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AKTUALNO

Pozor, klopi  
na pohodu
Na Gorenjskem je bilo v prvi polo-
vici leta 19 prijav obolelih za klo-
pnim meningoencefalitisom 
(KME) od skupaj 96 prijav za Slo-
venijo in 482 prijav lymske boreli-
oze od 4395 prijav za Slovenijo. 
Vrh obolenj je poleti.
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GORENJSKA

Z invalidskim vozičkom 
padli v Kokro
Skupina si je za igro na otroškem 
igrišču v Kokrškem logu v Kranju 
izbrala vožnjo z invalidskim vozič-
kom. Na vozičku je bil odrasel in-
validni moški in pet otrok, ki so 
zgrmeli nekaj metrov globoko po 
strmi brežini v reko.
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GG+

Jadranje je njen  
način življenja
Komaj devetnajstletna Škofjelo-
čanka Lara Poljšak je bila del ame-
riške jadralne posadke Quantum 
Racing, ki je v razredu TP52 osvo-
jila naslov svetovnega prvaka. 
Med vsemi sodelujočimi na prven-
stvu je bila najmlajša.

15

GG+

O meji naj  
odločijo ljudje
Primož Muri z Jezerskega je vložil 
pobudo za razpis referenduma na 
odlok o spremembi meje med Je-
zerskim in Kamniško Bistrico, s 
čimer bi osrednjeslovenska regija 
postala upravičena do evropskega 
denarja za obmejne projekte. 

18

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, možne so nevihte. Ju-
tri in v nedeljo bo spet več 
sonca, v gorah so možne 
vročinske nevihte. 

16/30 °C
jutri: sončno

Okna
Jelovica

VROČA POLETNA
PONUDBA
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Suzana P. Kovačič

Izkušnje z glampingom že 
imate, ob družinski gostilni 
Pr' Bizjak na Zgornji Beli pri 
Preddvoru sta ga odprli pred 
štirimi leti. Kako to, da ste se 
odločili še za enega v tržiški 
občini?

»Turistični delavci iz Tr-
žiča so si ogledali glamping 
Bizjak kot primer dobre pra-
kse in to je bil moj prvi stik 
z občino Tržič. Občinsko 
vodstvo je sicer za postavi-
tev glampinga v Tržiču žele-
lo najprej navdušiti kakšne-
ga od lokalnih ponudnikov.« 

Glamping v gorski pravljici
V poslovno partnerstvo sta se povezala Janez Žumer in Janez Aljančič in postavila glamping v bližino 
Gorenjske plaže v Bistrici pri Tržiču. Postavljene so že tri hiške, do oktobra bodo še tri, investicija je 
vredna približno 350 tisoč evrov. Projekt je predstavil Janez Aljančič, nekdanji nogometaš, gostinec ...

Janez Aljančič (levo) in Janez Žumer, dipl. organizator-menedžer, smer informatika; 
postavitev glampinga mu predstavlja nov izziv. »Glede vsebine sva se takoj ujela, imava 
skupen cilj, kako naj bi se glamping razvijal,« je povedal Žumer. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kranj – Preostanek Ledenika 
pod Skuto velja skupaj s Tri-
glavskim ledenikom za naj-
bolj jugovzhodno ležeči le-
denik v Alpah. A ob vztraj-
nem krčenju s krajšimi pre-
kinitvami bi se že v nekaj le-
tih utegnilo zgoditi, da bi v 
celoti izginil. 

»Ledenik pod Skuto je na-
stal v zgornjem delu nek-
danjega veliko obsežnejše-
ga Jezerskega ledenika, ki 
se je v pleistocenu pomikal 
izpod Skute proti Jezerske-
mu in naprej ter je na svo-
ji poti ustvaril slikovito le-
deniško dolino, imenovano 

Ravenska kočna,« pojasnju-
je Miha Pavšek z Geograf-
skega inštituta Antona Me-
lika ZRC SAZU, ki spremlja 
stanje obeh naših ledenikov.

Ledenik pod Skuto leži v 
severnem delu osrednje ve-
rige Kamniško-Savinjskih 
Alp, v krnici, ki je proti jugu 
obdana z ostenji med Kranj-
sko Rinko in Skuto, na seve-
rozahod pa se odpira proti 
Jezerskemu. Razprostira se 
na osojni in senčni legi na 
nadmorski višini med 2060 
in 2150 metri, a se tako kot 
Triglavski vztrajno krči in še 
precej bolj tanjša. 

V prvih letih meritev, ki 
sistematično potekajo že od 

leta 1948, je meril od 2,5 do 
tri hektare, lani pa le še 1,4 
hektara. »V tem stoletju ozi-
roma tisočletju je že tretjič 
površina ledenika pod Sku-
to večja od Triglavskega le-
denika, že več desetletij pa 
je debelejši,« vzporednice 
med obema ledenikoma po-
tegne Pavšek.

Bolj kot zmanjšanje povr-
šine ledenika je po Pavško-
vih besedah skrb vzbujajo-
če zmanjšanje njegove de-
beline, saj je bila ob začet-
ku merjenja v primerjavi z 
današnjo večja za več deset 
metrov. 

Ledenik pod Skuto lahko kmalu izgine
Ledenik pod Skuto je bil ob lanskoletnih meritvah že enkrat večji od 
Triglavskega ledenika, a tudi ta pod Skuto lahko v nekaj letih izgine.

Lovci že četrt stoletja pripravljajo poletno tekmovanje v veleslalomu na Ledeniku pod 
Skuto. A ob vztrajnem krčenju ledeniške gmote se utegne tradicija kmalu končati.
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Telovadnica pod kozolcem
Ob Pišnici v Kranjski Gori je zaživel Športni park s 
telovadnico pod kozolcem.                                                 

44. stran
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VSAK PRVI PETEK V MESECU

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

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

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Po april-
skem protestnem shodu 
in grožnjah s stavko zara-
di sprejema nove kolektiv-
ne pogodbe, ki je bila uskla-
jena le s Sindikatom druž-
be Aerodrom Ljubljana, ne 
pa tudi s preostalima dvema 
sindikatoma, je zaposlenim 
in vodstvu podjetja prejšnji 
teden le uspelo doseči dogo-
vor.

Po besedah Davida Švar-
ca iz Sindikata poklicne-
ga gasilstva Slovenije aneks 
k novi pogodbi, ki se bo do 
konca septembra tudi ''pre-
topil'' v kolektivno pogod-
bo, delavcem prinaša vse 
ugodnosti, ki so jih zahteva-
li že spomladi. Vodstvo pod-
jetja je tako pristalo na zah-
teve sindikatov, da se delav-
cem ne skrajšujejo odpove-
dni roki in se jim da pravi-
co do solidarnostne pomo-
či v primeru daljše bolniš-
ke odsotnosti tudi v prime-
ru elementarnih nesreč ali 
požara. Delavci lahko pri-
dobijo status ožjih družin-
skih članov tudi za starše, ki 
jih oskrbujejo, zaposlenim 
pa pripadajo jubilejne na-
grade tudi za skupno delov-
no dobo in ne le za delovno 
dobo za čas dela na aerodro-
mu, kot je predvidevala spo-
mladi sklenjena pogodba. 
Delavci bodo pravico do tri-
desetih minut odmora lah-
ko izkoristili v enem kosu, 
z aneksom pa so vzpostavi-
li tudi delovnopravno zašči-
to sindikalnega zaupnika, ki 
mu delodajalec brez soglas-
ja sindikata ne more pose-
či v delovnopravni položaj. 
Varstvo pred odpovedjo za-
poslitve so dobili član sveta 
delavcev, delavski zaupnik, 
član nadzornega sveta, ki 
postavlja delavce, in sindi-
kalni zaupnik in član izvr-
šnega odbora. Iz omejitve le-
tnega dopusta na 35 dni prav 
tako ne bodo izvzeli delavcev 

z individualnimi pogod-
bami, odstranili pa so tudi 
sporno določbo, na podlagi 
katere delodajalec ob redni 
ali izredni odpovedi pogod-
be iz krivdnega razloga ne 
bi vodil dokaznega postopka 
in delavcu ne bi bil dolžan 
vpogleda v zbrano kazensko 
gradivo zoper njega. 

Kot je še poudaril Švarc, 
bodo marca naslednje leto 
začeli tudi pogajanja za tis-
ti del tarifnega razreda ko-
lektivne pogodbe, ki v tem 
trenutku ni bil dokončno iz-
pogajan. Novo pogodbo si-
cer ocenjuje kot boljšo in bo-
lje vrednoteno od tiste, ki je 
veljala do aprila letos. V sin-
dikatih so zadovoljni pred-
vsem, da jim je uspelo ne-
koliko dvigniti postavke ta-
rifnega dela in zvišati vred-
nost točke, na podlagi kate-
re se izračunavajo osnovne 
plače, s tem pa so se zaposle-
nim plače povečale. V aneks 
so umestili tudi redno letno 
eskalacijo plač, ki je v stari 
pogodbi ni bilo.

Vendar je kljub dosežene-
mu napredku po besedah 
vseh treh sindikalistov težav, 
ki jih bo treba v prihodnje 

reševati, še veliko. Matevž 
Bodlaj, član izvršnega odbo-
ra Svobodnega sindikata Ae-
rodroma Ljubljana, je pou-
daril še težave glede delov-
nega časa in pogojev dela. 
Medtem ko predsednik Sin-
dikata poklicnega gasilstva 

na Aerodromu Ljubljana 
Branko Poljanšek opozar-
ja na dotrajanost in prena-
trpanost prostorov za gasil-
ce. Zato si želi, da bi vodstvo 
podjetja že letos pristopilo k 
obljubljeni prenovi in dolgo-
ročno v načrte umestilo tudi 
povečanje gasilske garaže. 
Kot pravi Poljanšek, je pro-
meta na letališču vedno več, 
ob širjenju letališke poslov-
ne cone pa imajo tudi gasil-
ci vedno več dela.

Poslovodni direktor Fra-
porta Slovenija Zmago Sko-
bir pritrjuje, da aneks pri-
naša boljše pogoje splošne-
ga dela pogodbe, medtem ko 
prihodnje leto nameravajo 
uskladiti tudi tarifni del po-
godbe. 

Obremenjenosti zapo-
slenih pa se zavedajo tudi v 
vodstvu podjetja. »Zato smo 
letos zaposlili dodatnih 43 
delavcev, saj je zaradi po-
večanja prometa večja tudi 
obremenjenost zaposlenih. 
Prihodnje leto pa namerava-
mo povečati še število zapo-
slenih v operativnih službah 
in s tem razbremeniti urni-
ke delavcev,« še pojasnjuje 
Skobir.

Na letališču dosegli dogovor
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije in Svobodni sindikat Aerodrom Ljubljana sta pri vodstvu 
Fraporta Slovenija le izpogajala aneks h kolektivni pogodbi, ki je po besedah predstavnikov sindikatov 
boljša in bolje vrednotena od pogodbe, ki je veljala do aprila letos. 

Matevž Bodlaj, David Švarc in Branko Poljanšek so v torek pojasnjevali glavne poudarke 
sklenjenega aneksa h kolektivni pogodbi letaliških delavcev.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Od 1. avgusta nap-
rej sta za dva odstotka višja 
denarna socialna pomoč in 
varstveni dodatek. Gre za re-
dno letno uskladitev na pod-
lagi zakona o usklajevanju 
transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom. Osnov-
ni znesek minimalnega do-
hodka tako od 1. avgusta 
naprej znaša 392,75 evra. 
Denarna socialna pomoč se 

zviša za 7,25 evra in za sam-
sko osebo brez dohodkov 
znaša največ 392,75 evra, 
varstveni dodatek se zviša 
za 11,32 evra in po novem 
znaša 577,34 evra. Uskladi-
tev nove višine minimalne-
ga dohodka se bo že upošte-
vala pri izplačilih denarne 
socialne pomoči in varstve-
nega dodatka za mesec av-
gust. Novih vlog prejemni-
kom zaradi uskladitve ni tre-
ba vlagati.

Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti kot primer na-
vaja dvostarševsko družino z 
dvema mladoletnima otroko-
ma brez dohodkov in premo-
ženja, ki bo tako od 1. avgusta 
naprej lahko prejela 1.125,79 
evra (denarna socialna pomoč 
in otroški dodatek skupaj).

Skupno število prejemni-
kov denarne socialne pomoči 
je trenutno 53.183, kar pome-
ni, da se je število prejemnikov 

v primerjavi z letošnjim ma-
jem, torej mesec pred tem, ko 
je začel veljati novi znesek, po-
večalo za 3275. Skupno števi-
lo prejemnikov varstvenega 
dodatka je trenutno 17.913 in 
je v primerjavi z majem, ko je 
bilo prejemnikov 16.714, na-
raslo za 1199.

S 1. avgustom se uskladita 
tudi posmrtnina in pogrebni-
na. Posmrtnina znaša 392,75 
evra, pogrebnina pa 785,50 
evra. 

Višji nekateri socialni prejemki

V sindikatih pravijo, da 
je kljub napredku, ki so 
ga dosegli, težav, ki jih 
je treba rešiti, še veliko. 
Opozarjajo na težave 
glede delovnega časa 
in pogojev dela ter na 
povečano obremenjenost 
delavcev ob širjenju 
letališke poslovne cone 
in povečevanju prometa 
na letališču. Poslovodni 
direktor Fraporta 
Slovenija Zmago Skobir 
odgovarja, da so prav 
zaradi tega letos zaposlili 
že dodatnih 43 delavcev, 
prihodnje leto pa 
nameravajo še povečati 
število zaposlenih v 
operativnih službah.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Svet stranke Levica se 
je ta teden odločil, da stran-
ka ne bo vstopila v koalicijo 
strank LMŠ, SD, SMC, De-
SUS in SAB, pač pa je peteri-
ci ponudila sporazum o sode-
lovanju z manjšinsko vlado 
pod vodstvom Marjana Šar-
ca. Tako bo Levica s svojimi 
glasovi v parlamentu podprla 
Marjana Šarca, pripravljena 
pa je tudi na projektno sode-
lovanje pri reševanju nekate-
rih ključnih problemov drža-
ve, denimo na področju zdra-
vstva in stanovanjske proble-
matike. Še naprej ostaja Le-
vica na drugem bregu glede 
privatizacije in izdatkov za 
obrambo, pa tudi glede dav-
kov in fleksibilizacije trga de-
lovne sile niso v celoti našli 
skupnega jezika.   

