Vča-
sih z družino, enkrat letno 
pa tudi sama, da imam več 
časa za prijateljice in doma-
če. Skupaj gremo na izlete in 
v hribe, s starši pa vsako leto 
tudi na Ratitovec.«

S prostovoljstvom do priznanja
Damjana Gortnar-Schacherer se je pred skoraj tremi desetletji preselila v Nemčijo, z možem pa sta si družino ustvarila v 
Wipperfürthu. Ob štirih otrocih se je posvetila tudi prostovoljstvu in letos spomladi za to dobila posebno priznanje. 

Damjana Gortnar-Schacherer iz Nemčije vsako leto pride na obisk domov. / Foto: Primož Pičulin

 Jaz, ki sem šla 
v svet in bila v 
Nemčiji tujka, 
imam zelo 
dobre izkušnje, 
čeprav sem bila 
iz nekdanje 
Jugoslavije, tako 
rekoč z Balkana. 
Zato nikoli 
nisem imela 
kompleksov, 
nikoli me ni 
nihče gledal 
kot tujke in me 
podcenjeval. 
Tudi zaradi 
te izkušnje 
želim biti do 
vseh odprta 
in tolerantna 
ter predvsem 
vsakomur dati 
možnost.

Damjana 
Gortnar-
Schacherer
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jernej Andrejka, polkovnik  
17. pešpolka kranjskih Janezov

V Dolenjah pri Domža-
lah se je 20. avgusta 1850 
rodil publicist in častnik 17. 
pešpolka kranjskih Janezov 
Jernej Andrejka, ki se je med 
drugim udeležil tudi avstrij-
ske zasedbe BiH.

Andrejka plemeniti Liv-
nogradski Jernej je obisko-
val nižjo gimnazijo v Lju-
bljani v letih 1867–1870. Po 
tretjem razredu je moral, 
ker je bil pri vpisu star že 17 
let, septembra 1870 nasto-
piti služenje vojaškega roka 
v 17. pešpolku v Ljubljani. 
Novembra 1870 so ga pre-
mestili v Trento. Zaradi iz-
rednih sposobnosti so ga še 
s šestimi fanti takoj spreje-
li v kadetsko pripravnico v 
Innsbrucku, kjer je bil med 
letoma 1871 in 1873. 

Sprva ni želel služiti v vojski, 
vendar so bile razmere takšne, 
da se je znašel kot kadet (ča-
stniški pripravnik) konec leta 
1873 v 17. pešpolku v Trstu. Že 
leta 1875 je napredoval v po-
ročnika. V letih 1878–1879 je 
sodeloval pri avstro-ogrski za-
sedbi Bosne in Hercegovine, 
se leta 1879 vrnil v Trst in bil 
leta 1880 premeščen v Ljublja-
no, kjer je ostal do leta 1893, ko 
je odšel v Celovec. Ko je janu-
arja 1895 prenehala njegova 
služba, je dosegel v 17. pešpol-
ku čin stotnika. Premeščen je 
bil k cesarski gardi na Dunaj, 
kjer je sprva kot konjeniški 
stotnik in nazadnje od 1907 
kot major služboval do upo-
kojitve leta 1919. 

Po upokojitvi je do razpa-
da Avstro-Ogrske živel na 

Dunaju. Leta 1911 je napre-
doval v čin podpolkovnika in 
bil med prvo svetovno voj-
no 1916 ponovno vpoklican 
v vojaško službo. Od 1919 je 
živel v Ljubljani.

Ob klasični vojaški karieri 
se je posvečal pisanju zgodb 
iz vojaškega življenja in zgo-
dovinskih zapiskov za  Slo-
venski narod,  Ljubljanski 
zvon  in  Slovenca. Najbolj 
znana je njegova na podla-
gi dnevnika napisana knjiga 
o okupaciji Bosne in Herce-
govine. V njej popisuje voja-
ške operacije avstro-ogrskih 
enot, še posebno tistih, v ka-
terih so se bojevali sloven-
ski fantje. Dragocena je bila 
njegova pomoč Slovencem, 
zlasti študentom, ki so žive-
li in delali na Dunaju. Pred 

smrtjo je napisal spomine 
na prvih 23 let svojega življe-
nja. Ko je služboval na Du-
naju, se je še zlasti zanimal 
za razvoj rojstnega kraja. 

Sodeloval je pri ustanovitvi 
ljudske šole, priskrbel je po-
moč za vodovod in mlekarno 
ter poskrbel za nove zvonove 
na Rovah.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Škofji Loki se je 20. 8. 1683 rodil pridigar, du-

hovnik, redovnik, jezuit humanist Jernej Basar. 
Leta 1718 je stopil v red jezuitov. Njegov sloves se 
je razširil do Belgije in Poljske, od koder so ga pov-
praševali za nasvete. Šteli so ga med tri najboljše 
takratne govornike Avstrije. 

   V Naklem se je 20. 8. 1881 rodil teolog in publicist 
Jernej Pavlin. Pisal je življenjepise svetnikov in bil 
soavtor veroučnih učbenikov. Naredil je tudi izpit 
za poučevanje stenografije. 

   Na Trsteniku pri Kranju se je 22. 8. 1803 rodil 
biblicist in prevajalec Placid (pravo ime Jernej) Ja-
vornik. Na pobudo A. M. Slomška je leta 1847 začel 
izdajati prevod Stare zaveze. 

   V Tržiču se je 22. 8. 1835 rodil metalurg in izumi-
telj Lambert von Pantz. Z izumi in racionalizacijo 
delovnih procesov je ohranjal konkurenčnost 
Kranjske industrijske družbe.

   V Škofji Loki se je 25. 8. 1857 rodil profesor, nara-
voslovec in planinec Ivan Macher. Napisal je več 
učbenikov za pouk živalstva in rastlinstva za nižje 
razrede srednjih šol.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

O Radovanovi mami se 
je v družini ohranilo veliko 
anekdot. Ena prvih pripo-
veduje, da je pod okriljem 
Glasbene matice leta 1915 
nastopala v dvorani Naro-
dnega doma, kjer je številno 
občinstvo kot desetletna de-
klica navdušila z igranjem 
klavirja. Doma so starši po-
tem pripravili bogato za-
kusko za bližnje. Na hčerko, 
bodočo pianistko, so bili ne-
izmerno ponosni. 

Radovan brska po zapi-
skih. Skrbno so urejeni. Na-
meščeni so v fascikle, na ka-
terih so zabeleženi osnovni 
podatki, da lažje najde, kar 

išče. Ko pripoveduje, sem in 
tja seže po njih, da zapolni 
vrzeli.

»Med prisotnimi je bila 
tudi sedemletna Elza, nje-
na velika konkurenca. Ko 
so mamo prosili, naj zbra-
ni družbi nekaj zaigra, je to-
gotno udarila z nogo ob tla 
in zamrmrala: ''Bom, a le, če 
se ta smrduha (Elza) umak-
ne v drugo sobo!'' Sicer jih je 
zvečer dobila s palico po riti, 
vendar je svoj odpor do mlaj-
ših vrstnikov še naprej izra-
žala ob vsaki priložnosti. 

Ko je bila stara 18 let, se 
je konec maja 1923 poročila 
z avstrijskim trgovcem (si-
cer slovenskih korenin), ki 
je bil od nje starejši več kot 
25 let. V predporočni pogod-
bi so zapisali, da bosta imela 
spolne odnose samo v sobo-
to zjutraj. Takrat ga bo žena 
čakala v svoji sobi, a ne dlje 
kot do devete ure. Navedeno 
je tudi bilo, da si bo soprog 
že pred prihodom v ženino 
sobo ''pomagal'', da bo spol-
ni odnos potem zaključen 
karseda hitro. 

Zakonca sta se tudi ob-
vezala, da v zakonu ne bos-
ta imela otrok. Soprog pa bo 
svoji ženi dovolil, da lahko 
po lastni presoji koncertira 
tako doma kot tudi po dru-
gih mestih v Avstriji, Nem-
čiji, Italiji, Srbiji …

Kako je do spočetja potem 
vseeno prišlo, mi ni znano. 
Ko sem bil že skoraj šest 
mesecev v njenem trebuhu, 

so njeni starši – ne mož – 
končno poklicali zdravnika, 
da jo pregleda. Imela je na-
mreč omedlevice, ki so jih 
sprva pripisovali preutru-
jenosti zaradi preštevilnih 
koncertov. Kljub prisiljene-
mu počitku, ki jo je spravil 
v veliko nejevoljo, se njeno 
zdravstveno stanje ni izbolj-
šalo.

Telo je imela še zmeraj 
zelo vitko, o kakšnih zuna-
njih znakih nosečnosti ni 
bilo niti sledu. Kljub temu 
pa je zdravnik vešče ugoto-
vil, da je že skoraj šest me-
secev v blagoslovljenem sta-
nju. Takrat se je začel nori 
lov za nekom, ki bi ji nare-
dil splav. In to za vsako ceno. 
Žal – ali na srečo – nihče je ni 
hotel uslišati! Vsi zdravniki 
in tudi mazači so se bali, ker 
sem se v njeni maternici že 
premikal in so vedeli, da bi 
me, če bi naredili splav, mo-
rali ubiti.

Oče je vse do zadnjega 
upal, da se bo mama pre-
mislila. Ko sem prijokal na 
ta grenki svet, je zakričala: 
''Takoj odnesite ta nagnus-
ni izmeček stran od mojih 
oči!''

Oče je v hiši, v kateri smo 
stanovali, kupil še manj-
še stanovanje na drugi stra-
ni stopnišča. Tja sem se pri 
treh mesecih in pol preselil 
s svojo varuško Milko. Pos-
tala je moja druga mama. Če 
je ne bi bilo, bi umrl. Mama 
me je sovražila, pa nihče ni 

vedel, zakaj. Takšna je bila! 
Nikoli ni marala otrok, po-
membna je bila le ona. 