Marjan Šarec, ki je bil si-
cer doslej zadržan do for-
mule 5 plus 1, sedaj spreje-
ma tudi možnost projektne-
ga sodelovanja Levice, s ka-
tero se v teh dneh nadalju-
jejo pogovori o nadaljnjem 
sodelovanju. Dopušča tudi 
možnost manjšinske vlade, 
če bo ponujeno vzdržno so-
delovanje. Temelj za sode-
lovanje je že pripravljena 
koalicijska pogodba. Ostali 
koalicijski partnerji so bili 
do sklepa Levice bolj kritič-
ni, češ da ta stranka ni prip-
ravljena prevzeti odgovor-
nosti. So pa tudi koalicij-
ski partnerji pripravljeni 
sprejeti manjšinsko vlado, 
čeprav se jim ne zdi najbolj-
ša rešitev. Podporo na sve-
tu stranke pa bodo v Levici 
preverili še na internem re-
ferendumu.  

Levica ne gre v 
Šarčevo koalicijo
Za polno sodelovanje v koaliciji s petimi 
strankami se Levica ni odločila, bi pa v njej 
projektno sodelovala. 
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KOMENTAR
Alenka Brun

Pisani svet napitnin

Piješ kavo na terasi lokala, 
kjer ti poleg espressa na-
takar nameni še nasmeh. 

Račun je 2,10 evra, daš mu 
2,50: »Je že v redu,« rečeš. To 
je že neke vrste napitnina, ki 
nam je Slovencem še najbliže, 
a je v bistvu niti ne zaznamo. 

Včasih pa obstaja zelo tan-
ka linija med napitnino in 
podkupnino. Julija sem obi-
skala egipčanski Šarm el Šejk. 
Znanka, ki je poročena z Egip-
čanom, mi je svetovala, naj s 
seboj nesem kavo – za sobarje. 
In res sem v kovček spakirala 
tri stogramske paketke kave. 
Največkrat imam dnevno prip-
ravljen evro za sobarja in evro 
ali dva za natakarja oziroma 
fanta, ki skrbi za bazen, obe-
nem pa nosi gostom pijačo iz 
bližnjega bara. Kava in evro 
sta delala čudeže: soba je bila 
pospravljena, da še nikoli tako, 
dva evra pa sta vsako jutro v 
dobro voljo spravila Mohmuda, 
29-letnega fanta iz Luksorja. 
Na mesec naj bi dobil 16 evrov, 
dela dva tedna in potem je dva 
tedna prost. Sicer ima nastani-
tev in hrano v hotelu, plačajo 
mu tudi vožnjo domov in na-
zaj, a kar dobi denarja, gre vse 
za kakšno cigareto, kavico. Ne-
kako se znajde. Pove, da odkar 
ni Rusov, tudi napitnin ni. Be-
lorusi in Ukrajinci največkrat 
ne dajejo napitnin, še najboljši 
so Nemci. Pa Slovenci? »Kak-
šen dolar. Včasih.« 

Spominjam se sobarice v 
enem »vse všeto« hotelu v Pun-
ta Cani v Dominikanski repu-
bliki. Enostavno ni pospravila 

sobe, če ji nisi dal napitnine. 
Gre pač za deželo, kjer so na-
pitnine pričakovane. Podobno 
je na Maldivih, a ker splošno 
velja, da so »dragi«, se seveda 
pričakujejo višje napitnine.

V Ameriki bi lahko rekli, 
da je napitnina kar obvezna. 
Pred leti sem celo sedela v lo-
kalu, kjer so natakarji živeli 
le od napitnin. Odvisno pač 
od lokala, restavracije, hotela. 
Nekje gredo napitnine v skup-
no malho in se denar konec 
tedna ali meseca razdelil med 
vse. V tujini včasih pri plačilu s 
kartico vidiš na računu dvojno 
postavko: za ceno in napitni-
no; spet drugje so napitnine že 
vštete v ceno. 

Obdavčitev napitnin? Tudi 
na to temo slišimo kaj. Ene 
države imajo to urejeno, dru-
ge ne. Pri nas je v igralnicah 
to zakonsko urejeno, drugače 
pa večina slovenskih gostincev 
in hotelirjev o napitninah ne 
razmišlja glasno. Eni menijo, 
da je to direktna stimulacija, 
pobiralci davkov pa bi morda 
želeli o tem razmišljati kot o 
»darilu« za dobro opravljeno 
storitev ... V Sloveniji sobarice 
ali sobarji ne dobijo prav veliko 
napitnin, kar je sicer pogojeno 
z več dejavniki, odvisno tudi od 
narave gostov in samega hote-
la. Pri natakarjih oziroma na-
takaricah pa je zgodba podob-
na kot v prvem odstavku; lahko 
pa polna terasa kavarne na 
dobri lokaciji in ob lepem vre-
menu nasmejanemu v strežbi 
na dan prinese tudi trideset ali 
celo več evrov napitnin.

Urša Peternel

Jesenice – Mednarodno dru-
štvo za varstvo narave in oko-
lja Alpe Adria Green, ki ima 
sedež na Jesenicah, je pred 
dnevi na ustavno sodišče 
vložilo ustavno pritožbo na 
zakon o spremembah in do-
polnitvah Zakona o Trigla-
vskem narodnem parku. 
Spremembe zakona so sto-
pile v veljavo oktobra lani, 
z njimi pa so med drugim 
omogočili gradnjo zbiralni-
kov za vodo na smučiščih, ki 
se nahajajo v parku, in sana-
cijo vodnega zbiralnika na 
Pokljuki. 

Da so spremembe zako-
na škodljive za zdravje ljudi, 
naravo in zaščiteno ter ne-
okrnjeno okolje, so že v po-
stopku sprejemanja glasno 
opozarjali v Alpe Adria Gre-
en, a s pripombami niso us-
peli. Spremembe zakona so 
bile tako oktobra lani spreje-
te. Ker so izčrpali vse pravne 
možnosti, so v okoljski orga-
nizaciji zdaj na ustavno so-
dišče vložili ustavno pritož-
bo zoper zakon. Med dru-
gim so prepričani, da so bile 
spremembe zakona sprejete 
na nedemokratičen način, 
brez vključitve javnosti, ob-
čin in nevladnih organizacij. 

Kot opozarjajo, spremembe 
zakona omogočajo »grobo 
poseganje na naravno ob-
močje Triglavskega naro-
dnega parka«. 

Na ministrstvu za oko-
lje in prostor navedbe Alpe 
Adria Green zavračajo, češ 
da je bil osnutek sprememb 
zakona objavljen na portalu 
e-demokracija in na spletnih 
straneh ministrstva, zainte-
resirana javnost pa je lahko 
podala pripombe. Prav tako 
so pripravili sestanek z obči-
nami, so zatrdili.

Sprememb zakona pa so 
se med drugim razveselili 
v Žičnicah Vogel, kjer so že 

začeli zbirati dokumentaci-
jo za gradnjo zbiralnikov za 
vodo za zasneževanje, kar bi 
omogočilo nadaljnji razvoj 
smučišča. Spremembe za-
kona so namreč poenostavi-
le postopke za manjše pose-
ge v prostor na območju par-
ka, tako bi za gradnjo vod-
nih zbiralnikov potrebova-
li zgolj občinski prostorski 
načrt, in ne več državnega. 

V Alpe Adria Green so ob 
tem poudarili, da niso proti 
športu in rekreaciji državlja-
nov, so pa proti nelegalnim 
gradnjam in uničevanju na-
rave, še zlasti na zaščitenih 
območjih.

Okoljevarstveniki nad zakon o TNP
Društvo Alpe Adria Green je vložilo ustavno pritožbo na zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Triglavskem narodnem parku.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Bolezni, poveza-
ne s klopi, so letos glede na 
preteklo leto ponovno v po-
rastu. Pred tem, v letih od 
2014 do 2017, je bil Sloveni-
ji zabeležen očiten upad pri-
jav obolelih za KME. »Tre-
nutno še ne vemo točno, kaj 
je botrovalo temu upadu. 
Cepljenje prebivalstva proti 
KME glede na sosednjo Av-
strijo še vedno ostaja nizko. 
Res pa je, da smo v teh le-
tih veliko pisali o nevarnosti 
bolezni, ki jih prenašajo klo-
pi, in seznanjali prebival-
stvo z njimi. Predvidevamo, 
da so se najbolj izpostavlje-
ni ljudje cepili. Vsekakor na 
zmanjšanje bolezni pri lju-
deh vplivajo tudi vremenski 
pojavi. Leta 2013 je bilo zelo 
deževno leto, leta 2014 smo 
imeli žled in posledično či-
ščenje gozdov. Marsikje so 
gozdovi postali bolj sonč-
ni z manj podrasti. Ker pa 
je zaznan upad bolezni tudi 
pri lymski boreliozi, lahko 
sklepamo, da se nekaj doga-
ja s klopi. Verjetno je priš-
lo do zmanjšanja okuženih 
kot neokuženih klopov, a bi 
za potrditev teh domnev mo-
rali izvesti raziskave,« je po-
vedala specialistka javnega 
zdravja na kranjski območ-
ni enoti Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) 
prim. doc. dr. Irena Grmek 
Košnik. A dejstvo je, da je 
bila ogroženost prebival-
stva za obolenje proti KME 
v preteklih letih po epidemi-
oloških kazalcih na Gorenj-
skem, zlasti v občinah Žiri, 
Železniki, Poljane - Gorenja 

vas in Škofja Loka še ved-
no v samem vrhu evropskih 
držav. 

Podatki za prvo polovi-
co leta 2018 kažejo, da smo 
imeli na Gorenjskem 19 pri-
jav KME od 96 prijav za Slo-
venijo ter 482 prijav lymske 
borelioze od 4395 prijav za 
Slovenijo. Lani je bilo na Go-
renjskem v enakem obdob-
ju 13 prijav KME od 61 pri-
jav za Slovenijo ter 337 pri-
merov lymske borelioze od 
2922 primerov za Sloveni-
jo. Kot je poudarila sogovor-
nica, se je treba zavedati, da 
za vsako številko stoji človek 
s trpljenjem med boleznijo 
in možnimi posledicami po 
preboleli bolezni. 

Bolezni s hudimi 
posledicami

 »Lymska borelioza je naj-
pogostejša infekcijska bole-
zen v Sloveniji, ki jo prenaša-
jo okuženi klopi. Povzroča 

jo bakterija Borrelia burgdor-
feri. Za bolezen so značil-
na tri obdobja. Eritema mi-
grans je značilna spremem-
ba na koži, ki zaznamuje 
prvo obdobje bolezni; rdeči-
na, ki se širi navzven, znot-
raj pa zbledi, tako da nasta-
ne značilen obroč, ki se po-
javi po nekaj dneh po ugri-
zu klopa. Drugo ali tretje ob-
dobje bolezni se lahko pojavi 
tudi po več mesecih ali let po 
okužbi. Bolezen prizadene 
številne organe ali organske 
sisteme, kot so koža, živčev-
je, sklepi, mišice, oči in srce. 
Lymska borelioza se pojavlja 
čez celo leto, vrh obolenj pa 
je v poletnih mesecih. KME 
je bolezen osrednjega živ-
čevja. Virus se razmnoži 
na vbodnem mestu, nato se 
razširi v bezgavke, limfo, kri 
in s krvjo v organe in možga-
ne. Bolezen je dvofazna. Za-
četek prve faze je od sedem 
do 14 dni po vbodu klopa in 

poteka podobno kot pri gri-
pi. Značilna je utrujenost, 
mišična bolečina, vročina, 
slabo počutje in glavobol. 
Pri večini pacientov se poja-
vi tudi druga faza te bolez-
ni. Za drugo fazo je značil-
na visoka temperatura, mo-
čan glavobol, slabost, bruha-
nje ter celo nezavest in smrt. 
Na vbodnem mestu pravilo-
ma ni opaznih sprememb. 
Posledice bolezni so lahko 
dolgotrajne, zaradi KME pa 
lani in letos ni nihče umrl. 
Pojavnost je najvišja od maja 
do oktobra, vrh zbolevanja 
za KME pa je v juliju. Cep-
ljenje, ki poteka vse leto, je 
najbolj učinkovit ukrep za 
preprečevanje KME,« je še 
pojasnila Irena Grmek Ko-
šnik. Pred vbodi klopov se 
zaščitimo s primerno oble-
ko, repelenti, hojo po uho-
jenih poteh ter rednim pre-
gledovanjem in odstranje-
vanjem klopov.

Pozor, klopi na pohodu
Na Gorenjskem je bilo v prvi polovici letošnjega leta 19 prijav obolelih za klopnim 
meningoencefalitisom (KME) od skupaj 96 prijav za Slovenijo in 482 prijav lymske borelioze od 4395 
prijav za Slovenijo. Vrh obolenj je v poletnih mesecih. 

Na območju Upravne enote (UE) Kranj je bilo v prvi polovici letošnjega leta osem prijav 
obolelih za KME, UE Tržič ena, UE Škofja Loka pet, UE Jesenice dve in UE Radovljica tri. 
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Urša Peternel

Kranjska Gora – Kranjska 
Gora je dobila edinstven 
vadbeni objekt, telovadnico 
pod kozolcem, ki so ga ure
dili v sklopu Športnega par
ka Pišnica. Poleg najsodob
nejših vadbenih orodij, ki se 
nahajajo v tipičnem sloven
skem kozolcu, so uredili še 
otroško igrišče in vadbeni 
park za starostnike. 

Pri ureditvi sta moči zdru
žili Občina Kranjska Gora 
in Elan Inventa. Po bese
dah kranjskogorskega žu
pana Janeza Hrovata je obči
na zagotovila prostor in pos
tavila lesen kozolec, podje
tja Elan Inventa pa je pos
krbelo za opremo. Skupaj je 
projekt vreden okrog 60 ti
soč evrov. Direktor Elana In
vente Miha Šter je pojasnil, 
da je vadbeno orodje v celo
ti rezultat slovenskega zna
nja, naprave so razvili v so
delovanju s strokovnjaki Fa
kultete za šport v Ljubljani. 
Uporabili so vrhunske ma
teriale, aluminij, ki je vide
ti kot les in ne zahteva nobe
nega vzdrževanja. V parku 
bodo lahko vadili tako otroci, 
starostniki, rekreativci kot 
tudi (vrhunski) športniki, 

ki so na kondicijskih pripra
vah v Kranjski Gori. Lokaci
ja ob reki Pišnici je idealna, 
je dejal Šter, ki si tudi želi, 
da bi podobne »žive« kozol
ce postavili tudi v drugih slo
venskih občinah. V Sloveni
ji je namreč na stotine kozol
cev, ki propadajo, na ta način 
pa jih lahko uspešno oživijo. 
Skozi šport tako ohranjajo 
slovensko posebnost in na 
privlačen način spodbujajo 

ljudi k ohranjanju zdrav
ja. Uporaba parka je za obi
skovalce brezplačna, objekt 
je uporaben 24 ur na dan, 
365 dni v letu, ker je pokrit, 
pa omogoča vadbo tudi v sla
bem vremenu.

Vadbeni park so prvi preiz
kusili člani Šole zdravja s te
lovadbo 1000 gibov, malč
ki skupine Kekčevi junaki iz 
kranjskogorskega vrtca in sta
rostniki iz Doma Viharnik. 

Odprtja pa se je med drugim 
udeležil tudi zvesti obiskova
lec Kranjske Gore Ajdin Pa
šović, nekdanji legendarni ju
goslovanski smučar, udeleže
nec zimskih olimpijskih iger 
leta 1976. Rojen je bil v Saraje
vu, zdaj pa živi na Norveškem. 
Kranjsko Goro obišče vsaki 
dve leti, vsakič pa je bolj navdu
šen nad turistično ponudbo in 
urejenostjo kraja. Navdušil ga 
je tudi novi vadbeni park.

Telovadnica pod kozolcem
Ob reki Pišnici v Kranjski Gori je zaživel Športni park Pišnica s telovadnico pod kozolcem. Moči pri 
ureditvi tega edinstvenega vadbenega parka sta združili Občina Kranjska Gora in Elan Inventa.

Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat in direktor Elana Invente Miha Šter sta si 
ogledala predstavitev vaj na novih vadbenih orodjih. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Bistrica pri Tržiču – Križišče 
pri Sokolskem domu (So
kolnici) je bilo ena najne
varnejših točk za pešce v tr
žiški občini, z ureditvijo pre
hodov za pešce, povečanjem 
števila površin, ki so name
njene izključno pešcem, in 
umiritvijo prometa s pro
metnimi otoki se bo varnost 

udeležencev v prometu iz
boljšala, so sporočili iz tr
žiške občinske uprave. Pote
ka tako rekonstrukcija v kro
žno križišče, v nadaljeva
nju pa tudi ureditev vzhod
nega dela javne poti na do
stopu na območje BPT z re
konstrukcijo mostu čez in
dustrijski kanal. Investicija 
je vredna nekaj več kot 972 
tisoč evrov; večji del, dobrih 

745 tisoč evrov, bo name
njenih za novo krožišče, od 
tega je nekaj več kot 141 tisoč 
evrov nepovratnih evrop
skih sredstev. Izvajalec ob
novitvenih del na javnih ce
stah na območju BPT in kri
žišča Sokolnica je Gorenj
ska gradbena družba. 

Med gradnjo je spreme
njen prometni režim, v prvi 
fazi gradnje je urejen obvoz 

iz smeri Bistrice proti Trži
ču in obratno prek Prista
ve. Dostop do naselja Preska 
je urejen po začasnem ce
stnem priključku mimo lo
komobile. Dostop do spo
dnje Bistrice in Mercator
ja ostaja nespremenjen. V 
drugi fazi gradnje bo pro
met urejen s semaforji in 
voden izmenično enosmer
no čez gradbišče. Gradnja 
bo predvidoma trajala do 
začetka novembra. »Grad
nja krožišča je zaradi var
nosti in težav številnih ob
čanov in udeležencev v pro
metu nujen in zelo zahte
ven, v delu zgodbe zaradi 
pol stoletja stare infrastruk
ture pa tudi časovno nepred
vidljiv poseg. V tem križišču 
so bile v preteklosti žal tudi 
že smrtne žrtve. Poleg grad
nje same prometnice gradi
mo tudi dodatne površine za 
pešce, obnavlja in nadgraju
je se celotna za občane nuj
na komunalna infrastruk
tura. S tem bodo boljši po
goji za investitorje in dejav
nosti tudi v poslovnem oko
lju Peka, še posebno pa BPT, 
koder se obnavljata v sklopu 
prav tega projekta tudi po
škodovan most in del ceste,« 
je povedal tržiški župan Bo
rut Sajovic in dodal, da glav
ni obvoz čez Pristavo po iz
kušnjah prvih dni lepo in 
varno poteka. 

Gradijo novo krožišče 
Sredi rekonstrukcije je križišče Sokolnica v Bistrici pri Tržiču, gradnja 
krožišča naj bi trajala do začetka novembra, do tedaj velja poseben prometni 
režim. Investicija je vredna nekaj manj kot milijon evrov.

Prvi namen rekonstrukcije je izboljšanje varnosti udeležencev v cestnem prometu.
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Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado
vljica s prvim od dveh ob
činskih praznikov obele
žuje dan, ko je bil 5. avgu
sta 1941 na Vodiški planini 
ustanovljen Cankarjev bata
ljon. Tudi letos so pripravili 
pester program prazničnih 
prireditev z osrednjo slove
snostjo, ki se bo danes, v pe
tek, ob 19.30 začela na trgu 
pred cerkvijo v Radovljici. 
Na slovesnosti bo župan Ci
ril Globočnik podelil občin
ska priznanja; prejemnik 
najvišjega priznanja za leto 
2018, velike plakete Občine 
Radovljica, je Janez Pretnar 
za dolgoletno delovanje v 
Planinskem društvu Rado
vljica. Plakete bodo prejeli 
Domen Škofic, Domen Ma
rinčič in Tomaž Rotar, pre
jemniki pečatov so Andrej 
Golčman Klemen Dolenc 
in Pavel Potočnik za razvoj, 

medaljo pa bo prejela Ga
brijela Humerca.

Slovesnost se bo nada
ljevala z gala koncertom 
vrhunskih italijanskih in lo
kalnih opernih pevcev. Kon
cert v sodelovanju z občino 
organizira radovljiško dru
štvo KUD Theatrum Mundi. 
Če bo deževalo, bo prireditev 
v Linhartovi dvorani.

Združenje borcev za vred
note NOB območja Rado
vljica bo tradicionalno spo
minsko srečanje pri Parti
zanskem domu na Vodiški 
planini ob obletnici ustano
vitve Cankarjevega bataljo
na priredilo v soboto, 4. av
gusta, ob 11. uri. Ta dan ob 
10. uri bo v Galeriji Šivčeva 
hiša vsakoletna praznična 
arhitekturna delavnica Ra
dovljica – staro mesto, ki jo 
organizira Center arhitektu
re, ob 20. uri pa bo v Rado
vljiški graščini prvi koncert 
36. Festivala Radov ljica.

Praznik v Radovljici
Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku s 
podelitvijo priznanj in koncertom Z opero na 
pot bo drevi na Linhartovem trgu pred cerkvijo v 
Radovljici. Velika plaketa Janezu Pretnarju.

Jesenice – Na Jesenicah so v sredo obeležili spominski dan 
občine, ki je namenjen ohranjanju spomina na prvi oborožen 
spopad med partizani in Nemci na Gorenjskem leta 1941 na 
Mežakli. Dogodek je zaznamoval tako jeseniško kot slovensko 
zgodovino, je poudaril slavnostni govornik, župan občine Jese-
nice Tomaž Tom Mencinger. Dejal je, da ne smemo dovoliti, 
da bi vrednote, ki so jih živeli in se zanje borili borci, zane-
marili. V kulturnem programu je nastopil moški pevski zbor 
Društva upokojencev Jesenice pod vodstvom Mire Mesarič. 
Organizatorja sta bila Občina Jesenice in Območno združenje 
za vrednote NOB Jesenice. 

Na Jesenicah obeležili spominski dan

Slavnostni govornik je bil župan Tomaž Tom Mencinger.

Kranjska Gora – Osrednja slovesnost v počastitev 7. avgusta, 
praznika Občine Kranjska Gora, bo v ponedeljek, 6. avgusta, 
ob 20. uri, na Trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori, ko bo župan 
Janez Hrovat podelil priznanja letošnjim nagrajencem: Marko 
Butinar iz Rateč bo postal častni občan, Jože Rožič pa bo prejel 
zlati grb občine. Priznanja občine bodo prejeli prejeli še Ja-
nez Mlinar, Franci Kajžar in Tomaž Pšenica. Sklop prazničnih 
prireditev se sicer začenja že danes z občinskim prvenstvom 
v tenisu v Mlačci v Mojstrani, ob petih popoldan pa bodo 
predstavniki občine, krajevne skupnosti in planincev položili 
venec na grob Jakoba Aljaža na Dovjem. Ob 19. uri bodo v 
Slovenskem planinskem muzeju odprli razstavo 39. likovne 
kolonije Vrata 2018, v soboto pa Planinsko društvo Kranjska 
Gora organizira Andrejčkov pohod na Cipernik. Sklop prire-
ditev se zaključuje s kolesarskim izletom, ki ga v sredo orga-
nizira društvo invalidov, in kegljanjem z nihajno kroglo, ki ga 
v četrtek v Mlačci pripravlja tamkajšnje društvo upokojencev.

V Kranjski Gori praznujejo v ponedeljek
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Kranj – V nedeljo nekaj 
po enajsti uri dopoldne so 
kranjski gasilci iz reke Ko-
kre v na območju Kokrške-
ga loga v krajevni skupnos-
ti Primskovo rešili skupino 
oseb – odraslega in otroke, 
ki so v vodo zgrmeli na in-
validskem vozičku. Nesre-
ča se je zgodila na lokaciji, 
kjer se asfaltna pot med no-
gometnim in otroškim igri-
ščem konča in začne maka-
damska pot ob Kokri. Sku-
pina je zgrmela nekaj me-
trov globoko po strmi bre-
žini v reko, kjer je tudi več 
večjih ostrih skal in odme-
tanega nekaj železja. Reše-
valci so poškodovance odpe-
ljali na nadaljnje zdravlje-
nje v UKC Ljubljana in bol-
nišnico na Jesenice, o do-
godku je bila obveščena po-
licija, je poročala Uprava 
RS za zaščito in reševanje. 
»V dogodku je bilo po do 

sedaj zbranih podatkih ude-
leženih šest oseb. Pet oseb 
je otrok, eden pa je odrasel 
moški in je bil tudi uporab-
nik električnega prevoznega 
sredstva, ki je po brežini za-
peljalo v strugo reke Kokre. 
Nekatere podatke policija še 
pridobiva, po prvih informa-
cijah naj ne bi šlo za hujše 
poškodbe pri nobeni od ude-
leženih oseb. Kakšne so bile 
vloge posameznikov v pove-
zavi z uporabo prevoznega 
sredstva, se še ugotavlja,« je 
povedal predstavnik za stike 
z javnostjo Policijske uprave 
Kranj Bojan Kos.

Skupina si je za igro, ki bi 
se lahko končala tudi tragič-
no, namesto zabave na otro-
škem igrišču, ki je sicer pot-
rebno obnove in košnje, raje 
izbrala vožnjo z invalidskim 
vozičkom. Ob ogledu terena 
smo srečali domačina. Pove-
dal nam je, da invalidni moš-
ki vsak dan prihaja v Kokrški 
log s psom in da je doma s 

Primskovega, otroci pa so 
bili po oceni domačina sta-
ri okrog deset let oziroma še 
manj. 

Predsednik Društva pa-
raplegikov Gorenjske Peter 
Robnik konkretne situaci-
je ne pozna, je pa na sploš-
no opozoril, da je invalidski 
voziček na ročni ali električ-
ni pogon, kot je bilo v tem 

primeru, namenjen samo 
invalidni osebi. »Tisti in-
validi, ki uporabljajo vozi-
ček na ročni pogon in imajo 
nižjo poškodbo, so na njem 
bolj stabilni, tisti z višjo po-
škodbo pa manj. Večina ima 
tudi dodatno peto kolesce na 
zadnji strani, da se voziček 
ne prevrne nazaj. Če ti nek-
do pomaga pri potiskanju 

vozička, mora biti previden 
skupaj z invalidom, da s pre-
dnjimi kolesi ne zapelje v 
kakšno luknjo ali drugo ovi-
ro, kar lahko povzroči padec 
naprej oziroma z vozička. 
Običajno nudijo pomoč pri 
potiskanju, transportu in-
validskega vozička ljudje, ki 
so to že kdaj počeli oziroma 
jih invalidi pred tem o tem 

poučijo. Električni voziček 
pa praviloma uporabljajo 
tetraplegiki in starejši ljud-
je, ki nimajo moči, da bi se 
sami poganjali. Ti vozički se 
upravljajo s t. i. joysticki ozi-
roma krmilnimi palicami, 
ko so jih invalidi navajeni, 
če pa poskusi nekdo drug, je 
lahko hitro nevarno, ker za 
to potrebuješ občutek.«

Z invalidskim vozičkom padli v Kokro
Skupina si je za igro, ki bi se lahko končala tudi tragično, namesto zabave na otroškem igrišču v Kokrškem logu na Primskovem v Kranju raje izbrala vožnjo z 
invalidskim vozičkom. Na vozičku je bil odrasel invalidni moški in pet otrok, ki so zgrmeli nekaj metrov globoko po strmi skalnati brežini v reko.

Asfaltna pot se konča, do reke Kokre je še nekaj makadama, 
potem pa strma brežina. / Foto: Tina Dokl

Brežina, po kateri je zgrmel voziček z odraslo osebo in 
petimi otroki. / Foto: Tina Dokl

»Ker odziva s strani lokalnih 
ponudnikov ni bilo, so pre-
dlagali meni lokacijo v bli-
žini Gorenjske plaže oziro-
ma pod policijsko postajo v 
Bistrici pri Tržiču. Odloči-
tev ni bila težka, ker imam 
zelo dobre izkušnje z glam-
pingom na Zgornji Beli, kjer 
imamo kapacitete praktično 
razprodane; letos pričakuje-
mo več kot 1600 nočitev v 
skupaj štirih hiškah, vsaka 
ima po dve ležišči. 

Dobro leto nazaj smo se 
tako dogovorili s tržiškim 
županom Borutom Sajovi-
cem, podpisali pogodbo o 
dolgoročnem najemu ob-
činskega zemljišča za dvaj-
set let. Projekta sva se loti-
la skupaj s poslovnim par-
tnerjem Janezom Žumrom, 
vsak je polovični lastnik pod-
jetja Magnocor, d. o. o. In-
vesticija podjetja je vredna 
približno 350 tisoč evrov. Na 
letošnjem javnem razpisu 
za dodelitev spodbud za ra-
zvoj podjetništva in gospo-
darstva v občini Tržič sva 
za investicijo pridobila de-
set tisoč evrov nepovratnih 
sredstev, kandidirala bova še 
na kakšnem razpisu za pri-
dobitev sredstev.«

Lesene hiške boste poime-
novali po tržiških pravljič-
nih junakih ...