Iz otroštva imam samo 
eno fotografijo, na kateri sva 
skupaj. Togo stoji zraven 
mene, ne dotika se me. Kot 
bi bila dva tujca.

Milka je bila doma iz neke 
obubožane trgovske druži-
ne iz okolice Gradca. Tekoče 
je govorila več jezikov, bila je 
zelo marljiva pri učenju. Ko 
je njen brat duhovnik umrl 
za jetiko, ni imela kam iti. Iz 
težav jo je rešil moj oče, za 
kar mu je bila zelo hvaležna.

Po očetu sem podedoval 
mnoge darove. Povsod, ka-
mor sem prišel, so me ime-
li ljudje radi. Ko sem se leta 
1939 preselil na Dunaj – tam 
je živela očetova mlajša se-
stra Ingrid – še nisem vedel, 
da mame ne bom nikoli več 
videl. V oporoki je zapisala, 
da ''človeški izmeček'', torej 
jaz, ne sme priti na njen po-
greb niti ne sme po njej de-
dovati. Mama je umrla zara-
di sifilisa, kako se ga je na-
lezla, pa ostaja skrivnost.

Po drugi svetovni vojni je 
komunistična oblast naci-
onalizirala družinsko pre-
moženje, ki ni bilo majhno. 
Očeta je kraja vsega, kar je 
njegov rod ustvarjal skoraj 
sto dvajset let, zelo prizade-
la. Še dobro, da je imel Mil-
ko. Preselil se je k njej, zanj je 
skrbela vse do pozne staros-
ti. Umrl je, ko je imel malo 
manj kot devetdeset let.

V ljubezni sem imel veli-
ko smole. Kot bi bil magnet 
za ženske, kakršna je bila 
moja mati! Po drugi svetov-
ni vojni mnoge ženske niso 
marale rojevati otrok. Mno-
ge, ki so v vojni izgubile za-
ročence, so se odločile za 
samskost. Že takrat je bilo 
moderno, da so si nabavile 
psa, ki so se mu posvečale. 
Bile so zelo aktivne v različ-
nih dobrodelnih organiza-
cijah. Otrok brez staršev je 
bilo ogromno. Treba je bilo 
najti njihove starše.

Kot mlad, nadobuden 
pravnik sem delal v dunaj-
ski pisarni Rdečega križa. 
Osebno sem poiskal star-
še najmanj petim otrokom. 
To so bili zelo lepi trenut-
ki, nepozabni. Nekaterim 
izgubljenčkom smo našli 
tudi starše. Žal se je doga-
jalo, da so bili otroci včasih 
bolj veseli staršev kot obra-
tno. Revščina, obup in velike 
družine, kjer ni bilo denar-
ja za spodobno preživetje, so 
botrovali mnogim solzam.

Ob takšni priložnosti sem 
spoznal Anno. Po rodu je 
bila Poljakinja, po spletu 
okoliščin pa se je znašla v 
enem od zavetišč, v katerih 
so mnogi, ki so doživeli kon-
centracijsko taborišče, čaka-
li na vrnitev domov. Pri sebi 
je imela deklico, staro dob-
ri dve leti. Po spletu oko-
liščin nam je pri Rdečem 
križu prišlo na ušesa, da 
ženska s tem otrokom zelo 

grdo ravna. Vodstvo jo je pri-
moralo, da je otroka odnes-
la k zdravniku, ki ga je preg-
ledal. Bil je poln podplutb, 
opeklin od cigaret, ki jih je 
nekdo ugašal na otrokovem 
teleščku. Bil pa je tudi zelo 
prestrašen, ustrahovan. Ob-
držali so ga na bolnišničnem 
oddelku, žensko pa so prev-
zeli na žandarmeriji. 

Bil sem še mlad, poln 
energije, tudi spolne. Zdrav-
nica, ki je skrbela za tega ot-
roka, je bila prav tako še mla-
da, komaj je končala študij. 
Doma je bila iz okolice Kla-
usen (Kluže). Nekajkrat sva 
šla v kino, veliko pa sva se 
pogovarjala o filozofih od 
Christiana Wolffa, Kanta, 
Johanna Gottlieba Fichte-
ja do Ludwiga Feuerbacha 
in Friedricha Nietzscheja. 
Ko sem jo v kinu želel prijeti 
za roko, me je grobo odrini-
la. Naslednji dan mi je deja-
la, da se lahko druživa, a brez 
dotikov. Bil sem šokiran. 

Začel sem se je izogiba-
ti, istočasno pa sem se tola-
žil, da že mora biti tako, saj 
so ženske med vojno veli-
ko pretrpele. Spolnega na-
silja je bilo veliko več, kot 
si še danes upamo prizna-
ti … Slo smo si moški zu-
naj doma tešili na en sam 
način: pri prostitutkah. Po-
nudbe je bilo zelo veliko. Če-
tudi prostitucija na Dunaju 
ni bila dovoljena, pa je posel 
cvetel!«

(Konec prihodnjič)

Pokoplji me, a se bom vnovič rodil (1. del)

Moška zgodba
usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Zamisel za razstavo, 
ki naj postavi Cankarja v 
evropski kontekst, je nasta-
la iz prepričanja, da je tre-
ba ustvarjalnost osrednje-
ga slovenskega pisatelja in 
dramatika videti v poveza-
vah z duhovno kulturo in 
literarno umetnostjo Evro-
pe. Tako bi bila vidnejša 
tudi njegova slovenska iz-
virnost …« Tako je dr. Janko 
Kos uvedel Prolog k razsta-
vi, ki jo je sam zasnoval. V 
nadaljevanju med drugim 
pojasnil več »primerjalnih 
vzporednic« med Cankar-
jevimi deli in deli njego-
vih evropskih sodobnikov. 
Navajam le tri. »Drama 
Kralj na Betajnovi je izšla 
leta 1902, leto pozneje je 

George Bernard Shaw ob-
javil igro Človek in nadčlo-
vek, povezuje ju ideja ''volje 
do moči'' in ''nadčloveka'', 
smisel, ki ga podeljujeta 
tem idejam, pa je ne samo 
različen, ampak nasproten. 
/ Farsa Pohujšanje v doli-
ni šentflorjanski se v neka-
terih delih stika s komedi-
jo Interesi in koristi špan-
skega dramatika Jacinta Be-
naventeja y Martineza, ki je 
izšla leta 1907, leto pred 
Cankarjevo igro. Podobni 
motivi in dramski zapleti 
so v obeh delih postavljeni 
na različne ravni z neena-
kovrednim duhovnim po-
menom. / Povest Kurent 
(1909) je mogoče primer-
jati z romanom Gertrud 
Hermanna Hesseja, izda-
nim leto pozneje. Veže ju 

osrednji lik umetnika, god-
ca in glasbenika, postavlje-
nega pri Cankarju v naro-
dno in domišljijsko pomen-
ljivo zgodbo, pri Hesseju pa 
kot individualna usoda me-
ščanskega umetnika. / Can-
karjev zadnji roman Milan 
in Milena (1913) je imel 
evropskega predhodnika v 
romanu Victoria, ki ga je 
Knut Hamsun objavil leta 
1898. Zgodbo o usodni, ne-
izpolnjeni ljubezni je Can-
kar spisal z drznimi podo-
bami spolnosti ter jo hkrati 
postavil na višjo raven z mi-
stično povezavo ljubezni in 
smrti. / Cankarjevo zadnjo 
knjigo, zbirko črtic Podobe 
iz sanj (1917), je mogoče ra-
zumeti na evropskem ozad-
ju sočasnih zgodb Fran-
za Kafke, objavljenih med 

letoma 1912 in 1920. Sku-
pen jima je pripovedni nad-
realizem nestvarnih stanj 
in sanjskih prividov, pri 
Kafki z ožjim pomenom in-
dividualne usode v moder-
ni družbi, pri Cankarju na 
ozadju svetovne vojne, živ-
ljenja in smrti ne samo po-
sameznika, ampak širše 
skupnosti z željo po moral-
nem očiščenju in odrešit-
vi.« (Str. 7–11)

Navedeni odlomki so iz 
kataloga razstave, ki ga ne 
smemo le prelistati, velja ga 
prebrati v celoti. Hkrati pa si 
velja ogledati razstavo samo; 
domiselna vizualna podoba 
in postavitev sta delo Silvana 
Omerzuja in Katarine Štok 
Pretnar. Razstava v Cankar-
jevem domu je na ogled do 
28. februarja 2019. 