»Celoten park se imenuje 
Glamping v gorski pravljici 

(Glamping Mountain Fai-
ry Tale). Vsaka hiška bo na-
mreč ''pripovedovala'' svojo 
lokalno pravljico, zgodbo, le-
gendo iz ljudskega izročila. 
Po njih bodo tudi poimeno-
vane.  Prva bo zmajeva – po 
legendi o nastanku Tržiča,   
bodo pa še Anina – po legen-
di o nastanku cerkve sv. Ane 
v Podljubelju, hiška grajske 
hčere, dobrih vil in skritih 
zakladov ...  Stene bodo opre-
mljene s pravljičnimi ilu-
stracijami domačinke Tinke 
Mesec Tomazin.  Z  nasveti 
so nam veliko pomagali eki-
pa Tržiškega muzeja z Jano 
Babšek in dr. Bojanom Kni-
ficem na čelu in Nejc Perko 
iz Knjižnice dr. Toneta Pret-
narja Tržič s pomočjo pri 

gradivih. Zahvala gre tudi 
Poloni Šafner in Katri Krži-
šnik, življenjskima sopotni-
cama, ki sta zgodbe poveza-
li in poskrbeli, da bodo v na-
ših hiškah ''zaživele''. Z Ja-
nezom oba prihajava iz oko-
lice Preddvora, nama je po-
membno, da se povezujeva 
lokalno, od arhitektov do iz-
vajalcev del. Vodja recepci-
je je prav tako domačin, si-
cer tudi lokalni vodnik Miha 
Kramar. V Tržiču je zgod-
ba zastavljena drugače kot 
na Zgornji Beli, v Tržiču 
bo več vsebine. Glamping 
park je skladno s principi 
feng shui zasnovala Valen-
tina Osolnik, v zunanji ure-
ditvi, ki nam jo je zasnoval 
dr. agronomije Jan Bizjak, 

bodo ribnik in visoke ze-
lenjavne grede, posajenih 
je veliko sadnih rastlin, od 
malin, robid, češnje, jabla-
ne do šmarne hrušice ... in 
gostje si bodo lahko utrgali 
sveže. Pod mogočnim dre-
vesom bo polkrožna klop za 
počitek s čudovitim pogle-
dom na Kriško goro, v načr-
tu so savne, lesene kadi, po-
stavitev ute za druženje in z 
morebitno razširitvijo še to-
plar s prostorom za sprosti-
tev ... V parku je samostojen 
objekt za recepcijo in manj-
šim prostorom za druženje, 
otroško igrišče, naši gostje 
bodo imeli prost vstop na 
Gorenjsko plažo.«

 
Pravite, da to niso počitniške 
hiše niti šotori, ampak nekaj 
vmes. 

»Hiške je izdelal mizar 
Andrej Tominc, zasnovali 

so jih v arhitekturnem biro-
ju AB iz Kovorja. Vsaka hi-
ška bo opremljena s čajno 
kuhinjo, štirimi posteljami, 
osrednjim prostorom z je-
dilno mizo, bralnim kotič-
kom z veliko stekleno po-
vršino, kopalnico in klimo. 
Uporabljeni so naravni ma-
teriali, slovenski les ..., da bo 
počutje gosta dobro in da bo 
v stiku z naravo.«

Prve tri hiške bodo prve gos-
te sprejele še ta mesec?

»Tako je, še tri hiške pa 
bomo postavili do oktobra. 
Prvi najavljeni gostje so Ita-
lijani; tudi na Zgornji Beli 
je največ gostov Italijanov, 
kar 52 odstotkov, na drugem 
mestu s 27 odstotki so Slo-
venci. Tudi glamping v Bi-
strici pri Tržiču bo odprt vse 
leto, v prvi vrsti bo name-
njen notranjim gostom, a 
se bomo povezovali tudi lo-
kalno; na nas so se že obrni-
li za izvedbo joge in delavnic 
v zimskem času.«

Na kakšne goste ciljate?
»Na družine z majhnimi 

otroki in aktivne popotni-
ke. Tržič z okolico ponuja 
številne možnosti za aktivni 
dopust, kot so planinarjenje, 
kolesarjenje, ribolov, sanka-
nje, turna smuka pa ogled 
znamenitosti. Lega je odlič-
na, blizu so letališče, Lju-
bljana, Bled ... Slovenija je 
končno prepoznana na veli-
kem zemljevidu sveta kot tu-
ristična destinacija. Tudi za 
občino Tržič lahko rečem, 
da vse več pozornosti name-
nja razvoju turizma.«

Glamping v gorski pravljici
31. stran

Tri hiške bodo v kratkem že imele prve goste. /Foto: Tina Dokl

Kamnik – Komunalno podje-
tje Kamnik, ki je od leta 1995 
delovalo kot delniška družba, 
se namerava na skupščini 
konec avgusta preimenovati 
v družbo z omejeno odgovor-
nostjo. Podjetje, ki v občini 
Kamnik med drugim izvaja 
dejavnosti oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda, vzdrževanja 
cest ter zimske službe, ure-
janje pokopališč ter pokopa-
liško in pogrebna dejavnost, 
je lani prešlo v večinsko last 
družinskega podjetja CI & 
CA, ki v Podgorju pri Kamni-
ku izvaja tehnične preglede, v 
lasti pa ima tudi avtopralnico.

Komunalno podjetje 
Kamnik ne bo več d. d.

Tržič – Društvo prijateljev 
mladine Škofja Loka je prek 
razpisa Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) dobilo priložnost, da 
otrokom iz Območne enote 
ZZZS Tržič omogoči letova-
nje. Tako od 27. julija do 6. 
avgusta v Savudriji letuje več 
kot petdeset tržiških otrok. 
Šestim otrokom, ki so name-
ščeni v rejniških družinah ali 
izhajajo iz izredno socialno 
ogroženih družin, so leto-
vanje omogočili brezplač-
no prek programa Pomežik 
soncu in FIHO, osmim otro-
kom pa letovanje skladno s 
pravilnikom o dodeljevanju 
socialnovarstvenih pomoči 
sofinancira Občina Tržič. 

Letovanje tržiških otrok 
v Savudriji
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Čeprav smo sredi poletja, ko večina 
otrok počitnice preživlja na plaži in se 
predaja morskim užitkom, je te dni na 
ledu blejske Ledene dvorane izjemno 
pestro. V dveh terminih se je v 14 dneh 
v našem biseru na hokejski akademiji 

Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja 
preizkusilo okoli 130 otrok iz desetih 
držav. Akademija, že tretja po vrsti, je 
postala na Bledu že stalnica, kjer mladi 
igralci nabirajo nova znanja, starši pa 
uživajo na dopustu. 

Takoj za akademijo je sledil drugi, prav 
tako tradicionalni hokejski kamp pod 
vodstvom strokov njaka Valerija Šahraja. 
Kamp je potekal v dveh enotedenskih 
sklopih, udeležilo pa se ga je prav tako 
več kot 130 otrok. 

Pestro dogajanje  
v Ledeni dvorani Bled
Štirje tedni pripravljalnih hokejskih kampov za mlade igralce

Mladi hokejisti iz desetih držav v družbi Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja

Bled je v letošnjem letu prejel zlati znak 
Zelene sheme slovenskega turizma, Slo
venija kot celota pa je v svetovnem merilu 
s strani Svetovne turistične organizacije 
prepoznana kot prva zelena država. Japon
ska raziskovalca z Univerze Meijo v Nagoji 
Hisashi Miyata in Mami Futugami sta obis
kala Slovenijo, da bi na licu mesta spoznala 
zeleno usmerjenost slovenskega turizma. 
Med drugim sta obiskala tudi Bled, kjer 
ju je zelena koordinatorica Lili Ošterbenk 
Janša med drugim peljala na Blejski grad, 
ogledala sta si Vilo Mila in Hotel Astoria, 

ki sta nosilca znaka Slovenia Green za 
nastanitve, prvi zero waste (brez odpadkov) 
hotel v Sloveniji Hotel Ribno, obiskali pa so 
tudi prvi glamping s šestimi zvezdicami na 
svetu, Garden Village Bled. 
Bled sta obiskala ravno v času Blejskih 
dni, ko je na Jezerski promenadi potekalo 
tridnevno dogajanje z Okusi Bleda, kon
certi, delavnicami … Z zanimanjem sta 
preizkusila, kaj pomeni »prireditev brez od
padkov«. Ves drobni inventar, torej posode 
za hrano, kozarci in pribor, je bil namreč iz 
biorazgradljivega materiala, kar pomeni, 

da so ga gostje na licu mesta lahko odložili 
v zabojnike za biološke odpadke. Ločevanje 
odpadkov je namreč potekalo neposredno 
na prizorišču dogajanja.
Raziskovalca sta bila navdušena nad 
povezanostjo blejskih turističnih subjek
tov, lokalne skupnosti, različnih ustanov 
in Turizma Bled, ki skupaj sodelujejo 
v projektu Zelena shema slovenskega 
turizma. Kot sta zapisala, jima blejska 
zelena zgodba veliko pomeni in jo bosta 
čim bolj verodostojno skušala predstaviti 
na Japonskem.

Japonska raziskovalca  
obiskala Bled

Zelena koordinatorica Lili Ošterbenk Janša z raziskovalcema Hisashijem Miyato ... in Mami Futugami.

Ledena dvorana Bled, ki vsako leto začne obratovati 
prva v Sloveniji, med 1. in 4. avgustom gosti že tretji 
zaporedni svetovni hokejski turnir CCM World 
invite 2018 za igralce, stare med deset in petnajst let. 
Turnirja se udeležuje 1400 igralcev, trenerjev, staršev, 
štirideset ekip iz 12 različnih držav, velja pa za enega 
najmočnejših ter največjih v Evropi. Turnir z licenco CCM World 
invite je v preteklih letih potekal v drugih evropskih velemestih, ki so 
močno zasidrana na hokejskem zemljevidu. Gostitelji so bili Mosk
va, Helsinki, St. Petersburg, Riga, Bratislava, Praga in Stockholm. 
Prednost organizacije z licenco CCM World invite pred ostalimi si 
je Bled prislužil z dobrim delom organizacijskega osebja, lepotami 
kraja in bližino hotelov dvorani, kar je največja konkurenčna pred
nost blejske Ledene dvorane pred ostalimi v Evropi. 

CCM World invite Bled, 2018

V letu 2018 bo Ledena dvorana Bled bogatejša za še eno pridobitev. 
V sklopu javnega naročila se modernizira prezračevalni sistem, ki 
bo odpravil gosto meglo in visoko vlažnost v poletnih mesecih ter 
hkrati preprečil gnitje lesene strešne konstrukcije. V sklopu projek
ta se bo vgradila toplotna črpalka, ki bo znižala stroške obratovanja 
dvorane. Z obnovo se bo dvorana približala visokim standardom, ki 
so potrebni za organizacijo svetovnih prvenstev, turnirjev med
narodnih razsežnosti in priprav profesionalnih ekip. Poleg turnirja 
CCM World invite ob koncu avgusta gostimo priprave hokejske 
ekipe KooKoo, ki nastopa v elitni finski ligi SIM.

Novo v Ledeni dvorani

Od 10. do 12. avgusta bo na Jezerski promenadi potekal prvi Blejski 
vinski festival, ki ga skupaj s Turizmom Bled organizira Aleš Bedič, 
Kovnica zgodb. Predstavilo se bo okoli dvajset srednje velikih 
vrhunskih vinarjev iz vseh slovenskih vinorodnih okolišev. Kot pravi 
Aleš Bedič, je Bled vrhunski turistični kraj z gosti z vsega sveta, in 
prav njim bi radi predstavili slovensko vinsko ponudbo.
»Slovenska vina so v samem svetovnem vrhu, vinski festivali in 
podobne prireditve so v vinorodnih okoliših tradicija, Bled pa svo
jega festivala še nima, zato je prav, da ga dobi!« pravi Aleš Bedič.

Prvi Blejski vinski festival

Blejski dnevi so za nami. Tudi letos je tridnevno dogajanje prineslo 
vrsto različnih koncertov in dogodkov na Jezerski promenadi. 
Poleg večernih koncertov so obiskovalci lahko spremljali otroški 
program, ki so ga pripravili v Deželi ljudskih pravljic, nastop Godbe 
Gorje, gasilci starodobniki iz Podhoma so prikazali način gašenja 
po starem, na stojnicah je zaživela domača obrt, Okusi Bleda 
pa so ponujali lokalno hrano. Vrhunec dogajanja je bil sobotni 
nastop Big Banda Bled s solisti Otom Pestnerjem, Alenko Godec in 
Petrom Savizonom, Big Band pa je vodil maestro Primož Grašič. Ob 
njihovem nastopu je Blejsko jezero razsvetlilo več tisoč lučk, svečk 
v jajčnih lupinah, ki jih je pripravil domačin Andrej Vidic z ekipo, 
jajčne lupine pa so zbirali v slaščičarni Zima. V nedeljo zjutraj so 
jezero očistili člani Društva za podvodne dejavnosti Bled.