Nove knjige (448)

Ivan Cankar in Evropa

Ivan Cankar in Evropa, Med Shakespearom in Kafko, 
katalog razstave, uredila Ženja Leiler, Cankarjev dom, 
Ljubljana, 2018, 76 strani

Vaš razgled

Ko plavalec Peter John Stevens zamenja šport, se za dobro fotografijo na pomol uleže 
tudi Žiga Živulovič jr., bi lahko zapisali pod zgornjim posnetkom, ki je nastal na Zbiljskem 
jezeru. Ni se bati, Peter ostaja v plavanju, v katerem je na nedavnem evropskem prvenstvu 
osvojil stoto medaljo za Slovenijo. M. B. / Foto: Maja Bertoncelj

Še slab mesec, pa bo poletje tudi »na papirju« prešlo v jesen. Narava se bo počasi začela 
spreminjati, v čas metamorfoz bomo na različne načine vstopali tudi ljudje. A ena razlika 
med nami in preostalo naravo vendarle je – tale kobilica, na primer, je slekla staro »kožo«, 
da bi zadihala v novi, medtem pa tisti, ki si prek volitev tudi z našo pomočjo nadenejo kožo 
politika, iz te potem zlepa ne morejo. I. K. / Foto: Primož Pičulin

Alenka Bole Vrabec

Eden izmed šeststotih 
in najbolj priljubljenih sa-
mospevov genialnega Du-
najčana Franza Schuberta 
se imenuje Lepa mlinarica. 
Schubert, ki uteleša prehod 
iz klasike v zgodnjo glas-
beno romantiko, se je ro-
dil leta 1797, trinajsti med 
šestnajstimi otroki, med ka-
terimi so le štirje dočakali 
odrasla leta. Oče je bil uči-
telj in doma so veliko muzi-
cirali. Franz je pri petih letih 
igral violino, pri sedmih pr-
vikrat segel po orgelskih tip-
kah, in ker je imel izjemno 
lep glas, je leta 1808 že pre-
peval v dvorni kapeli. Prvo 

fantazijo za klavir je zložil 
pri 13 letih. Bil je sprejet v 
konvikt, a ker sta mu latin-
ščina in matematika delali 
težave, se je leta 1813 vrnil 
v domačo hišo. Imel je ve-
liko javnih nastopov v du-
najskih meščanskih salo-
nih, tako imenovanih schu-
bertijad, a z njimi ni kaj pri-
da zaslužil. Marsikdaj so ga 
materialno podpirali tudi 
prijatelji. Malo jih je bilo, 
ki so prepoznali njegov ge-
nij, med njimi Beetho-
ven, Liszt, Mendelssohn in 
Brahms. Včasih je celo dob-
ro zaslužil, a je rad zaprav-
ljal s prijatelji v veselih du-
najskih gostilnah. Na dan je 
včasih zložil tudi po tri sa-
mospeve, vrstile so se maše, 
simfonije, opere, spevoig-
re, laendlerji, valčki, klavir-
ska in komorna glasba z bri-
ljantnimi godalnimi kvar-
teti. Njegova zapuščina je 
osupljiva. Avstrijska akade-
mija znanosti je 2015 obja-
vila podatek, da je zabeleže-
nih več kot tisoč skladb, bo-
disi še v rokopisu bodisi na-
tisnjenih. Neurejeno življe-
nje ga je zapeljevalo z alko-
holom, ki ga ni dobro prena-
šal, zato je bil večkrat siten 
in neprijeten. Poročil se ni 
nikoli. Pri 17 naj bi se zalju-
bil v šestnajstletno Thereso 
Grob, ki je pela sopran v prvi 
Schubertovi maši, njen oče 
pa je odločno prepovedal, da 
bi se omožila s fičfiričem, ki 
ne premore ničesar. Njego-
va druga ljubezen naj bi bila 
aristokratka Karolina Ester-
hazy, katere glasbeni uči-
telj je bil na posestvu gro-
fa Esterhazyja na Ogrskem 

dvoje poletij, 1818/1819, in 
ji posvetil nekaj imenitnih 
skladb za klavir štiriročno. 
Leta 1822 si je nakopal ve-
nerično bolezen, da je mo-
ral v bolnišnico. Vulkan, či-
gar note so kot lava vrele na 
papir, je zaradi bolezni za-
čel ugašati – 19. novembra 
1828 je ugasnil. Franz Schu-
bert je bil star komaj 31 let.

 

Krpice s šunko – 
starodunajski recept  
(za izdatno jed po 
prijetnih naporih)

Za 4 osebe potrebujemo: 
200 g krpic (po domače ble-
kov), 50 g masla, 2 rume-
njaka, 2 beljaka, 250 g šun-
ke, četrt litra kisle smetane, 
sol, poper, muškatni orešek, 
pest narezanega drobnjaka 
ali sesekljanega peteršilja, 
maslo za model, drobtine.

Testenine v slanem kropu 
skuhamo na zob in jih dobro 
odcedimo. Pečico ogrejemo 
na 180 stopinj Celzija. Mas-
lo penasto umešamo in do-
damo rumenjaka, sol, poper 
in muškat. Šunko narežemo 
na polcentimetrske kvadrat-
ke in dodamo rumenjakovi 
zmesi. Dodamo krpice, kislo 
smetano, trdo stepena belja-
ka, drobnjak ali peteršilj. Po 
potrebi lahko še malo zači-
nimo. Zmes damo v prime-
ren model, tenko namazan z 
maslom in posut z drobtina-
mi. Pečemo približno 45 mi-
nut. Če skorjica začne pre-
več temneti, model prekrije-
mo s papirjem za peko. Po-
nudimo s hrustljavo zeleno 
solato.

Pa dober tek! 

Lepa mlinarica

mizica,
pogrni se



VSTOPNINA 12 €

24. AVG | 20.30
KOVACNICA GERMOVKA

TROBILNI KVINTET 
SiBRASS

DVODNEVNI FESTIVAL V TRZICU, 24. IN 25. AVGUST 2018

S POSEBNIMI GOSTI: PUTIN, DONALD TRUMP, 
JAN PLESTENJAK, ANGELA MERKEL ...

DIRIGENT LOJZE KRAJNČAN

OB 21. URI: VELIKI KONCERT  
BIG BAND RTV SLOVENIJA 

IN KLEMEN SLAKONJA

VSTOPNINE NI

OB 18:30 URI: KUHNA NA PROSTEM, 
 DEGUSTACIJA VIN IN DRUŽENJE
OB 19. URI: ULIČNI KONCERT TERRAFOLK

25. AVG | STARO MESTNO JEDRO – NA PLACU

TERRAFOLK
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Na svoj praznik tradicionalna rudarska jed stopi v svet 
okusov in tam vsakič znova dobi nov obraz. Tudi tokrat 
ne zamudite idrijskih žlikrofov na tak in drugačen način 
jutri, 25. avgusta, na njihovem prazniku v Idriji med 10. in 
22. uro. In čeprav je vremenska napoved za soboto slaba, 
Praznik idrijskih žlikrofov bo. Spremenila se bo le lokacija 
dogajanja: v sodelovanju s Spar Slovenija bo Praznik in 
Dan KS Mesto Idrija organizator namreč preselil v novo 
parkirno hišo Spar Idrija, ki ponuja izjemno lokacijo za 
urbani kulinarični festival. Parkirna hiša je v središču 
mesta in je vanjo možen dostop z dvigalom z avtobusne 
postaje ter osrednjega idrijskega brezplačnega parkirišča 
Barbara. Športni program pa bodo preselili v telovadnico 
Gimnazije Jurija Vege Idrija. In kako najhitreje na festival z 
Gorenjskega? Organizator svetuje: »Prva, krajša, a malce 
bolj ovinkasta pot je čez Žiri, druga, daljša, pa vodi čez 
Ljubljano, na avtocesto do odcepa Logatec in po glavni 
cesti do Idrije. Cesta Godovič–Idrija pa je tudi že odprta 
od ponedeljka, 20. avgusta.«

Kljub slabi vremenski napovedi Praznik 
idrijskih žlikrofov bo; spremenila se je lokacija

Alenka Brun

D
vorana Teater 
kranjskogorske 
Korone je avgu-
sta gostila dva 
zanimiva šova, ki 

sta bila v prvi vrsti paša za oči 
gledalcev, sam glasbeni izbor 

pa je bil prijeten tudi za uše-
sa. V Brasil Bahia Showu je 
glavno vlogo igral ples – sam-
ba, več akrobatskih elemen-
tov pa smo videli v nasled-
njem šovu, ki ga je nočni oder 
Teatra gostil devet dni. Nova 
poletna produkcija koreo-
grafinje Conchy Rodrigu-
ez (InterDance Production) 

iz Gran Canarie je bila dob-
ro sprejeta. V akrobatsko-ple-
snem šovu Exotica smo sle-
dili ritmom Afrike, Brazilije, 
Kube in Havajev. Tempera-
mentni in nasmejani plesal-
ke in plesalci so odrsko vzdu-
šje znali lepo približati pub-
liki v dvorani. Za dodatno 
popestritev v šovu je s svojimi 

žonglerskimi vragolijami na-
smejal in navdušil še Jorge 
Vilar.

Oba avgustovska šova – 
tako Exotica kot Brasil Bahia 
Show – pa sta večja, če ne 
kar glavna odrska spektakla, 
ki ju bo ali je letos gostil Tea-
ter igralniško-zabaviščnega 
centra Korona.

PAŠA ZA OČI IN UŠESA

Že kostumi govorijo svojo zgodbo.

Exotica je plesni ...  ... in akrobatski šov.

Žongler Jorge Vilar

Letošnji peti Praznik sira in vina bo jutri, 25. avgusta, od 15. 
do 23. ure v Dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. Obisko-
valce čaka pester program z degustacijami sira, mlečnih 
izdelkov in vina ter možnostjo nakupa vseh dobrot. Otroci 
bodo lahko uživali v ustvarjalnih delavnicah, za kulturni 
del programa bodo poskrbeli še pevci, plesalci in folklor-
ne skupine Bohinja. Letos čaka obiskovalce dogodka tudi 
večerni del: med 20. in 23. uro jih bo zabavala skupina 
Obvezna smer, in pa posebno doživetje: »Ob 16. in ob 18. 
uri si bodo obiskovalci lahko v premični sirarni Kmetije 
Pr' Odolnjek pred dvorano ogledali postopek izdelave sira 
na originalen način,« navdušeno predstavi novost Jure 
Sodja, vodja prireditve iz Turističnega društva Bohinj. 
Vstopnina za praznik sicer je, a so v ceno všteti tudi degu-
stacijski kuponi, otroci do 16. leta pa imajo prost vstop.

Praznik sira in vina

Slovenske ikone spiritual in gospel glasbe praznujejo pol 
stoletja petja. V svojem dolgoletnem delovanju so s poso-
dobljenim slogom, zakoreninjenim v izročilu črnskih gospel 
kvartetov, prepričali marsikatero občinstvo. S koncertno 
turnejo ob petdesetletnici gostujejo tudi na Gorenjskem. 
Če ste jih zamudili na Brezjah, potem jim lahko prisluhnete 
konec naslednjega tedna, 31. avgusta, ob 20.30 v kranjskem 
Letnem gledališču Khislstein. New Swing Quartet bodo 
nastopili v postavi, ki deluje vse od leta 1988. Dare Hering, 
Oto Pestner, Tomaž Kozlevčar in Marijan Petan se tako po 
desetletju mirovanja vračajo na glasbene odre.

New Swing Quartet: petdeset let na odru
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

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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TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_68
NALOGA

2 5 3 9 6
3 7 1 5 4

8 2 1
9 1 7 3

7 5 8 2
4 5 6 1

6 4 9
4 7 9 3 8

1 7 2

sudoku_LAZJI_18_68

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_68
NALOGA

25396
37154

821
9173

7582
4561

649
47938

172

sudoku_LAZJI_18_68

REŠITEV

251384796
937156248
864792135
698217453
715943862
423568917
386421579
542679381
179835624

sudoku_TEZJI_18_68
NALOGA

4 6 9
8 9 3 7

5 1 2
7 8 5
4

9 6 1
7 1 9

2 5 8 4
5 3 2

sudoku_TEZJI_18_68

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_68
NALOGA

469
8937

512
785
4

961
719

2584
532

sudoku_TEZJI_18_68

REŠITEV

417852369
829463751
356791428
243679185
781245936
965318247
678124593
192536874
534987612

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.                        

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Dobro se boste počutili. Obdani s tišino, po kateri ste hre-
peneli, boste lahko v miru premislili o pomembnih rečeh. 
Na delovnem mestu boste razočarani zaradi svoje napa-
ke, a kmalu boste prejeli kompliment, ki vas bo začaral. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Zaradi povabila na dogodek se boste počutili nelagodno 
in ne boste vedeli, kako bi se ognili. Sreča bo na vaši stra-
ni, saj bo zaporedje nepričakovanih dogodkov poskrbelo, 
da se bo vse odvijalo vam v prid. Pošteno si boste odda-
hnili.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Na čustvenem področju vas bodo obdajali dvomi. Razi-
skovalni duh vam ne bo dal miru in zadevi boste želeli 
priti do dna. Kmalu po vašem ukrepanju se bodo dvomi 
razblinili in postalo vam bo žal, da niste bili bolj zaupljivi. 
Pričakujte darilo. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Tokrat boste površno ravnali pri financah, kar pa ni vaša 
značilnost. Pred večjim nakupom si rajši naredite dober 
načrt in se ga držite. Nekaj previdnost ne bo odveč tudi 
glede romantike, saj bo ljubljena oseba od vas želela več 
pozornosti. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
S prijatelji se boste s težavo dogovorili za srečanje, s tem 
da boste začetni pobudnik druženja prav vi. Vaše misli 
bodo zasedene z razmišljanjem o oddihu in svojo ener-
gijo boste usmerjali le v pripravo na odhod. Ste mogoče 
na kaj pozabili? 

Devica (24. 8.–23. 9.)
Preteklost boste pustili za seboj in z veliko optimizma na 
novo začeli. Sprememba življenjskega sloga bo že v prvih 
dneh tedna prinesla prijetne rezultate. Z novo energijo 
boste zbrano zasijali tudi na službenem področju. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Motilo vas bo vse, kamorkoli se boste ozrli. Razloga za 
nejevoljo ne boste našli – niti ga ne bodo našli vaši prija-
telji, ki vam bodo poskusili pomagati. Dobra novica vam 
popravi razpoloženje in potem bo šlo počutje samo še 
navzgor.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Uspešno boste dokončali nalogo, ki ste si jo zadali, in si 
privoščili nekoliko več počitka. Ne boste pri volji za bese-
dne igre ali kakršnekoli pogovore. Zato je najbolje, da se 
jim v velikem loku izognete in si tako prihranite prepir. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Za vas bo veljalo geslo »življenje je moje«. Poskrbeli bos-
te zase in svoje potrebe postavili na prvo mesto. Samo-
zavestno se boste postavili za svoje vrednote. Čas je tudi, 
da poskusite narediti kakšno stvar prvič in se po otroško 
sprostiti.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Prošnje za pomoč ne boste mogli zavrniti in tako boste 
zopet v izostanku s časom glede svojih opravkov. Tukaj 
lahko računate, da bo vam nekdo drug vrnil uslugo. Šlo bo 
sicer za drugo področje, a lepa gesta vas bo razveselila. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Simbolična pozornost, ki jo boste prejeli, bo dala povod 
za nastanek novega prijateljstva. Kljub temu da takšni 
podvigi trenutno niso v vašem načrtu, vas bodo nadaljnji 
koraki prepričali v to, da v svoje življenje sprejmete še eno 
osebo. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Občutek, da se vse pred vami podira kot hišica iz kart, 
bo kmalu minil, zato nikar ne obupujte predolgo, saj s 
tem izgubljate dragoceni čas. Bo treba začeti na novo in 
tokrat vam bo uspelo. Svetla točka bo prejeto ljubezensko 
sporočilo.

Mama ne more 
Sejem bil je živ in domače živali so šle dobro v promet. 
Prašiče so prodajali na »živo vago«, pujsa v vrečo in na 
tehtnico. »Šestdeset kil!«
France, ki je prašiča prodajal, se je pridušal: »Mešetar, ki 
tehta, goljufa. Bom jaz stehtal po domače!«
Zgrabi žival, si vtakne rep med zobe: »Moja vaga v nebesa 
pomaga! Ta prašič potegne sto kil!«
Mešetar ne popusti. France pa: »Če meni ne verjamete … 
Janezek pojdi domov po mamo.«
Fantič steče domov in se po nekaj minutah ves zasopel 
vrne: »Mama zdaj ne more, tehta poštarja.«

Množica na pogrebu 
Na nekem pogrebu sprevodu pogrebcev ni videti konca. 
Čisto zadaj korakata Janez in Marjan, oba firbca. 
Janez ugotavlja: »Tole je pa morala biti tragedija, da je 
toliko ljudi.«
»Kakor se vzame. Pes je do smrti ogrizel Jožetovo taščo.«
Janez: »Za starejšo gospo – pa toliko ljudi?«
»Saj niso zaradi nje, ampak zaradi psa! Po pogrebu ga bo 
Jože prodajal na dražbi.«

Službo bi 
»Ravnokar me je poklical delodajalec ter me po telefonu 
nakuril, zakaj sem mu poleg prošnje poslal še uro brez 
kazalcev,« razlaga iznajdljiv praktikant. »Odvrnil sem 
mu, da hočem pogodbo za nedoločen čas.«

Peki 
Peki so čudni ljudje. Noter dajo majhnega in mehkega, 
ven pa potegnejo velikega in trdega. 
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1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-ROC, 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO, 
3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do srede, 5. septembra 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si

Kdor želi odkrivati nove poti, potrebuje samozavest!
Novi T-Roc jo ima vgrajeno serijsko. Prepričal vas bo tako s svojim svežim in 
razburljivim videzom kot tudi s celo vrsto inovativnih asistenčnih sistemov, ki 
bodo poskrbeli za udobno, navdušujočo in še varnejšo vožnjo. Želite tudi sami 
odkrivati nove poti? Vabljeni v najbližji prodajni salon Volkswagen!

Uresničujemo prihodnost.

www.volkswagen.si

Emisije CO2: 155−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,8−5,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 
6. Emisije NOX: 0,0519−0,0148 g/km. Število delcev: 0,00263−0,00001 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija 
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_137x198.indd   1 09/01/2018   09:36
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čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Nekatera prikazana in navedena oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna. Porsche Slovenija 
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

Novi T-Roc.
Prirojena samozavest.

VW_Dilerski_TRoc_2017_137x198.indd   1 09/01/2018   09:36
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Na podelitvi video nagrad MTV je na
grado za najboljši video ter nagrado 
za umetnico leta prejela Američanka s 
kubanskimi koreninami Camila Cabello. 
Najboljša debitantka je s pesmijo I Like It 
postala Cardi B, raper Post Malone pa je 
prejel kipec za pesem leta. Childish Gam

bino je prepričal žirijo z najboljšim videospotom. Nagra
de so prejeli še Ariana Grande, Nicki Minaj, Balvin in Willy 
William, Avicii in Rita Ora ter skupina Imagine Dragons, 
poklonili pa so se tudi kraljici soula Arethi Franklin.

Podelili video nagrade MTV

Umrla je igralka Barbara Harris, znana po 
vlogi v filmu Nashville in mnogih uprizo
ritvah na Broadwayu. Stara je bila 83 let, 
zanjo pa je bil usoden pljučni rak. Sicer 
pa je Harrisova leta 1965 debitirala v fil
mu  Tisoč klovnov, za vlogo v muzikalu 
Jablana je prejela nagrado tony, večkrat 

pa je bila nominirana tudi za oskarja in zlati globus.

Poslovila se je Barbara Harris

Zvezdnik Disneyjevih filmov Garrett Cl
ayton (27) je priznal, da je istospolno 
usmerjen. Že dlje časa se videva z moš
kim, ki mu je ime Blake Knight. V filmu 
Reach igra najstnika, ki je poskušal sto
riti samomor. »Osebno sem se soočal s 
samomorom v družini, posmehovanjem 

in ustrahovanjem v šoli, s partnerjem pa sva doživela celo 
streljanje,« je povedal igralec, ki upa, da bo film pomagal 
mladim s podobnimi težavami.