Blejski dnevi navdušili  
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Že dve leti delujete pod novo 
blagovno znamko Addiko 
Bank. Ali še vedno zasleduje-
te isto strategijo?
»Da. Pred dvema letoma smo se 
iz Hypo preobrazili v Addiko in 
začeli ustvarjati jasno, enostavno 
in neposredno bančništvo. Gre 
za to, da strankam ponujamo 
manj storitev, in sicer tiste, ki jih 
najbolj potrebujejo. Poleg tega 
smo poenostavili samo sklepa
nje storitev, kar pomeni manj do
kumentacije in hitrejše postop
ke, tako da imajo stranke z ban
ko manj opravka, porabijo manj 
časa, dobijo pa tisto, kar v danem 
trenutku potrebujejo.«
Kaj to v praksi pomeni? 
»Najlažje opišem to na primeru, 
ko recimo želi stranka zamenja
ti banko in prenesti poslovanje.   
Pride v poslovalnico in prinese s 
seboj osebni dokument in ban
čno kartico. Vse ostalo pa za
njo naredimo mi v nekaj minu
tah, stranki ni potrebno ukvar
janje z odvečno dokumentacijo 
in dovolj je samo enkraten obisk  
Addiko poslovalnice Kranj na 
Koroški cesti 1.« 
Rešitev takoj na dlani. Ali so to 
načini, s katerimi skušate iz-
boljšati bančno poslovanje?
»V Addiko banki stalno iščemo 
načine in rešitve, kako strankam 
nuditi tisto, kar najbolj potrebu
jejo. Prvi na slovenskem trgu smo 

strankam ponudili HIP kredit, to 
je spletna aplikacija, preko kate
re lahko vsak, ki je kreditno spo
soben, najame kredit preko sple
ta in mu za to ni treba fizično obi
skati banke. Dokumentacijo lah
ko pošljemo tudi na dom, stran
ka jo podpiše, pošlje nazaj na 
banko in v najkrajšem možnem 
času se ji denar nakaže na račun.  
Takšen kredit je namenjen za kre
ditojemalce, ki nimajo odprtega 
osebnega računa pri naši banki. 
HIP kredit se lahko sklene v zgolj 
7 minutah, denar na računu pa je 
lahko tudi že isti dan, če stranka 
pride dokumentacijo podpisat v 
poslovalnico. Cilj ni samo izbolj
šati bančno poslovanje, temveč 
predvsem izboljšati uporabni
ško izkušnjo.« 
Če ostanemo pri kreditih. Do 
konca poletja se denarnice po 

večini izpraznijo, zaradi poči-
tnic in stroškov, ki nastanejo 
ob začetku šolskega leta. Ali 
lahko kaj svetujete tistim, ki si 
želijo kljub dolgovom izpolniti 
kakšno željo? 
»Želje si lahko uresničite ved
no in zaradi tega živite bolj pol
no in srečno. Zato vam v Addi
ko banki ponujamo tri vrste go
tovinskih kreditov, ki jih ob kredi
tni sposobnosti najamete hitro in 
enostavno.«
Ste lahko malo bolj konkretni? 
»Seveda. Naša prednost, kot 
sem že omenila, je v tem, da je 
postopek pridobivanja kredi
ta lahko hiter in enostaven. Pri 
nas vam lahko kredit odobrimo 
že v nekaj minutah, denar pa 
začnete porabljati takoj po na
kazilu sredstev. Z Express kredi
tom lahko pridobite od 500 do 

35.000 EUR sredstev z mesečno 
obveznostjo že od 20 EUR dalje 
in dobo odplačevanja do 10 let. 
Lahko se odločite za fiksno ali 
spremenljivo obrestno mero, 
kar pa je dodatna prednost, gre 
za kredit brez zavarovanja s hi
poteko. Odplačevanje pa pote
ka preko trajnega naloga na va
šem transakcijskem računu.«
Se pa tudi zgodi, da nekateri 
že imajo kredite, pa bi potre-
bovali še kakšnega. Kako pa 
na njih gledate? 
»Razumemo, da se človek kdaj 
znajde v finančni situaciji, ko ne 
ve, kako naprej.  V takšnem pri
meru bi svetovala, naj preve
rijo pri naši banki za možnost 
poplačila obstoječih kreditov 
in si tako optimizirajo svoje fi
nance in zagotovijo en meseč
ni obrok, in ne tri ali celo štiri, ko 
se lahko v teh zneskih potem iz
gubiš. 
Za tovrstne primere imamo na 
voljo Kredit za poplačilo obve
znosti. Z njim se lahko poplača
jo obstoječi krediti, lizingi, pora
ba po kreditnih karticah, izredni 
limit itd. Ta kredit se lahko naja
me do višine 40.000 EUR, v kar je 
všteto poplačilo obstoječih dol
gov in dodatna gotovina. Izpla
čamo lahko do 25 odstotkov 
vrednosti celotnega zneska kre
dita v gotovini, ki vam ostane na 
razpolago za nujno potrošnjo. 

Enako kot Express kredit se tudi 
ta kredit najame brez zavarova
nja s hipoteko. Odplačujete ga 
lahko v obdobju do 12 let, s traj
nim nalogom.«
Pravite, da se kredit najame 
brez zavarovanja s hipoteko. 
To je na neki način prednost, 
kajne? Kaj pa če stranka ne 
more več odplačevati? Vedno 
se lahko znajdemo v težki si-
tuaciji. 
»Ker se tega zavedamo tudi 
sami, strankam vedno predla
gamo sklenitev Zavarovanja za 
primer nezgodne smrti in traj
ne invalidnosti, s čimer si lahko 
olajšate nastale situacije ter za
ščitite sebe in svojo družino.«
Sedaj se sliši tako, da so kredi-
ti postali zelo dosegljivi. 
»Naš način bančništva nam 
omogoča, da so krediti po
stali dosegljivi širšemu številu 
strank, na primer upokojencem, 
zaposlenim za določen čas, ki so 
pri istem delodajalcu zaposleni 
vsaj 36 mesecev, strankam dru
gih bank. Vendar ne smemo po
zabiti, da banke lahko kredi
te odobrijo tistim, ki so kredi
tno sposobni. Kreditno sposob
nost preverjamo skladno z za
konodajo in internimi politika
mi. Gre za to, da s tem želimo 
zaščititi tudi stranke, ne samo 
sebe, bank. Ključno pri najema
nju kreditov je, da ste sposobni 

sposojen denar vrniti. To je cilj 
bank in tak cilj mora biti tudi pri 
strankah.«
Sedaj govoriva samo o kredi-
tih. Kaj pa depoziti? Sigurno 
jih ponujate, kajne? 
»Vsekakor. Imamo kratkoroč
ne depozite, kot tudi dolgo
ročne in seveda različne načine 
varčevanja. Lahko so to enkra
tni pologi, lahko pa vsak mesec 
poleg fiksnega zneska dodaja
te še sredstva, ki vam na računu 
ostanejo konec meseca. Obres
tne mere so trenutno nižje, kot 
smo jih bili navajeni iz preteklo
sti, a vseeno je bolje vlagati v 
depozite, kot da vam denar leži 
na računu, kjer pa se skoraj nič 
ne obrestuje.«
Lahko še malo poveste o vaši 
poslovalnici – kje vas najde-
mo v Kranju?
»V Kranju nas najdete v centru 
mesta, na Koroški cesti 1 naspro
ti Stare pošte in Globusa. Tako da 
ste vljudno vabljeni, če potrebu
jete kakšen nasvet ali želite za
menjati banko, kot rečeno, vse 
namesto vas lahko uredimo mi, 
hitro in enostavno.« 
Kako pa imate odprto?
»Odprto imamo vsak delovni 
dan, od ponedeljka do petka, 
od 8. do 12. ter potem od 13. 
ure do pol petih popoldan. Pri 
poslovalnici je tudi bankomat, 
ki pa je odprt 24 ur na dan.«

Zamenjava banke še nikoli ni bila tako enostavna
Pogovor z Barbaro Verlic, vodjo Addiko poslovalnice Kranj

vaša
pokojnina

doba odplačevanja

3 leta 5 let 7 let 9 let

znesek
financiranja

višina
mesečnega

obroka*
znesek

financiranja

višina
mesečnega

obroka*
znesek

financiranja

višina
mesečnega

obroka*
znesek

financiranja

višina
mesečnega

obroka*
500 €

800 € 

2.936,47 €

11.745,90 €

90,00 € 

360,00 € 

4.599,78 € 

18.339,12 € 

90,00 € 

360,00 €

5.050,70 € 

20.202,79 € 

75,00 €

300,00 €

5.712,18 € 

22.848,72 €

70,00 €

280,00 €

Informativni izračun maksimalnega zneska kredita glede na višino pokojnine in dobo financiranja.

Zamenjavo banke vam uredimo v Addiko banki hitro, enostavno in zanesljivo.
Za zamenjavo banke / odprtje transakcijskega računa potrebujete veljavni osebni dokument 
(osebna izkaznica ali potni list) in davčno številko.

Potrebujete hitro in enostavno gotovino za uresničitev vaših želja in izpolnitev vaših obveznosti? 
Addiko gotovinski krediti nudijo hiter in enostaven način, da uredite svoje finance in si privoščite več. Več za vas in za vaše najbližje. 
Postopki odobritve so nezahtevni, izplačila pa hitra in v gotovini. Kredit lahko odplačujete do vključno 75 leta starosti.

Dokumentacija 
za sklenitev kredita:
· veljavni osebni dokument, 
  davčna številka in bančna 
  kartica,
· izpolnjena vloga za 
  odobritev  kredita,
· zadnji ZPIZ odrezek / zadnji 
  bančni izpisek.

Addiko gotovinski krediti
Da bodo zlata leta res zlata.

www.addiko.si

*Prikazan izračun je informativne narave in za Banko ni zavezujoč ter velja za fiksno obrestno mero.

Gorenjski glas
petek, 3. avgusta 2018 OGLAS info@g-glas.si
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Alenka Brun

Idrija – To je dan, ko tradici-
onalna rudarska jed stopi v 
raznolik svet okusov in tam 
vsakič znova dobi nov obraz. 
Tilen Božič iz Mladinskega 
centra (MC) Idrija: »Na festi-
valu se predstavijo vsi certi-
ficirani proizvajalci idrijskih 
žlikrofov, lokalni gostinci s 
tradicionalnimi receptura-
mi prilog in pa tudi lokalni 
in drugi kuharski mojstri, ki 
žlikrofe pripravijo na sodo-
ben in inovativen način.«

Kulinarični program na 
Prazniku idrijskih žlikrofov 
2018 bo pester. Na več kot de-
setih stojnicah bodo obisko-
valci lahko okušali žlikrofe, 
svoje stojnice pa bodo dobile 
tudi jedi iz alpskega okolja. 
Predstavili se bodo še lokal-
ni in regionalni proizvajal-
ci kulinaričnih produktov, 
potekalo bo senzorično oce-
njevanje bakalce, ki jo kuha-
jo Lovska društva, predstavi-
li se bodo vinarji in mikro-
pivovarji. Kulinarični pro-
gram bo dopolnil bogat pro-
gram Dneva Krajevne skup-
nosti mesto Idrija, poudarek 
pa bo tudi na trajnostnem 
principu idrijskih žlikro-
fov v okviru alpske kulina-
rike. »Letos želimo v okviru 
Praznika idrijskih žlikrofov 
predstaviti povezanost idrij-
skih žlikrofov z alpskim pro-
storom. V ta namen bo letos 
prvič v okviru festivala po-
seben kotiček - Alpski otok, 
kjer bomo predstavili nekaj 
''bratrancev'' naših idrijskih 

žlikrofov: kvočeve nudlne 
iz slovenske Koroške, bov-
ške krafe, tradicionalne jedi 
iz italijanskega Tolmezza ... 
Želimo poudariti, da so jedi 
na Idrijskem – tako kot v pre-
ostalem alpskem območju – 
nastajale skorajda izključno 
iz lokalnih sestavin in v skla-
du s trajnostnim razvojem. 
Našo idejo je finančno pod-
prlo tudi ministrstvo za oko-
lje in prostor s tem, ko nas je 
uvrstilo v Alpsko konvenci-
jo 2018. Obiskovalci si bodo 
lahko ogledali tudi priložno-
stno razstavo Od semena do 
krožnika, kjer bo predsta-
vljen trajnostni vidik festiva-
la. Ta je v skladu z razmišlja-
njem naših prednikov, ki so 
se trudili, da so za vse ''od-
padke'' našli ponovno upo-
rabo ali pa jih porabili na 
drugačen način.«

Pripravljajo tudi delavni-
ce na temo ponovne uporabe 

izdelkov ter kulinarične de-
lavnice za odrasle o pripravi 
jedi iz lokalnih sestavin. Na 
prizorišču festivala pa bodo 
pripravili tudi več infografik, 
ki bodo opozarjale na pomen 
recikliranja in trajnostnega 
razvoja. »Naš cilj je opozoriti 
obiskovalce na pomembnost 
varovanja alpskega okolja, da 
bo ostalo čisto in prijetno,« še 
doda Božič.

Ozaveščanje obiskovalcev

Mladinski center (MC) 
Idrija se je kot organizator 
dogodka povezal tudi s Ko-
munalo Idrija, ki jim poma-
ga pri logistiki in ozavešča-
nju o pomembnosti ločeva-
nja odpadkov. Božič nada-
ljuje: »Lani smo načrtno šli 
v povsem drugačen format 
festivala, saj smo prednost 
dali okusom – kar pome-
ni zmanjšanje porcij na de-
gustacijske porcije in zaradi 

pričakovanega večjega odpa-
da smo plastični pribor za-
menjali z biološko razgrad-
ljivim, ki pa je tudi lepše vi-
deti. Letos nadaljujemo or-
ganizacijo festivala s poudar-
jeno ekološko noto in odgo-
vornostjo do okolja. V sode-
lovanju z Ekologi brez meja 
smo se odločili še za najem 
plastičnih kozarcev, ki jih po 
uporabi operemo in vrnemo 
Ekologom. S tem se odpad 
plastike močno zmanjša, kar 
posledično pomeni znatno 
manjše obremenjevanje oko-
lja.« Poudari še, da je ključ-
nega pomena informiranje: 
»S pomočjo Komunale Idri-
ja bomo postavili ločevalne 
otoke in informirali prosto-
voljce, ki bodo pomagali obi-
skovalcem pri pravilnem lo-
čevanju odpadkov ter skrbe-
li za okolju prijazno in odgo-
vorno razvajanje.«

Odgovornost do okolja

Praznik idrijskih žlikro-
fov bo letos že devetič, dru-
gič v organizaciji MC Idri-
ja. Tilen Božič razloži, da so 
po spletu okoliščin lani prvič 
prevzeli organizacijo festiva-
la, pri čemer so se odločili, da 
ga prenovijo in osvežijo v skla-
du s sodobnimi festivalski-
mi smernicami in odgovor-
nostjo do okolja.

»Izkušnje, ki smo jih lani 
pridobili, so nam letos v ve-
liko pomoč, marsikaj že gre 
lažje, imamo pa seveda am-
bicije, kako bi festival radi 
razvili in kam zapeljali v le-
tih, ki so pred nami. Pozitiv-
ni odzivi obiskovalcev so ve-
ter v naša jadra želja, da bi 
Praznik idrijskih žlikrofov 
postal prepoznaven festival 
in kot tak tudi zgled drugim 
festivalom po Sloveniji.«

Okolju prijazen Praznik 
idrijskih žlikrofov
V soboto, 25. avgusta, bo Idrija gostila tradicionalni Praznik idrijskih žlikrofov. Organizatorji festivala 
želijo žlikrofe predstaviti obiskovalcem na načine, kot jih do sedaj še niso imeli možnosti spoznati. 
Idrijski žlikrofi so prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno 
tradicionalno posebnost Evropske unije, kar pomeni, da sta zaščitena tako receptura kot tudi 
tradicionalni način priprave.

Idrijski žlikrofi bodo ponovno blesteli na svojem festivalu konec avgusta. / Foto: arhiv organizatorja

Aleš Senožetnik

Cerklje – Izredno sejo občin-
skega sveta je že konec ju-
nija zahtevalo šest opozicij-
skih svetnikov, kot so zapi-
sali v elektronski pošti župa-
nu Francu Čebulju, z name-
nom, »da še jasneje opozo-
rimo na nepravilnosti, ki so 
žal redna praksa in stil Va-
šega delovanja, da izrazimo 
svoj dvom v racionalno in 
upravičeno porabo javnega 
denarja, in zlasti da čim prej 
opravimo dlje časa želeno, a 
iz različnih razlogov prela-
gano razpravo ter sprejme-
mo dogovor o prihodnjih ko-
rakih s ciljem preprečitve  še 
večje škode, ki bi lahko nas-
tala, in to v breme občank 
in občanov občine Cerklje«. 
Opozicijski svetniki ob tem 
poudarjajo, da ne nasprotu-
jejo projektom – najbolj na 
tnalu sta projekta izgradnje 
zdravstvenega doma in po-
kritega šotora za nogometno 
igrišče v Velesovem – moti 
pa jih, da so projekti slabo 
predstavljeni.