Garrett Clayton priznal, da je gej

Ben Affleck (46), ki se je pred 
kratkim razšel z Lindsay Sho
okus, se videva z 22letno 
Playboyevo zajčico  Shauno 
Sexton. To pa niti najmanj ni 
všeč njegovi nekdanji soprogi 
Jennifer Garner, saj želi zava

rovati njune otroke. »Ni navdušena, pa tudi ne presene
čena. To je pričakovala, vendar ne more odločati namesto 
njega. Že pred časom je spoznala, da ga ne more spraviti 
v red,« je povedal vir za Us.

Ben Affleck se videva z dvaindvajsetletnico

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a letošnji prvi 
izvedbi Jej lo ka
lno, okušaj glo
balno! v ob jemu 
Julijskih Alp ob 

jezeru Jasna sta letos sode
lovala tudi zanimiva gos
ta: Alma Rekić in Jaka Man
koč, zmagovalec zadnjega 
kulinaričnega šova Master
Chef. Pri njem so prišli na 
svoj račun predvsem sladko
snedi: pripravil je čokoladna 
kanola in panakoto z goz
dnimi sadeži. Alma pa se je 
tokrat odločila za rižoto s tre
mi riži, piščancem in sirom 
grana padano ter vanilijevo 
pito s sadjem. Telečjo oba
ro, ajdove žgance, kislo mle
ko in borovničev »štrudelj« 

smo našli na meniju sto
jnice brunarice Kosobrin, 
kjer sta za goste skrbela Pri
mož Vrbovšek ter Špela Zor
man. Z borovničevo poti
co in čokoladno omako ter 
kepico sladoleda pa je obi
skovalcem kulinaričnega 
dogodka ob Jasni postregel 
Robert Kristan iz Hita Alpi
nee. Oskar Hozjan in Peter 
Škrinjar iz Lačnega Kekca 
sta si delila stojnico z Uršo 
Hrovat iz Gostilne pri Marti
nu. Srečali pa smo tudi Nino 
Valant, ki je enkrat držala v 
rokah mikrofon, spet drugič 
koordinirala goste in še kaj 
postorila pri stojnici doma
čega Kekca. In po Kekčevih 
rebrcih ter mareličnem ali 
slivovem domačem zavit
ku je bilo kar povpraševa
nje. Goste je zanimala tudi 

vsebina Martinovega ričeta, 
sploh pa juha iz lisičk v kru
hovi skorji oziroma posodi
ci. Na dogodku je bil priso
ten še Jezerškov TAMnjam, 
pri katerem pa je obiskoval
ce mamila predvsem kranj
ska klobasa.

Izvedeli smo, da kulinari
čni dogodek ob Jasni pote
ka letos že tretjič, se pa pod 
tem imenom na leto zvrsti 
več dogodkov. In če je vre
me lepo, potem je tudi obi
skovalcev več. Prvič pa se je 
zgodilo, da so na Jej lokalno, 
okušaj globalno! povabili 
dva kulinarična gosta: Almo 
in Jaka. 

Med 21. in 25. avgustom 
Slovenija gosti tudi Dne
ve poezije in vina. In tisti 
večer, tik preden se vse zač
ne zares, tudi v Vili Podvin v 

Mošnjah gostijo pesnike in 
vino. Tako so letos pripravili 
program že četrtič, dogodek 
naslovili Dnevi poezije in 
vina z Beletrino in vini Sve
ti Martin, povezovalni del 
zaupali Adi Cajnko, v slo
venščini pa je poezijo bra
la Alenka Bole Vrabec. Naj
prej smo prisluhnili pesni
ci iz Švedske, Pernilli Ber
glund. Nadaljeval je Slove
nec Ivo Svetina, kot tretji 
pa se je predstavil in prebi
ral svojo poezijo še Ukraji
nec Jurij Andruhovič. Mor
da je ravno slednji še najbolj 
navdušil prisotne, ki so dru
ženje po pesniškem branju 
nadaljevali ob vinih Petra 
Stegovca iz Vipavske doli
ne in poetičnem jedilniku 
domačega kuharskega moj
stra Uroša Štefelina.

HRANA, VINO IN POEZIJA
Sončna sobota je v okolico jezera Jasna v Kranjski Gori privabila lepo število obiskovalcev. V prvi vrsti  
je večina želela namočiti noge v vodo, spet drugi pa so se ustavili ob stojnicah z mamljivo ponudbo.

Urša Hrovat, Peter Škrinjar in Oskar HozjanNina Valant, Jaka Mankoč in Alma Rekić

Primož Vrbovšek in Špela Zorman Takole si je borovničevo potico zamislil Robert Kristan.

Moderatorka Ada Cajnko, pesniki Jurij Andruhovič, Pernilla Berglund in Ivo Svetina ter interpretka poezije Alenka Bole Vrabec

Poleti se je uigrani ekipi Vremena v oddaji 24 ur, ki 
jo sestavljata Katja Jevšek in Robert Erjavec, Jana 
Morelj pa se je poslovila zaradi porodniškega dopusta, 
pridružila voditeljica Špela Jereb. Špela je prepoznaven 
obraz medijskega sveta in je v preteklosti že vodila 
Vreme. Po nekajletnem umiku iz sveta kamer in 
žarometov pa jo lahko tako ponovno spremljamo v soju 
televizijskih luči. / Foto: arhiv Pop TV



29Gorenjski glas
petek, 24. avgusta 2018 ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

  IZLET // SREDA, 12. SEPTEMBRA 2018

SLOVO   
OD POLETJA

Vabimo vas na izlet na Primorsko, da se še enkrat letos 
naužijemo sonca in toplega morja.  Odpravili se bomo v 
sončno mesto Izola, kjer si bomo najprej ogledali staro mestno 
jedro. Izvedeli bomo tudi, kaj se je zgodilo z ladjo Rex. V parku 
bomo telovadili in se nato odpravili proti hotelu Delfin, kjer 
bomo imeli kosilo. Sledi kopanje v morju. Kdor bo želel, si bo 
lahko privoščil kopanje v bazenu (doplačilo 6 evrov).

Cena izleta je 30 EUR.
Cena vključuje: prevoz, vodenje po Izoli, animacijo, kosilo in DDV.
Doplačilo za triurno kopanje v bazenu je 6 EUR.
Odhod avtobusa: ob 7.00 z AP Radovljica, ob 7.20 z AP Creina, ob 7.35 z AP Mercator Primskovo, ob 8.10 z AP Škofja Loka 
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41, se oglasite osebno  
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

w
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na 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 IZOLA: 29. 8., 30. 8., 1. 9.; TRST: 10. 10.; STRUNJAN: 2.–5. 12.; 
BERNARDIN: 18.–21. 11.; BANOVCI: 4.–7. 11.;  TERME TUHELJ: 18.–21.  
10.; BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 23.–25. 11.; MEDŽUGORJE Z 
MANDARINAMI: 5.–7. 10., 27.–29. 10.; MANDARINE: 5.–7. 10., 12.–14. 
10., 14.–16. 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.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 25. avgusta, v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma s temo Jeruzalemski zbor ob 9. uri ter 
predavanje 144000 ob 10.30.

PRIREDITVE
Srečanje citrarjev, harmonikarjev in razstava gob
Sovodenj – Planinsko društvo Sovodenj vabi v nedeljo, 2. 
septembra, ob 14. uri na Srečanje citrarjev, harmonikarjev 
in razstavo gob pred planinsko kočo na Ermanovec. Nasto-
pajoči virtuozi se obvezno prijavite z dvema skladbama do 
srede, 29. avgusta. Število nastopajočih je omejeno. Nastop 
ni tekmovalnega značaja in ni plačljiv. Naslov: info@pd-so-
vodenj.si, informacije so na voljo na spletni strani PD Sovo-
denj in na tel. 031 769 121.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bodo odvijale nas-
lednje brezplačne aktivnosti: ponedeljek, 27. avgusta, ob 18. uri 
različne igre in vaje za razvoj in ohranjanje kognitivnih sposob-
nosti; ob 18. uri šah. Obvezna prijava na brezplačne dogodke 
na tel. 041 724 134 ali e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

V Karnijske Alpe
Kranj – PD Iskra Kranj vabi v soboto, 8. septembra, v Karnijske 
Alpe nad zgornjim tokom reke Zilje, na Porze (Monte Palom-
bino, 2599 m). Hoje bo 7–8 ur, pot bo zelo zahtevna, primer-
na le za izkušene planince. Odhod s posebnim mini avtobu-
som izpred Mercator Centra Primskovo ob 5. uri. Prijave in 
informacije: v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. 
in 18. uro, z nakazilom na TRR društva, pri vodnikih: Klemen 
Ručigaj, 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com in Stanko 
Dolenšek, 040 206 164, stanko.dolensek@gmail.com.

OBVESTILA

Vpis v izobraževalno-ustvarjalne programe
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi k vpisu v izobraže-
valno-ustvarjalne programe Slovenske univerze za tretje ži-
vljenjsko obdobje za izobraževalno sezono oktober 2018/maj 
2019: angleščina, nemščina, umetnostna zgodovina, likovno 
ustvarjanje. Začetek izobraževanj je v ponedeljek, 1. oktobra, 
v predavalnici DU Kranj na Tomšičevi 4. Prijave do 10. sep-
tembra v pisarni DU Kranj osebno (v ponedeljek in sredo od 
8. do 12. ure), po tel. 04 2361870 ali na e-naslov: du.kranj@
gmail.com. K vpisu vabijo člane DU Kranj, vse člane drugih 
društev upokojencev Gorenjske in tudi upokojence, ki še niso 
njihovi člani, se pa želijo aktivno vključiti v izobraževanje in 
družabne dogodke v svojem tretjem življenjskem obdobju.

Nogometna tekma državnega prvenstva
Cerklje – Ženski nogometni klub Cerklje vabi na svojo prvo 
letošnjo domačo tekmo državnega prvenstva proti ŽNK Ma-
ribor, in sicer v nedeljo, 26. avgusta, ob 11. uri v Nogome-
tnem centru Velesovo.

KONCERTI
Quart Akustika ob fontani v Adergasu
Adergas – Kulturno umetniško društvo Pod lipo Adergas 
vabi jutri, v soboto, 25. avgusta, ob 20. uri na koncert akus-

Manca Perdan

Stražišče – Pretekli petek se 
je v Stražišču ustavilo petde-
set Volkswagnovih avtomo-
bilov na zračno hlajenje, ki 
jih največ ljudi bolje pozna 
pod imenom hrošči. Ustavi-
li so se v muzeju Tomosov-
ih motorjev, ki ga že od leta 
2002 vodi Emil Hafnar. »V 
muzeju je razstavljenih več 
kot tisoč eksponatov. Del 
muzeja je etnografska zbir-
ka iz prve in druge svetov-
ne vojne, večji del muzeja 
pa je zbirka Tomosovih mo-
torjev,« je povedal Hafnar in 
dodal, da je to ena največjih 
zbirk takšnih motornih ko-
les v Sloveniji.

Petkov obisk je organiziral 
Jože Felicijan, ki vodi Vol-
kswagen Hrošč klub Slove-
nija, ki je, kot je povedal Haf-
nar, organiziralo srečanje 
voznikov Volkswagnovih vo-
zil na zračno hlajenje. Ti so 

se pripeljali iz vseh koncev 
Evrope. Za Emila Hafnarja 
je bil petkov obisk kar velik 

zalogaj, saj se je moral dogo-
voriti z vsemi sosedi, da so 
obiskovalci lahko parkirali 
na njihovih dvoriščih, prija-
telji so mu pomagali v vlogi 
redarjev, srečal pa se je s še 
večjim problemom, in sicer 
kako v tako majhen muzej-
ski prostor spraviti toliko lju-
di. Vseh skupaj jih je muzej 
obiskalo okoli 150, in čeprav 
nekateri niso razumeli slo-
vensko, so bili z ogledom iz-
redno zadovoljni. 

Hafnar se z zbiranjem To-
mosovih motorjev ukvarja 
že več kot trideset let. Njego-
va zbirka pa se lahko pohvali 
tudi z vozili drugih znamk, s 
kolesom z lesenimi platišči, s 
ponyjem, ki ga je kasneje za-
čela izdelovati tovarna koles 
Rog, s številnimi stenskimi 

urami in podobno. Svoje 
mopede je 25 let tudi poso-
jal Tomosu za razstave. »Ob 
petdesetletnici so mi dali tudi 
priznanje in zahvalo ter po-
darili dva svoja izjemno za-
nimiva mopeda za zbirko,« 
se je pohvalil Hafnar, ki se s 
Tomosovimi motorji vozi že 
od mladosti, in kot pravi, jih 
pozna v dno »duše«, hkrati 
pa priznava, da mu brez pod-
pore in pomoči družine ne bi 
tako uspevalo.

Po dvajsetih letih iskanja 
pa je Hafnarjeva zbirka bo-
gatejša še za Tomosov trak-
tor, ki ga je dobil v zelo ža-
lostnem stanju in ga čez 
zimo obnovil. Poudaril je, 
da je bilo takšnih traktorjev 
izdelanih le deset, saj so bili 
predragi in niso šli v prodajo.

V muzeju Tomosovih motorjev
V Stražišču pri Kranju je ena večjih zbirk Tomosovih motorjev v Sloveniji. Pretekli teden so  
muzejsko zbirko Emila Hafnarja obiskali lastniki Volkswagnovih vozil na zračno hlajenje z vseh delov 
Evrope in Slovenije.

Emil Hafnar in Jože Felicijan / Foto: Tina Dokl

Muzej Tomosovih motorjev je obiskalo okoli 150  
ljudi. / Foto: Tina Dokl



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, 46 
m2, opremljeno, vseljivo takoj, samski 
osebi, tel.: 04/23-28-363 18002580

NAJAMEM

RESNA družina najame stanovanje v 
Kranju ali bližnji okolici, tel.: 030/389-
511 18002576

HIŠE
KUPIM

HIŠO z vrtom v Kranju, lahko tudi polo-
vico, tel.: 031/449-093 18002586

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

V Barbarigi pri Puli prodam apartma za 
6 oseb, tel.: 041/680-201, Sonja  
 18002562

POSESTI
PRODAM

2 HA gozda v bližini Ajdne, tel.: 
040/951-707 18002573

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

HYUNDAI Accent, l. 2002, reg. do 
5/2019, ugodno, tel.: 041/376-174 
 18002484

DRUGA VOZILA
PRODAM

KAMP prikolico Adria optima 310, z 
baldahinom in tendo, vse lepo ohranje-
no, tel.: 041/672-014  
 18002541

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAKSI skuter SYM 300 ABS, letnik 
2018, kot nov, cena 4.500 EUR, tel.: 
041/209-066 18002559
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                        + poštnina

Avtorica je malce 
šaljivo zapisala: 
»Bolje preprečiti, kot 
škropiti.“ Del knjige je 
namenjen preventivi 
(krepitvi rastlin) - kaj 
narediti, da rastline ne 
bodo zbolele. Drugi 
del pa obravnava 
varstvo vrtnin na 
naraven način. Ko se 
pojavijo težave, pa so 
pomembni  napotki za 
domačo pripravo ali pa 
nakup eko pripravkov, 
biotičnih pripravkov, 
bio stimulatorjev,.... 
V knjigi najdemo 
odgovor za vse 
težave, ki nas pestijo 
na vrtu.

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
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Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Naravno 
varstvo vrtnin

 

Miša Pušenjak 

224 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava 19
EUR

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

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

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.

za 
srce

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

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.

Rezultati 67. kroga – 22. avgusta 2018
2, 4, 19, 27, 33, 34, 36 in 31

Loto PLUS: 3, 6, 15, 22, 33, 37, 38 in 11
Lotko: 2 5 7 6 2 1

Sklad 68. kroga za Sedmico: 4.260.000 EUR
Sklad 68. kroga za PLUS: 300.000 EUR
Sklad 68. kroga za Lotka: 910.000 EUR

LOTO

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČE šarplanince, rodovniških 
strašev, odlični čuvaji, tel.: 031/283-
524 18002545

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ENOREDNI silokombajn Lifam - kem-
per, tel.: 031/510-795 
 18002538

PAJEK Pottinger hit 54, cena po dogo-
voru, odlično ohranjen, tel.: 031/283-
524 18002549

STISKALNICO za sadje, tel.: 04/25-
61-613 
 18002540

TROSILEC za gnoj, nakladalko, pajek 
in zgrabljalnik, tel.: 031/726-527  
 18002561

VERIGO za motorno žago, ugodno, 
tel.: 031/818-503 18002535

KUPIM

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

TRAKTOR in priključke, tel.: 041/680-
684 18002568

PRIDELKI
PRODAM

KVALITETNO seme 1 letne trave, tel.: 
064/253-700  
 18002583

RDEČO peso, česen, čebulo, rumeno 
korenje, fižol češnjevec, krompir, vse 
eko, možna dostava, tel.: 031/311-
855 
 18002544

RUMEN stročji fižol, domač, tel.: 
031/817-246 18002582

SILAŽNO koruzo, tel.: 040/384-187  
 18002529

SILAŽNO koruzo, 30 arov, tel.: 
051/635-610 18002542

ZGODNJI krompir marisbard, 300 kg, 
tel.: 031/411-904 18002551

KUPIM

HRUŠKE in slive za predelavo, tel.: 
031/311-417 18002539

HRUŠKE - tepke, tel.: 041/538-583  
 18002547

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 TEDEN starega ČB bikca, tel.: 
041/506-183 18002536

10 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
031/840-266 18002572

2 ČB bikca, tel.: 041/356-292  
 18002577

200 KG težkega bikca simentalca, tel.: 
041/637-447 18002578

BIKCA simentalca, dobre 3 mesce 
starega, lahko tudi skupaj s kravo, tel.: 
041/825-424 18002575

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 041/926-269 18002579

JUNICO limuzin simental, 7 mesecev 
staro, tel.: 051/202-229 18002563

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo in kg piščanci, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 18002371

KOZO z dvema mladičema, že za za-
kol, koza mlekarica, tel.: 04/25-22-
600 18002552

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 okoli 35 kg, domača 
reja, tel.: 041/711-691 18002584

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 04/51-85-
580, 041/694-285 18002537

TELIČKO ČB, staro 6 tednov in rjavo, 
staro 3 tedne, tel.: 041/873-497  
 18002555

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, tel.: 031/677-850 18002569

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, 
tel.: 04/51-46-958 18002581

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 4 do 12 te-
dnov, tel.: 051/441-722  
 18002560

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 18002370

OSTALO
PRODAM

GAJBICE za krompir, lesene in plastič-
ne sode za namakanje, 120-litske, vse 
zelo ugodno, tel.: 031/496-941  
 18002554

AVTODELI IN OPREMA
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

VOZILO - poškodovano ali v okvari, 
od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, To-
mislav Josipovič, s.p., Drulovka 23 a, 
Kranj, tel.: 031/629-504 18002369