Čeprav bi sejo župan 
Franc Čebulj po poslovni-
ku moral sklicati v 15 dneh, 
tega ni storil, saj naj bi zara-
di odsotnosti dela občinskih 
uradnikov uprava ne bila 
zmožna pripraviti gradiva. 
Svetniki so se zato že v začet-
ku julija domenili za nov ter-
min sklica, ki je bil v sredo, 
1. avgusta, občinska uprava 
pa je v skladu s poslovnikom 
tudi objavila gradivo, vendar 
– kot opozarjajo opozicijski 
svetniki – to ni bilo popolno.

Kljub temu se župa-
nu naklonjeni svetniki 

napovedane seje niso udele-
žili, s čimer je opozicijo ne-
kaj dni pred sejo seznanil 
Miha Zevnik po elektronski 
pošti. Razlog za neudeležbo 
vseh osmih svetnikov naj bi 
bil čas dopustov. Poleg ome-
njenih svetnikov na seji ni 
bilo tudi župana Franca Če-
bulja in občinske uprave.

Predsedujočemu Ma-
tevžu Bohincu v sredo torej 
ni preostalo drugega, kot da 
je ugotovil nesklepčnost ob-
činskega sveta in sejo zak-
ljučil. Kot pa je zagotovil že 
po seji, so opozicijski sve-
tniki že včeraj vložili zahte-
vo za sklic nove izredne seje 
in bodo zahtevo ponavljali, 
dokler dejansko ne bo prišlo 
do sklica in udeležbe svetni-
kov na seji.

»Do danes še niso pripra-
vili gradiva, ki bi utemeljeva-
lo sklic izredne seje. Naj pri-
ložijo dokaz, kaj je bilo ne-
zakonitega v projektih, raz-
pisni dokumentaciji in sami 
izvedbi javnih naročil, sicer 
je sklic izredne seje neute-
meljen,« nam je včeraj po-
vedal Čebulj, ki dodaja, da 
razpisi potekajo po ustalje-
nem redu. Na obtožbe, da se 
razpisi zamikajo in ponav-
ljajo, pa odgovarja: »S tem, 
da smo šli v posamezne raz-
pise v tem času in ne v spo-
mladanskem obdobju, smo 
občini prihranili štiristo ti-
soč evrov v primerjavi s pro-
jektantskimi vrednostmi 
projektov. Razpis za šotor v 
nogometnem centru pa res 
ponavljamo že tretjič, pred-
vsem zato, ker so zdajšnje 
ponudbe po naši oceni 
predrage.«

Izredna seja 
nesklepčna
Napovedana izredna seja občinskega sveta 
Občine Cerklje zaradi nesklepčnosti ni bila 
izvedena.

Najlepši čas leta – toplo poletno sonce, kavica in Gorenjski 
glas. Človek ob tem pozabi na vse težave, ki jih je imel pre-
ko leta in se prepusti užitkom dišečega napitka, razgledu po 
dolini in branju. Tudi vam jih privoščim, nam sporoča Mija 
Murovec z Jezerskega.

Troje jutranjih užitkov

Poletni razgled, kava in Gorenjski glas /Foto: Mija Murovec
Medijski pokrovitelj
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Cveto Zaplotnik

Železniki – Na Gorenjskem 
se očitno zadržuje volk, ki 
napada drobnico na planin
ski paši. Medtem ko smo 
prejšnji teden pisali o tem, 
da je pokončal sedemnajst 
ovc in jagnjet na Dajnarski 
planini ter štiri na Voglu, so 
nas v sredo iz Pašne skup
nosti Ratitovec Klom obves
tili, da naj bi volk prav tako že 
prejšnji teden, verjetno s tor
ka na sredo, na njihovi pla
nini pobil dvaindvajset odra
slih ovc in jagnjet, še štiri pa 
pogrešajo. Dan po pokolu se 
je na planini mudil predstav
nik zavoda za gozdove in iz 
ran pobitih ovc vzel brise sli
ne za analizo DNK, ki bo do
končno potrdila, ali je pokol 
res »zagrešil« volk, pa tudi 
to, ali je bil na delu isti volk 
kot že prej na Dajnarski pla
nini in Voglu. 

Kot je povedal predsednik 
pašne skupnosti Toni Me
sec, se letos na planini pase 
75 goved, en konj, čez petde
set ovc in tri koze. Celotna 

planina, ki obsega 130 hek
tarjev, je ograjena in pod 
udarom toka iz električne
ga pastirja, znotraj tega ob
močja pa je še deset hektar
jev velik pašnik, namenjen 
za pašo drobnice, ki je og
rajen z ograjo s štirimi žica
mi. Na planini sta tudi dva 
pastirja, ki redno pregledu
jeta pašnike in spremljata 
dogajanje. »Medtem ko na 
planini vsako leto opažamo 
sledi medveda, pa nam ta 

vsaj doslej ni povzročil ško
de, verjetno tudi zato ne, ker 
je planina ograjena. Doslej 
smo bili tudi prepričani, da 
na našem območju ni vol
ka, po ustnem izročilu naj bi 
tod zadnjega uplenil lovec iz 
Podlonka že davnega 1958. 
leta, zato nas je pojav volka 
letos še posebej presenetil,« 
je dejal Toni Mesec in dodal, 
da je škodo, ki jo je povzro
čil, težko oceniti. Volk je na
mreč pobil plemenske živali, 

ki jih bo težko v kratkem na
domestiti; prav tako ni zna
no, kako bo napad vplival na 
preostalo, preživelo drob
nico. Čeprav bi paša lah
ko trajala še vsaj dva mese
ca, so pašo prekinili in ovce 
v soboto odpeljali v dolino. 
»Odškodnina za pobite ovce 
nam rejcem ne pomeni ve
liko, naš cilj je varna paša,« 
je dejal Toni Mesec in izrazil 
upanje, da bo dogodek spod
budil odziv države. Iz tuji
ne so rejcem poznani pri
meri, ko so na planini pos
tavili dva metra visoke obo
re, kamor zvečer naženejo 
drobnico, da je čez noč var
na pred zvermi. Ker je v ta
kih oborah trava precej po
mendrana, se v pašni skup
nosti bolj kot za oboro zavze
majo za postavitev hleva. »V 
prihodnosti se bomo verje
tno morali sprijazniti s sobi
vanjem z zvermi, zato priča
kujemo, da nam bo pri prila
goditvi pomagala tudi drža
va,« je dejal Mesec in pouda
ril: »Konec paše pomeni tudi 
konec planine.«

Volk spet napadel ovce
Volk je prejšnji teden na planini Ratitovec Klom pokončal dvaindvajset odraslih ovc in jagnjet, še štiri 
pa pogrešajo. V pašni skupnosti razmišljajo, kaj storiti, da bo v prihodnji sezoni drobnica varna pred 
volkom in drugimi zvermi.

Ena od pokončanih ovc na planini Ratitovec Klom

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V občini Škofja 
Loka so ob koncu leta 2017 
vzpostavili mrežo merilnih 
naprav za merjenje kakovo
sti zraka, v mrežo pa vklju
čili tudi spremljanje  hrupa 
v okolju. Največji onesnaže
valci zraka so predvsem pro
met in individualna kurišča 
na trda goriva ter nekateri 
večji industrijski obrati, po
leg hrupa iz proizvodnih de
javnosti pa največjo obreme
nitev s hrupom prispevata 
cestni in železniški promet.

»Konec leta 2017 smo 
vzpostavili omrežje Sm a
rtCity IOT, na katero so pri
ključeni indikativni meril
niki za spremljanje kakovo
sti zraka, hrupa in meteo
roloških podatkov. Lokaci
je merilnih mest, ki sestav
ljajo merilno mrežo, so bile 
skrbno izbrane po strokov
nih kriterijih in so na avto
busni postaji v Škofji Loki, v 
Virmašah, v Frankovem na
selju, na Trati (v bližini Žele
zniške postaje Škofja Loka) 
in na Godešiču,« pojasni 
Jernej Tavčar z Občine Ško
fja Loka. »Podatke o kvalite
ti zunanjega zraka in hrupu 
lahko občani od srede mese
ca julija spremljamo nepre
trgoma na občinski spletni 

strani. Do podatkov dostopa
mo prek spletne strani Obči
ne Škofja Loka, zavihek Lo
ško je ekološko/Meritve ka
kovosti zraka in hrupa v ob
čini Škofja Loka. V uvodnem 
predstavitvenem besedilu je 
povezava do zemljevida loka
cij merilnih postaj, kjer kli
knemo na izbrano lokacijo.« 

Na spletni strani so na vo
ljo podatki o trdih delcih 
(PM 10, 2,5 in 1), dušikovem 
dioksidu (NO2), ogljikovem 
oksidu (CO) in ozonu (O3). 
»Izmerjeni podatki so prika
zani v obliki AQI (Air Qua
lity Index, indeks kakovosti 
zraka), to je prikaz stanja ka
kovosti zraka na enostaven, 
lahko dostopen in razumljiv 
način s pomočjo barvne le
stvice na osnovi standardizi
ranih meritev. Občani tako 
lahko že na podlagi barvne 
lestvice ugotovijo, kakšna je 
kakovost zraka. Vidni so po
datki za zadnjih 48 ur. Do
dani so tudi izmerjeni me
teorološki podatki za tem
peraturo, zračni tlak in vla
go,« razloži Tavčar. V zavih
ku Meritve hrupa so prikaza
ne povprečne dnevne mejne 
in kritične vrednosti hru
pa (v dBA) za tretje območje 
varstva pred hrupom (gre za 
območja, ki so namenjena 
bivanju). 

Merijo kakovost 
zraka in hrup
Podatke o kvaliteti zunanjega zraka in hrupu lahko  
občani Škofje Loke od srede julija spremljajo na 
občinski spletni strani. 

O nekdanji debelini lede
nika pričajo tudi vedno slab
še in težje vidne stare oznake 
nad zgornjim robom ledeni
ka, ki so zdaj visoko nad njim. 
Ob meritvah leta 2006 je de
belina ledenika pod Skuto v 
povprečju znašala le še se
dem metrov, na najdebelej
šem delu pa 11,7 metra, med
tem ko je povprečna debeli
na Triglavskega ledenika že 
leta 2000 znašala le tri me
tre oz. največ 7,5 metra. »Tri
glavski se krči in tanjša, Sku
tin pa v glavnem tanjša. Po
enostavljeno povedano: pri 
obeh nov ledeniški led prak
tično ne nastaja več, ampak 
se le še ohranja stari, pokrit 
oziroma skrit pod zdaj bolj, 
zdaj manj debelimi plastmi 
snega prejšnjih snežnih se
zon,« še dodaja sogovornik. 

Letno se lahko stanjša 
tudi do metra in pol

Zanimivo je, da je Ledenik 
pod Skuto kljub negativnemu 
trendu v rasti in nižji nadmor
ski višini sedaj tako po povr
šini kot prostornini že dohi
tel in celo prehitel nekdaj ve
liko večji in debelejši Trigla
vski ledenik, ki podnebnim 
spremembam očitno podlega 

še veliko hitreje kot Ledenik 
pod Skuto. A kljub temu se 
slednjemu ob ustaljeni dina
miki krčenja ne piše nič dob
rega. Ledenik pod Skuto, ka
terega prostornina je bila po 

meritvah pred dvanajstimi 
leti ocenjena na okoli osem
deset tisoč kubičnih metrov, 
se namreč na posameznih 
mestih letno lahko stanjša 
tudi do metra in pol. »Vendar 

se obseg tanjšanja ledeni
ka od leta do leta v odvisno
sti od količine snežnih pada
vin, s snežnimi plazovi in vet
rom nanesenega snega in vi
šine temperatur močno raz
likuje. Ob trenutni povpreč
ni dinamiki krčenja ledenika 
v zadnjem desetletju in pol bi 
ta ob pesimističnih napoved
nih lahko že v tem desetletju, 
torej nekje do leta 2020, tudi 
že povsem izginil,« zaključu
je Pavšek.

Ledenik pod Skuto lahko kmalu izgine
31. stran

Podoba Ledenika pod Skuto sredi junija letos, ko je na njem in v okolici še veliko snega 
zadnje snežne sezone / Foto: Miha Pavšek, arhiv GIAM ZRC

Aleš Senožetnik

Komenda – Občina Komen
da ni v celoti zadovoljivo uve
dla vseh popravljalnih ukre
pov, ki jih je predlagalo Ra
čunsko sodišče v revizijskem 
poročilu. Kot je namreč ugo
tovilo sodišče, v obdobju od 
leta 2008 do leta 2012 pri re
guliranju cen obveznih ob
činskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja ni bila 
učinkovita. Občina je nato v 
predpisanem odzivnem roku 
devetdesetih dni predložila 
odzivno poročilo, na podlagi 
katerega je računsko sodišče 
konec julija izdalo porevizij
sko poročilo, v katerem ugo
tavlja, da so bili izvedeni ukre
pi v treh točkah delno zadovo
ljivi, v petih pa nezadovoljivi, 
zaradi česar je izdalo sklep, 
da je občina kršila obveznost 
dobrega poslovanja.

Kot pojasnjuje župan Stani
slav Poglajen, se je revizijsko 

poročilo nanašalo na tri se
gmente delovanja, in sicer na 
vodovod, kanalizacijo in rav
nanje z odpadki. Na prejšnjih 
sejah občinskega sveta so sve
tniki že obravnavali odloke 
v zvezi s prvima dvema se
gmentoma, medtem ko ob
činska uprava še ni bila zmo
žna pripraviti tudi sprememb 
odlokov za tretji segment. 
»Spremembe moramo obrav
navati dvostopenjsko, do kon
ca mandata pa je le še ena seja 
v jesenskem terminu. To bi 
pomenilo, da bi morali v vsa
kem primeru, tudi če bi na 
jesenski seji v prvem branju 
že sprejeli spremembe odlo
kov, te po novih volitvah zno
va vrniti na odločanje v prvo 
branje, saj nam to nalaga za
konodaja. To se nam ni zdelo 
smotrno, zato smo se odloči
li, da obe branji opravi nasled
nji sklic občinskega sveta, to
rej po volitvah,« je povedal ko
mendski župan.

Komenda kršila obveznost 
dobrega poslovanja
Odzivno poročilo Občine Komenda ni zadovoljilo 
pričakovanj Računskega sodišča.