TEHNIKA
PRODAM

MINI glasbeni stolp Sony, računalnik, 
avtoradio, CB postajo, tel.: 041/364-
504 18002558

RADIO Grunding RR, stereo, nov, 
cena 35 EUR in 2 hišna telefona Veris 
Samsung, tel.: 059/014-340  
 18002564

STROJI IN ORODJA
PRODAM

STROJ za pometanje, skoraj nov, cena 
65 EUR, ugodno, tel.: 040/803-270  
 18002556

GRADBENI  
MATERIAL
GOSPOD iz Radovljice naj za gradbeni 
oder pokliče na, tel.: 04/57-21-452  
 18002565

PRODAM

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

KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m, tudi neobeljene, SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596, 031/339-928 
 18002477

KOPALNIŠKA OPREMA
PRODAM

TUŠ kad Kolpasan, polkrožna, nova, 
cena 50 EUR, tel.: 051/354-062 
 18002553

KURIVO
PRODAM

7 M3 mešanih drv, Šmartno 34, 
Cerkl je, tel.:  04/25-21-083, 
031/298-719 18002546

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18002362

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno, 2.6 x 1.6 m, blago 
mikrofibra, postelja, ohranjena, 7 let, 
tel.: 040/996-685 18002543

GOSPODINJSKI  
APARATI
KUPIM

RABLJENO zamrzovalno skrinjo, 
380-litrsko ali večjo, tel.: 040/680-
494 18002548

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

CENTRALNO peč, KTK Vrhnika, tel.: 
051/254-555 18002523

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE unikati; izjemne tehnične, 
umetnostne, sporočilne in energ.vred-
nosti, tel.: 040/567-544  
 18002443

STARINE
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18002366

  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

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 25. 8.
20.15 MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
16.10 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
22.15 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
18.15 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
14.30 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
12.45 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 25. 8.
13.40, 15.15, 18.30, 20.30, 22.30 
MEGALODON: PREDATOR IZ GLOBIN
19.00, 21.00 SLENDER MAN

16.10, 20.15 VOHUN, KI ME JE NATEGNIL
17.30, 20.45 MISIJA: NEMOGOČE – IZPAD
13.50, 18.15, 20.00, 22.15 MAMMA 
MIA! SPET ZAČENJA SE
14.00, 16.00, 18.00 HOTEL 
TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.
15.00, 17.00 HOTEL TRANSILVANIJA 3: 
VSI NA MORJE!, 3D, sinhro.
16.15 IZGUBLJENA MED VALOVI

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA
 

Petek, 24. 8., sobota, 25. 8.,  
in nedelja, 26. 8.
18.30 RAČKA, RAČKA, GOS, sinhro.
20.30 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

tične skupine Quart Akustika ob fontani župnijske cerkve v 
Adergasu. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani 
v Adergasu.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi si v torek, 28. avgusta, ob 
20. uri lahko ogledate romantično komedijo Planet samskih 
v režiji Mitje Okorna. Vstopnine ni.
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža in očeta

Vinka Klemenca
iz Cerkelj na Gorenjskem

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam ob težkem trenutku stali ob strani, nam poma-
gali in podarili cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala zdrav-
nici Lopuhovi in osebju Splošne bolnišnice Jesenice za vso požrtvo-
valnost in lajšanje bolečin v zadnjih dnevih, pogrebni službi Jerič, 
pevcem, župnikoma g. Jerneju Marenku in g. Andreju Šinku za lep 
pogrebni obred in sveto mašo, vsem gasilkam in gasilcem za izkaza-
no spoštovanje in spremstvo na njegovi mnogo prerani zadnji poti. 
Hvala za vse tople, tolažujoče besede, stiske rok in objeme tolažbe. 
Vsem imenovanim in neimenovanim vsakemu posebej še enkrat 
iskrena hvala. 

Žalujoča Daniela in Uroš
Avgust 2018

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih ti živiš. 

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedi in brat

Boris Dragomir
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in MOK za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste pospremili Borisa na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, Ljubljana, Ivančna Gorica, Pulj 

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je!

V 83. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, ded in praded 

Stanislav Makovšek
 

Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 25. avgusta 2018, ob 15. uri na pokopališču na  
Kokrici. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

 
Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, strica, svaka, zeta

Ivana – Janija  
Černelča
iz Kranja

se iz vsega srca zahvaljujemo vam sorodnikom, prijateljem, so-
sedom, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih 
stali ob strani. Hvala za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in 
denarno pomoč. Hvala vam za vsak ljubeč stisk roke, za vse tople 
in sočutne objeme in hvala za vsako iskreno besedo v tolažbo ter 
dano in ponujeno pomoč. 
Hvala podjetju Regal GH in sodelavcem, da se je v njihovi sredini 
tako dobro počutil, hvala za velikodušno denarno pomoč. Hvala 
vsem vam za obiske doma in v bolnišnici, hvala za prijetne pogovo-
re, pitje kavice, pošiljanje sporočil, slik in pozdravov, ki so Ivanu – 
Janiju v času njegove bolezni tako veliko pomenili. Hvala zdravniku 
dr. Janezu Dolencu, osebju Onkološkega inštituta, dr. Jani Pahole 
Goličnik, Patronažni službi Kranj, Mobilnemu paliativnemu timu 
dr. Lopuh za vso izkazano skrb in nego. Hvala Komunali Kranj za 
organizacijo pogreba, pevcem Kranjskega kvinteta za ganljivo petje 
in župniku Vinku za lep obredni pogreb. Iskrena hvala tudi vsem 
vam, ki ste se z bolečino v srcu udeležili zadnje slovesnosti in delili 
z nami nepopisno bolečino ob izgubi dragega Ivana – Janija. 
In navsezadnje hvala tudi tebi Ivan – Jani, veseli smo, da si bil 
del našega življenja in da smo mi bili del tvojega. Ob tebi smo 
spoznali, kaj je radodarnost, zagnanost, skrb, iskren nasmeh in 
nepopisen optimizem, tega ne bomo nikoli pozabili. Hvala ti. 

Vsi njegovi

Ljubljeni nikoli ne umrejo,
živijo, dokler živimo tisti,
ki jih imamo radi. 

ZAHVALA

Delo, skromnost in poštenje tvoje je bilo življenje. 
V našem domu je praznina v srcih neizmerna bolečina. 

V 88. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, 
prababica, tašča, sestra in teta 

Marija Erzar
p.d. Fajdelnova mama iz Hrastja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Zah-
valjujemo se kolektivu OŠ Staneta Žagarja, patronažni sestri Mateji 
Šenk, negovalkama na domu Tjaši in Bojani, pogrebni službi Navček 
in pevcem. Posebno zahvalo izrekamo gospodu župniku Martinu 
Mlakarju za mnoge obiske v času njene bolezni ter za poglobljen in 
lep krščanski obred. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo v 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Hrastje, Naklo, avgust 2018  

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je nenadoma zapustila naša draga žena, 
mami in mama

Ana Ješe
rojena Sušnik s Poljšice pri Podnartu

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, po-
darjeno cvetje in sveče. Zahvalo izrekamo tudi dr. Lopuhovi in 
osebju iz Paliativne oskrbe, dr. Resmanu iz Splošne bolnišnice 
Jesenice ter dr. Šterovi iz Zdravstvenega doma Radovljica. Hvala 
sosedom, župniku in pevcem za lep obred, hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni žalujoči

ZAHVALA

V 65. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, ati, brat in stric

Janez Grošelj
p. d. Boštetov Janez

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, 
svete maše. Hvala pevcem, trobentaču, pogrebni službi Pogrebnik 
in gospodu kaplanu za lep pogrebni obred. Hvala vsem imenova-
nim in neimenovanim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Poženik, Tomačevo, 4. avgusta 2018

Kako srčno si ti želel,
da še med nami bi živel.
Je konec trpljenja, dela, skrbi,
miru naj Bog ti podari. 

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

VEČ plastičnih kadi, 700-litrskih, tel.: 
040/951-707 18002574

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO kuharja oziroma vodjo 
kuhinje. Gostilna Logar, Igor Logar 
s.p., Hotemaže 3/a, Preddvor, tel.: 
041/335-979, 040/130-877 18002567

IŠČEMO šoferja za prevoz kontejnerjev 
in hlodov. Biomasa Ovsenik d.o.o., Je-
zerska c. 108/c, Kranj, tel.: 041/756-
007 18002566

ZAPOSLIMO voznika kamiona eno-
dnevnih prevozov po Sloveniji, izpit C 
kategorije. Prijave na 041/698-385, 
g. Boštjan Bertoncelj ali na bostjan.
bertoncelj@agromobil.si.  Agro Mobil, 
d.o.o., Letališka 37, Šenčur 18002485

REDNO ali honorarno zaposlim osebo 
za raznos reklam po celotni Sloveniji 
(lahko tudi mlajši upokojenci). War-
mont, Rado Ovčar s.p., Kajuhova 4, 
Slov. Konjice, tel.: 041/667-958 
 18002570

DELO dobi kuhinjska pomočnica, 
nedelje proste, Viktor Marinšek s.p., 
Podbrezje 36, Naklo, tel.: 041/740-
691 18002501

ZA polni del. čas zaposlimo marljivo 
osebo za pisarniška dela oz. na delov-
nem mestu knjigovodja, poslovni se-
kretar, v podjetju Tele-TV, Oldhamska 
1/a v Kranju. Prijave z življenjepisom 
pričakujemo na zaposlitev@tele-tv.si do 
26.8.201 18002531

IŠČEM

IŠČEM DELO - duo Stari sablji vam po-
živi praznovanje, piknik ali poroko z živo 
glasbo, tel.: 031/325-654 18002550