Ob meritvah leta 2006 je debelina Ledenika pod 
Skuto v povprečju znašala še sedem metrov, na 
najdebelejšem delu pa 11,7 metra, medtem ko je 
povprečna debelina Triglavskega ledenika že leta 
2000 znašala le tri metre oz. največ 7,5 metra. 
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Igor Kavčič

Kranj – Zapisano še kako 
drži, saj se doktor arhitek-
turnih znanosti Peter Ma-
rolt tokrat ne predstavlja z 
zanj značilnimi prostorski-
mi objekti, ampak je razsta-
vil opus miniaturnih slik, ki 
jih združuje naslov Odme-
vi prostora. Z objekti se je v 
juniju predstavil v Sloven-
skem kulturnem centru Ko-
rotan na Dunaju, v društve-
ni galeriji pa je na ogled pos-
tavil 25 v večji meri miniatur 
v tehniki akril na papir oziro-
ma nekatere druge primer-
ljive podlage, razstavljena pa 
sta tudi dva kolaža.

Velik del miniatur sega 
na začetek tega stoletja. 
»Lani sem v Madridu na-
pisal kup haikujev in sem 
imel po dveh že izdanih 
zbirkah v letih 2010 in 
2011 za letos v načrtu izda-
jo nove zbirke haiku pesmi. 
Prvi dve sem sam ilustri-
ral in tak namen sem imel 
tudi tokrat – ter tako zbir-
ko kot likovne podobe iz nje 
predstaviti na tokratni raz-
stavi. V stiski s časom in po 
nedavni razstavi tridimen-
zionalnih artefaktov na Du-
naju pa sem se odločil za iz-
bor miniatur izpred let. Od-
ločil sem se predvsem za tis-
te, ki se mi ta trenutek zdi-
jo neponovljive,« izbor del 
za razstavo pojasnjuje Pe-
ter Marolt in dodaja: »Tema 
razstave Odmev prostora je 
zelo širok pojem, zato sem 
lahko začel s pozicije po-
dobe krajine, ki jo pred-
stavljam enkrat na ekspre-
siven, spet drugič na liri-
čen način. V tej širini sem 

se v nadaljevanju osredo-
točil na kozmos, pri čemer 
gre predvsem za dela zad-
njih let. Kozmos me je za-
nimal že v doktorskem štu-
diju, pri katerem sem izha-
jal iz teze, da obstajajo tako 
imenovane dvojice, ki so si 
med seboj nasprotne, moš-
ki in ženski princip, gora in 
dolina, senčna in sončna 
lega. Kot entitete stvari ved-
no obstajajo v dvojicah, ki so 
si med seboj nasprotne, se-
veda mišljeno v pozitivnem 
pomenu.« Tako edino večjo 
sliko z naslovom Dimenzi-
ja prostora dopolnjujeta mi-
niaturi Praznina in ob njej 
Teorija kaosa.

Kot je ob razstavi poveda-
la umetnostna zgodovinar-
ka Melita Ažman, nas sklop 
del, navezujoč se na naslov 
Odmevi prostora, vodi stran 
od strogo geometrijske 

razlage in razumevanja 
predmetnega sveta ter pros-
tora. Vrača se k organsko 
brezpredmetnemu vtisu, is-
kanju preprostejših oblik ter 
moči izpovedne besede, za-
vite v barvno komponento 
naravnega sveta,« in v nada-
ljevanju: »Umetnik se vra-
ča na izhodno točko njegove 
slikarske poti, hkrati pa le-tej 
doda tudi vmesne postaje, 
vse do današnjih dni, in nas 
na ta način spusti v svojo du-
hovno imaginarno, s čustvi 
prežeto krajinsko pripoved. 
V njej lahko razberemo ce-
lotno pokrajino, gorovje, 
gozdove, polja ter druge ele-
mente narave, zavite v mrač-
no kot tudi živahnejšo barv-
no noto, zadušenih nežnih 
ter prodornejših čistih barv. 
Dela so izseki ali pa celostne 
kompozicijske rešitve v po-
dobi miniatur. Miniature 

niso novost, so njegov zašči-
tni znak. Z njimi se srečuje-
mo praktično v vseh pogle-
dih njegovega umetniškega 
ustvarjanja. Lahko bi rekli, 
da avtorju miniature omo-
gočajo tudi odmik od vsemo-
gočne arhitekture.«

Na vprašanje o razdalji me 
likovno umetnostjo in arhi-
tekturo pa Marolt pove, da 
te razdalje pravzaprav ni. 
Arhitektura je del likovne 
umetnosti, ne glede na to, 
da je samostojna, ravno toli-
ko kot slikarstvo, grafika ali 
kiparstvo. Iz njih arhitektu-
ra vedno znova črpa in po-
tem v kontekstu kompozici-
je obdela na svoj način. Od-
prtje razstave je s skladbo Al-
legro J. S. Bacha pospremila 
študentka violine na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani Lo-
rina Marolt. Razstava bo na 
ogled do 21. avgusta.

Z Zemlje v kozmos in nazaj
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj so v sredo odprli razstavo likovnih del arhitekta Petra Marolta 
z naslovom Odmevi prostora. Vsestranski likovni raziskovalec se tokrat predstavlja s slikarskimi 
miniaturami.

Peter Marolt se predstavlja s slikarskimi miniaturami. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – But Beautiful je 
knjiga o džezu avtorja Ge-
offa Dyerja, ki je v prevodu 
Tine Mahkota to poletje do-
segla tudi slovenske knjižne 
police. But Beautiful je sicer 
originalni naslov knjige in 
hkrati tudi čudovite balade, 
ki je kmalu po nastanku leta 
1947 postala džezovski stan-
dard, danes znan v številnih 
izvedbah. Angleški pisatelj, 
ki ga v slovenščini poznamo 
po duhoviti knjigi Joga za 
ljudi, ki se jim je ne da poče-
ti, si je tak naslov izbral z na-
menom. V knjigi namreč s 
pretanjenim posluhom, tan-
kočutnostjo in liričnostjo ter 
sijajnim občutkom za ritem 
in improvizacijo predstavi 
apokrifne biografije deve-
tih legendarnih džezovskih 
skladateljev in instrumen-
talistov dvajsetega stoletja. 
Lahko bi rekli, da gre za ve-
lika imena prve faze nove-
ga džeza. Tu so Lester You-
ng, Thelonious Monk, Bud 
Powell, Ben Webster, Char-
les Mingus, Chet Baker, Art 
Pepper, Duke Ellington in 
Harry Carney, kakor jih do-
jema, vidi in občuti pisatelj, 
izhajajoč iz biografskih po-
datkov, posnetkov, fotogra-
fij in pričevanj sodobnikov.

Beremo izseke iz njiho-
vih življenj, izbruhe ljubo-
sumja, nastope po džez-
ovskih klubih, zakajenih lo-
kalih, bivanju v umazanih 
garderobah … Da bi vas knji-
ga pritegnila, ni nujno, da 
ste džezovski fen, saj Dyer-
jeva pisava predvsem pred-
stavlja portret neke specifič-
ne glasbene kulture, ki ima 
danes mnogo različnih izpe-
ljav. Sloviti pianist Keith Jar-
rett je zapisal, da je to edina 
knjiga o džezu, ki jo je kdaj 
priporočil svojim prijate-
ljem. Pojavila se je ideja, da 
bi jeseni v Ljubljani pripravi-
li koncert z glasbo izvajalcev, 
ki nastopajo v knjigi. 

V drugem delu, romanu 
Temno, skoraj noč, pa nas 
avtorica Joanna Bator posp-
remi v današnjo Poljsko. Ba-
torjeva velja za slogovno iz-
jemno raznovrstno avtorico, 
po stroki je sicer antropolo-
ginja, a se je kaj kmalu uve-
ljavila kot pisateljica. V ro-
manu se preko srhljivke in 
kriminalke spopada z etič-
no podobo sodobne Poljske. 
Novinarka Alicja pripotuje v 
rodno mesto v Šleziji, da bi za 
varšavski časopis poročala o 
skrivnostnih izginotjih treh 
otrok. Detektivska sled pa jo 
popelje globoko v družinske 
spomine na tragično sestri-
no smrt in nesrečno povoj-
no otroštvo njune matere. 
Vodi jo tudi k razkritjem člo-
veških zločinov, ki legajo na 
dogajanje kot temna slutnja 
vseprisotnega zla. To zlo, iz-
raženo tudi v lokalnih legen-
dah in pravljičnih motivih, 
se kot zlovešča okužba širi iz 
roda v rod. »Knjiga se bere 
hlastno, intenzivno in hitro, 
v njej se prepletajo številni 
žanri, od kriminalke (iska-
nje izgubljenih otrok), got-
skega romana (črna temna 
knjiga) do pravljične zgodbe 
(mačkarice) in zgodovinske 
motivike, ki deloma posega 
tudi na avtobiografsko po-
dročje,« o romanu razmi-
šlja prevajalka Jana Unuk in 
dodaja, da gre na neki način 
tudi za politični roman, saj 
avtorica skozi zgodbo podaja 
tudi ostro kritiko aktualnega 
dogajanja v poljski družbi in 
stanja ljudi, ki smeri, v kate-
ro država gre, podlegajo. Ve-
rodostojnost upodobitve so-
dobne družbe pisateljica do-
sega med drugim z izjem-
nim sugestivnim slogom, ki 
sega od bogate jezikovne ka-
rakterizacije likov prek ve-
rističnih posnetkov sovraž-
nega govora s spletnih fo-
rumov do fanatizma govori-
ce častilcev samooklicanega 
ljudskega svetnika. Skratka, 
dobrodošli na Poljskem.

Džezovske zgodbe 
in sodobna Poljska
Najnovejši prevodni deli Cankarjeve založbe 
imata naslov Temno, skoraj noč in But Beautiful. 
Popeljeta nas v sodobno Poljsko in v čase, ko so 
igrali veliki džezisti 20. stoletja.

O življenju nekoč in danes / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Bled – Kvaliteten program 
in nedvomno tudi v vremen-
skem smislu pravo poletje v 
teh dneh vsak dan napolni-
ta osrednje prizorišče jezer-
sko promenado. In pričako-
vati gre, da bo tako tudi zad-
nje tri koncertne večere le-
tošnje Okarine.

Danes zvečer bo sledil 
dvojni koncert – najprej 
bomo prisluhnili zbo-
rovski glasbi – Yip's Chil-
dren's Choir iz Hongkon-
ga, sledila pa bo skupi-
na dvanajstih glasbenikov 

Fanfare Ciocarlia. Lah-
ko bi rekli, da gre za naj-
pomembnejšo godbo na 
pihala na svetu, ki izvira 
iz majhne vasice na seve-
rovzhodu Romunije in je 
leta 2016 praznovala dvaj-
setletnico delovanja. Evro-
po je osvojila leta 1997, ko 
so z divjim trobljenjem na 
koncertih navdušili tako 
pankerje kot metalce, obo-
ževalce džeza in funka, 
ljubitelje etna in vse tis-
te, ki imajo preprosto radi 
glasbo, ki zveni naravnost 
edinstveno. Pravi Balkan. 
V soboto bo oder zavzel 

saksofonist, raziskovalec 
zvoka Guillaume Perret iz 
Francije. S pomočjo t. i. wah 
wah pedala in električnih 
učinkov svoje tone povzdi-
guje do novega glasbene-
ga vesolja, v katerem popa-
čeni zvoki postanejo bolj 
melodični in nas potegne-
jo v sanje. Gre za inovativno 

mešanico sodobnega dže-
za, funky ritmov, vreščečega 
metala ...

Festival se bo zaključil v 
nedeljo, 5. avgusta, s koncer-
tom znane glasbenice egip-
tovsko-izraelskega porekla 
Natache Atlas, ki bo poskr-
bela za fuzijo arabske in za-
hodne glasbe.

Še finale Okarine
Na Okarina festivalu Bled se bodo ta konec tedna 
zvrstili še trije koncertni večeri.

Danes zvečer bodo nastopili Fanfare Ciocarlia. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Luka Kovačič je v zad-
njih dveh tednih tekmoval v 
Italiji, najprej v Dolomitih. 
Na tekmi Dolomites Vertikal 
v Canazeiu, ki je štela za sve-
tovno serijo v vertikalnem ki-
lometru, je osvojil peto mes-
to. 

Le dva dni kasneje je na-
stopil v bližini Arabbe. Na 
progi Vertikal Col di Lana, 
ki velja za eno najbolj strmih 
na svetu, saj se v le dveh kilo-
metrih se povzpneš za tisoč 
višinskih metrov, je zmagal. 

Poleg tega je postavil tudi 
nov rekord proge, ki po nje-
govi zaslugi sedaj znaša 33 
minut in 19 sekund.

Minuli konec tedna je po-
tekala nova tekma za svetov-
ni pokal v vertikalnem ki-
lometru RedBull K3 v Susi 
blizu Torina, Luka Kovačič 
pa je na koncu znova stal 
na zmagovalnem odru, saj 
je med kar 450 tekmovalci, 
kolikor je največ lahko pri-
javljenih za tekmo svetov-
ne serije, osvojil drugo mes-
to. »Gre za zelo prestižno in 
kar ekstremno preizkušnjo, 

saj je edina tekma, na kate-
ri se brez vmesnega spusta 
v enem zamahu povzpneš 
za tri tisoč višinskih metrov, 
in to v razdalji desetih kilo-
metrov. Start je namreč na 
petsto metrih nad morjem, 
cilj pa na vrhu 3.500 metrov 
visoke gore Rocciamelone,« 
pravi Luka Kovačič, ki ima v 
karieri že kar nekaj izvrstnih 
rezultatov, kot prvi, pa mu 
prav dosežek iz Suse pome-
ni enega izmed največjih.

»Gotovo sta minula tek-
movalna konca tedna vrhu-
nec letošnje tekaške letne 

sezone. Že pred sezono sem 
si potihoma želel vsaj na eni 
tekmi svetovne serije v ver-
tikalnem kilometru priti na 
stopničke, tako da sem veli-
ko željo sedaj izpolnil. Zelo 
sem vesel, da mi je to uspe-
lo ravno na K3, saj gre za naj-
težjo preizkušnjo v tem for-
matu tekmovanja,« pravi 
Luka, ki ima trenutno nekaj 
tekmovalnega odmora. »Ta 
mesec imam v načrtu ne-
kaj manjših pripravljalnih 
tekem in bazične priprave, 
nato pa me septembra čaka 
štafetna tekma v Avstriji, 

Za Luko izjemna konca tedna
Kranjčan Luka Kovačič je v letošnji sezoni dosegel že nekaj izvrstnih tekaških rezultatov, na vrhuncu 
sezone pa je v dveh tekmovalnih koncih tedna dokazal, da sodi med najboljše gorske tekače na svetu.