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 
 18002363

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, 041/222-741, www.gradton.si 
18002365

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

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko s.p., Brezje pri Dobu 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419 18002372

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 18002361

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

IŠČEM

ŽENSKO za občasno pomoč pri 
lažjih delih na kmetiji, Žabnica, tel.: 
069/986-190 18002571

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

RAZNO
PRODAM

NOVO manjšo motorko, izkopno kiblo, 
š. 40 cm, cepilec na sveder, tel.: 
041/364-504 18002557

IŠČEM

STARE, nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo, odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 
 18002309
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Anketa

Blagan Andrezka, Kranj:

»Letos na dopustu nisem 
bila zaradi denarja. Odpoči-
la sem se kar doma. Večkrat 
sem z vnukinjo obiskala ba-
zen, ohladit sva se šli tudi na 
Šobec in Bled, sicer pa vro-
čino kar dobro prenašam.«

Ivan Mihelič, Kranj:

»Na dopustu še nisem bil. 
Na začetku septembra greva 
z ženo in njenimi sestrami v 
toplice, najbolj verjetno v Ter-
me Lendava. Tam se bomo 
kopali, sprehajali, rekreirali 
in uživali.«

David Marjanovič, Kranj:

»Na dopustu sem že bil in 
še grem. V juliju sva bila z 
ženo v Bosni, septembra pa 
grem skupaj s sinom, snaho 
in vnukinjo v Španijo. Tam si 
bomo ogledali znamenitosti 
in se veliko kopali.«

Lidija Jesenko, Kranj:

»Na dopustu sem že bila, in 
sicer na morju. Tam sem pla-
vala, dobro jedla, uživala in 
predvsem spočila možgane. 
Začela sem tudi brati knjigo, 
a je bilo prevroče, da bi jo 
prebrala do konca.«

Manca Perdan

Vroči dnevi nas počasi zapuš-
čajo, otroci se bodo vrnili v 
šolske klopi, spet se bo začel 
hiter življenjski tempo. Na 
ulicah Kranja smo mimoido-
če vprašali, kako so preživeli 
dopust in ali jih ta mogoče še 
čaka v prihodnjem mesecu.

Kako (bo) ste 
preživeli dopust?

Klavdij Tutta, Gorenja Sava:

»Z dopustom sem že zaklju-
čil, kakšen konec tedna bom 
še skočil na morje. Je pa moj 
dopust vedno bolj delaven, 
malo morje in malo atelje. 
Trenutno je dela dovolj, prip-
ravljam festival in razstavo.«

info@g-glas.si
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Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne, zvečer in tudi pono-
či pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. 
Jutri bo oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. V nede-
ljo bo oblačno in deževno, popoldan bodo padavine slabele. 
Ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske 
višine 2000 metrov. Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Jasna Paladin

Kamnik – Mesto Kamnik bi 
lahko poimenovali kar slo-
venska prestolnica mikro-
pivovarn, saj jih je v zadnjih 
petih letih pot do ljubiteljev 
piva našlo kar šest, in sicer 
pivovarne Mali grad, Mais-
ter, Lampelj, Meninc, Barut 
in Mister.

V Samostanu Mekinje so 
pred dnevi pripravili že dru-
gi pogovorni večer s pivo-
varji (udeležili so se ga tri-
je), saj zgodbe o nastajanju 
piva in eksperimentiranju s 
kvasovkami, hmeljem, sla-
dom in ne nazadnje vodo 
navdušujejo številne ljubi-
telje te pijače. 

Kot prva sta v Kamniku v 
domači garaži, nato v prosto-
rih na Šutni in zdaj v mali pi-
vovarni v Šmarci svoje pivo 
Mali grad začela variti mla-
da zakonca Anja in Urban 
Florjančič, ki danes v stekle-
ničkah prodajata osem vrst 
piva, nenehno pa se »igrata« 
s preizkušanjem novih oku-
sov, saj so možnosti na tem 
področju neomejene. Še več 
eksperimentiranja si privo-
ščijo v pivovarni Barut na 
območju nekdanje smodni-
šnice, kjer pivo varijo trije 

kolegi, ki so se spoznali na 
katedri za mikrobno bioteh-
nologijo na biotehniški fa-
kulteti, kjer so veliko delali 
s kvasom. »Veliko eksperi-
mentiramo, delamo drugač-
ne okuse, tudi bolj kisla piva, 
zelo specifična, saj je na tem 
trgu še veliko možnosti,« 
pravi Miha Tome.

Povsem druga zgodba 
prihaja izpod Menine, kjer 
na domači kmetiji s svojim 

lastnim nasadom ekološko 
pridelanega hmelja pivo Me-
ninc vari Frenk Jeglič. »Naša 
kmetija leži sedemsto me-
trov nad morjem in izkazalo 
se je, da hmelj tu odlično us-
peva, je zelo aromatičen in 
odpornejši proti boleznim.«

Med drugim so povedali, 
da je najzahtevnejše zvariti 
kakovostno pšenično pivo, 
da imamo Slovenci najra-
je piva vrste pale ale, da je 

treba pivo pri okušanju po-
goltniti, da je pivo precej tež-
je prodati kot narediti, da 
je daleč najdražja sestavina 
piva hmelj, najpomembnej-
ša pa voda. »Kamnik ima iz-
redno, izredno dobro vodo. 
Ima zelo nizko mineralno 
sestavo, je kot prazno plat-
no za vse nadaljnje proce-
se. Kar se tega tiče, imamo 
izredno srečo,« so si enotni 
kamniški pivovarji.

Iz dobre vode tudi dobro pivo
Kamnik se ponaša s kar šestimi mikropivovarnami, za katerimi stojijo večinoma mladi ljubitelji te 
pijače, ki so vsi po vrsti pivo začeli variti v domačih garažah. Zakaj pivo tako dobro uspeva prav na 
Kamniškem – in še marsikaj zanimivega – so razkrili na nedavnem pogovornem večeru.

Na Kamniškem deluje šest mikropivovarn; nedavno so se na pogovornem večeru 
predstavile tri (z desne): Anja in Urban Florjančič iz pivovarne Mali grad, Frenk Jeglič iz 
pivovarne Meninc in Miha Tome iz pivovarne Barut. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in vodo-
voda bo do 2. februarja prihodnje leto veljala popolna zapora 
Ljubljanske ceste, ki bo potekala v več fazah, so sporočili s 
škofjeloške občine. Na območju omenjene javne občinske 
ceste so namreč v ponedeljek začeli graditi novo fekalno in 
meteorno kanalizacijo z zadrževalnikom ter vodovod. Dela na 
vodovodnem omrežju bodo izvajali tudi v delu naselja Pod 
Plevno. Gradnja bo potekala v šestih ločenih zaporednih fazah, 
pred izvajanjem vsake od faz pa bo izvajalec gradbenih del 
obvestil prebivalce na območju izvajanja del, so pojasnili na 
občini. V prvi fazi so uvedli popolno zaporo občinske ceste 
od hišne številke Ljubljanska cesta 2 do hišne številke Kidri-
čeva cesta 18, sledila bo zapora v križišču občinskih cest Pod 
Plevno–Ljubljanska cesta in Pod Plevno 4–Suška cesta 9. »O 
možnostih dostopa do svojih stanovanjskih objektov se bodo 
stanovalci, ki bivajo na območju izvajanja gradbenih del, lahko 
neposredno dogovarjali z vodjo gradbišča Gregorjem Bajcem, 
ki je dosegljiv na telefonski številki 051 687 171,« so še pojasnili 
na občini in dodali, da bo izvajalec gradbenih del v primeru, 
da dostop do stanovanjskih objektov z avtomobilom nekaj 
časa ne bo mogoč, zagotovil začasna parkirišča.

Zapora Ljubljanske ceste

Kranj – Da malomarnost nima meja, je znova opozoril naš 
bralec Martin Žonta, ki je v ponedeljek v vodi Čukovega ba-
jerja našel nakupovalni voziček. »Potegnil sem ga ven, saj v 
vodo ne sodi. Naslednji dan sem voziček znova dobil v vodi, 
ga potegnil ven in prepeljal na parkirno mesto, če bi ga kdo 
odpeljal na Dinos. Sprašujem se, kaj vse nam pride na misel, 
da onesnažujemo okolje, namesto da bi varovali okolje, v ka-
terem živimo,« se sprašuje Martin Žonta in dodaja: »Pospravil 
sem tudi nekatere druge stvari, od vrečk, tetrapakov in ostale 
embalaže ... Ob tem želim posvariti tako otroke kot starše, da 
varujejo naše okolje.«

Voziček v Čukovem bajerju

V Čukovem bajerju je bil celo nakupovalni voziček.

Dovje, Mojstrana – Že včeraj so se z muzejskim večerom o 
prihodnosti Aljaževega stolpa začeli 26. Aljaževi dnevi. »Jakob 
Aljaž je skoraj štiri desetletja preživel v našem kraju. Temu ob-
dobju bomo posebno pozornost posvetili na prireditvi Jakob 
Aljaž v našem kraju, ki bo v Aljaževem prosvetnem domu na 
Dovjem v petek, 24. avgusta, ob 20. uri,« je v imenu organiza-
torjev sporočila Metka Kern Trček. V soboto zjutraj se bo začel 
Gustlnov pohod, ob sedmih zvečer pa veselica v Mojstrani. 
Prireditev se bo zaključila v Vratih, kjer bo v nedeljo ob 16. uri 
koncert Triglavskih zvonov in maša ob devetdeseti obletnici 
blagoslovitve Kapelice svetega Cirila in Metoda. 

Ta konec tedna Aljaževi dnevi