Na tekmi svetovnega pokala K3 v Susi blizu Torina je  
Luka Kovačič osvojil izvrstno drugo mesto. 

Vilma Stanovnik

Bled, Jesenice – Med prvimi, 
ki vsako poletje stopijo na le-
deno ploskev, so člani mlade 
slovenske hokejske repre-
zentance do dvajset let, saj 
so prav mladi Risi tisti, ki jih 
že v decembru čaka svetov-
no prvenstvo. Tako je konec 
minulega tedna priprave na 
Jesenicah zaključila mla-
da reprezentanca do dvaj-
set let, naši mladih hokejski 
upi pa so na pripravah me-
rili moči z izbranima vrsta-
ma Italije in Poljske. V obeh 
obračunih so bili sloven-
ski hokejisti boljši nasprot-
nik in z rezultatom 4 : 1 pro-
ti zahodnim sosedom ter 3 
: 1 proti gostiteljem prihod-
njega svetovnega prvenstva 
divizije I-B turnir zaključili 
na prvem mestu. »Ta teden 
priprav je bil zaradi novih 
ljudi v štabu reprezentance 
za nas nujen. Sedaj se bolje 
poznamo, igralci so sezna-
njeni z načinom dela, taktič-
nimi principi, pristopi tre-
nerjev, vrednotami in pravi-
li. Skozi cel teden smo se tru-
dili, da bi razvijali športnika 
kot celoto in se s tem name-
nom dotaknili tudi tem o 
zdravju, prehrani, psiholo-
ški pripravi in metodah tre-
ninga,« je po koncu priprav 
povedal glavni trener Aleš 
Burnik in dodal: »Ob tek-
mah sta se videla velika želja 

ekipe in tudi solidno hokej-
sko znanje. Kljub temu osta-
jajo rezerve v hitrosti reakcij, 
komunikaciji, izvajanju do-
govorjenih principov. A naj-
bolj pomembno je, da se je 
vzpostavila dobra klima, za-
upanje in delavnost v celot-
ni ekipi.«

Blejski turnir je vsako  
leto večji

Komaj so ledeno ploskev 
zapustili mladi reprezen-
tanti, pa so na led pridrsali 
še mlajši hokejisti, saj te dni 
na Bledu ter v lednih dvora-
nah na Jesenicah in v Tivoli-
ju poteka CCM World Invite 
za igralce, stare od deset do 
15 let. Skupaj ga organizira-
ta blejski Hokejski klub MK 
Bled in Infrastruktura Bled, 
turnir pa na Gorenjskem po-
teka že tretje leto.

»Prvo leto je na turnir priš-
lo 21 ekip, od tega je bilo po-
lovico slovenskih. Lani je 
bilo ekip trideset, letos pa 
že 39. To je po moji oceni že 
maksimalno število ekip, saj 
je letos večina ekip iz tujine, 
slovenskih je zgolj pet. Tur-
nir je razdeljen na pet staro-
stnih kategorij, od letnika 
2003 do letnika 2007. V vsa-
ki od kategorij je ena selekci-
ja tudi slovenska, poleg tega 
s svojo klubsko ekipo nasto-
pa tudi HK MK Bled,« je v 
imenu organizatorjev pove-
dal Jaka Bassanese in pojas-
nil, da je večina ekip na tur-
nir prišla že konec minule-
ga tedna, ostale pa bodo do 
sobote, ko se turnir zaključi 
s finalnimi obračuni v posa-
meznih kategorijah. 

»Za nas je organizacija ta-
kega turnirja kar velik logi-
stični zalogaj, saj tekme po-
tekajo na Jesenicah, v Tivo-
liju in tukaj na Bledu. Poleg 
okoli šeststo hokejistov po 
vsej Gorenjski do Ljublje-
ne gostimo še številne spre-
mljevalce, tudi veliko star-
šev, tako da moramo pos-
krbeti za okoli tisoč dvesto 
mest v prenočitvenih kapa-
citetah, kar pomeni skoraj 
šest tisoč nočitev. Imamo 
goste iz Kanade, Amerike, 
skoraj vseh evropskih držav 
in tudi Azije,« dodaja nek-
danji hokejisti Jaka Bassa-
nese, ki je vesel, da so ame-
riške nosilce licence za tur-
nir prepričali, da so najboljši 
gostitelji. Prej je namreč tur-
nir potekal v različnih drža-
vah, pred tremi leti pa so bili 
nosilci licence CCM World 
Invite tako navdušeni nad 
Bledom in odlično organi-
zacijo, da so Bled izbrali za 

gostitelja naslednjih turnir-
jev. 

Nad turnirjem pa niso 
navdušeni le organizator-
ji, ampak tudi mladi, ki na 
njem nabirajo prve repre-
zentančne izkušnje. »Hokej 
treniram na Jesenicah, lani 
pa sem prvič nastopil na tem 
turnirju. Letos smo prvič res 
prava reprezentanca in želim 
si, da bi se uvrstili med štiri 
najboljše ekipe. Turnir je res 
dober, od trenerjev do so-
igralcev. Odlično se razume-
mo, družimo se tudi z drugi-
mi,« je povedal Nace Langus 
z Lancovega, ki igra za repre-
zentanco do 15 let. Nad tur-
nirjem je navdušen tudi nje-
gov soigralec Jaka Borse iz 
Gorij: »Hokej treniram na 
Bledu in prvič igram za re-
prezentanco. Turnir mi je 
zelo všeč, iz tekme v tekmo 
igramo bolje. Upam, da bom 

kdaj igral tudi za člansko re-
prezentanco – pa tudi da bom 
šel v tujino.«

Na Jesenicah David 
Rodman

Medtem ko mladi hokeji-
sti upajo, da bodo kmalu ig-
rali v tujini, pa se je domov 
vrnil reprezentant David 
Rodman iz Žirovnice. Da-
vid, ki je za slovensko repre-
zentanco odigral več kot 65 
tekem in igral v najboljših 
evropskih ligah, bo v letoš-
nji sezoni zopet oblekel dres 
Jeseničanov. Kratek čas je 
na Jesenicah igral že v sezo-
ni 2016/2017, po štirih odi-
granih tekmah pa je odšel v 
Francijo, kjer je igral vse do 
letošnje sezone. David je z 
moštvom minulo sredo že 
opravil trening na suhem in 
na ledu.

Matjaž Kopitar ne bo 
vodil reprezentance

Kot so pred dnevi sporoči-
li iz Hokejske zveze Sloveni-
je, pa Matjaž Kopitar ne more 
prevzeti funkcije selektorja 
slovenske članske hokejske 
reprezentance. Vzrok so nje-
gove obveznosti v ekipi Los 
Angeles Kings, ki nastopa v 
NHL. Vodstvo ekipe je na-
mreč Matjaža Kopitarja, ki 
tam opravlja naloge glavne-
ga pro-oglednika (t. i. skavta) 
za Evropo, namreč obvestilo, 
da ne da soglasja k imenova-
nju na mesto selektorja Risov 
in sklenitvi pogodbe s HZS. 
Vodstvo slovenske krovne ho-
kejske organizacije je tako za-
čelo iskati novega selektorja 
članske izbrane vrste, najpo-
gosteje pa se omenja ime Iva 
Jana, s katerim naj bi pogovo-
re opravili ta konec tedna.

Na ledenih ploskvah je že živahno
Medtem ko gorenjske hokejske ekipe začenjajo priprave na novo sezono, pa je bila minule dni na jeseniškem ledu na pripravah mlada reprezentanca  
do dvajset let, te dni pa na Bledu, Jesenicah in v Tivoliju poteka svetovni turnir za mlade hokejiste, tako imenovani CCM World Invite. Članska reprezentanca 
je še brez selektorja, navijače Jesenic pa je ta teden razveselil prihod Davida Rodmana.

Na turnirju CCM World Invite 2018 za igralce od desetega do petnajstega leta starosti te 
dni merijo moči ekipe iz Evrope, Amerike, Kanade in Azije. / Foto: Gorazd Kavčič

Jaka Bassanese

Od 23. do 26 avgusta bo na Bledu potekala peta 
Mednarodna poletna hokejska liga. Nastopale bodo 
ekipe: Jesenice, Olimpija, Medveščak, Beljak in 
Karlovy Vary. V okviru lige bo na sporedu tudi prvi 
slovenski derbi v sezoni med Jesenicami in Olimpijo, 
ki bo v soboto, 25. avgusta, ob 20. uri.
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tako imenovani Dolomi-
tenmann, in Red Bull 400 v 
Planici. Oktobra bosta sledili 
še ena tekma svetovne serije 

vertikalnega kilometra ob 
Gardskem jezeru in presti-
žna tekma v Skyrunningu,« 
še pravi Luka Kovačič.
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Luže – Na Gašperlinovi kme-
tiji, po domače se reče Pr' 
Berlin, ima govedoreja že 
dolgo tradicijo, do razpada 
jugoslovanskega trga so pri-
delovali tudi krompir, v naj-
boljših letih so ga posadili od 
tri do štiri hektarje na leto. 
Leta 1987 so zgradili nov, za 
tiste čase sodoben hlev, v ka-

terem so lahko redili največ 
sedemdeset goved. Hlev je 
kmalu postal pretesen, pred-
vsem pa ni več omogočal so-
dobnega načina reje. Vse ži-
vali so bile privezane, ni bil 
zračen in predvsem poleti je 
bilo zelo vroče, delo v njem 
je bilo težavno in zamudno. 
Molža je potekala s pomoč-
jo mlekovoda na štiri enote, 
krmljenje je bilo ročno. 

Na kmetiji so v takšnih 
razmerah začeli razmišlja-
ti o gradnji novega sodob-
nega hleva na lokaciji, ki je 
nekaj sto metrov oddaljena 
od hiše in starega hleva. Na 
spremembo namembnos-
ti kmetijskega zemljišča v 
stavbno so čakali sedem let, 
nekaj zapletov je bilo tudi s 
»prenosom« gradbenega 
dovoljenja z očeta Jožeta na 
sina Klemna, ki je na kme-
tiji uradni »nosilec« osnov-
ne kmetijske dejavnosti in 
je tudi kandidiral na razpis 
za naložbe v nove izzive na 
področju živinoreje. Z grad-
njo hleva so začeli 20. mar-
ca 2014, zaključek so načr-
tovali že do konca leta, a se 
je gradnja za nekaj mesecev 
zavlekla. Vsi izvajalci del se 
niso držali rokov, »navija-
li« so cene, zaračunavali so 
dodatne stroške, na kmeti-
ji so se takrat obrnili za po-
moč tudi na pravno službo 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije.

Dobre izkušnje  
z robotsko molžo

Konec dober, vse dobro! 
Prej kot v enem letu od za-
četka gradnje, natančneje 

12. marca 2015, so v novem 
sodobnem hlevu, ki je dolg 
51 metrov in širok trideset 
metrov, že prvič molzli. V 
hlevu je prostora za pros-
to rejo 86 krav molznic in 
za 62 glav mladega gove-
da, hlev je bolj zračen, pred-
vsem pa omogoča lažje delo. 
Pri delu jim pomagajo trije 
roboti – za molžo, za čišče-
nje rešetk in za premešča-

nje krme na krmilni mizi. 
»Prve pol leta smo z robot-
sko molžo zgubljali živce, a 
potlej smo se tako ljudje kot 
krave navadili na spremem-
bo. Fizičnega dela je manj, 
kot ga je bilo prej, a vsesko-
zi je treba preko mobitela 
spremljati dogajanje v hlevu 
in po potrebi ukrepati. Mo-
bitel me tako opozori, če je 
bila molža posamezne krave 
trikrat zapored neuspešna, 
če so vedra za odpadno mle-
ko polna ...« pravi Klemen in 
dodaja, da večina krav priha-
ja na molžo k robotu dvak-
rat na dan, nekatere pa tudi 
večkrat. Zanimiva je tudi iz-
kušnja iz časov, ko je bilo v 
novem hlevu še manj krav, 
kot jih je zdaj, takrat so pri-
hajale krave k robotu na mol-
žo bolj pogosto, v povprečju 
2,6-krat na dan, in takrat je 
bila tudi mlečnost višja.

Hlev je zdaj poln, v njem je 
trenutno 83 krav, od tega jih 
76 molzejo, skupaj z »mla-
dino« je vseh goved 175, od 
tega je deset do dvanajst glav 
v starem hlevu. Čreda je me-
šana, največ je črno-belih 
krav, sicer pa so tudi lisaste 
in rjave pasme. Pri kravah 
dosegajo v standardni lakta-
ciji povprečje 28 litrov mle-
ka na dan, njihov cilj je, da bi 
malo zmanjšali čredo in do-
segali višje povprečje do 32 
litrov mleka na kravo. Mle-
ko prodajajo preko kranjske 
kmetijsko-gozdarske zadru-
ge Sloga v Mlekop. »Cena je 
trenutno okrog 29 centov za 
liter, a da bi tudi v prihodnje 
lahko vlagali v razvoj kmeti-
je, bi morala biti vsaj 32 do 34 
centov,« meni 27-letni Kle-
men in dodaja, da jih skrbi 
morebitno znižanje cene, 
saj bi potlej le težko izpolnje-
vali vse finančne obveznosti

  

Naložba je bila velik 
zalogaj

Gašperlinovi so za nalož-
bo v gradnjo novega hle-
va na prosto rejo, ureditev 
gnojne jame pod hlevom, 
ureditev dvorišča ter za na-
kup hlevske opreme in ne-
kaj kmetijske mehanizaci-
je kandidirali tudi na razpi-
su agencije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja za prido-
bitev evropskih sredstev. Z 
vlogo, ki so jim jo pripravili 
v Oddelku za kmetijsko sve-
tovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, so na 
razpisu uspeli in si tako zago-
tovili del denarja za naložbo. 
To jim je prineslo tudi neka-
tere obveznosti. »Izpolnjeva-
ti moramo poslovni načrt, vo-
diti številne evidence,« pravi 
Klemen in poudarja, da je 
bila naložba velik finančni in 
organizacijski zalogaj, prav-
zaprav »življenjska zgodba« 
dveh generacij na kmetiji.

Na kmetiji obdelujejo 23 
hektarjev lastnih in deset 
hektarjev najetih kmetijskih 
zemljišč. Približno 3,5 hek-
tarja zemljišč je okrog hle-
va, najbolj oddaljena so na 
Kranjskem polju in v Zalo-
gu pri Cerkljah. »Zemljišča 
za najem je težko dobiti pa še 
najemnine so precej visoke,« 
ugotavljajo na kmetiji, kjer si 
prizadevajo najeti še doda-
tna zemljišča za pridelova-
nje krme. Nakupa zemljišč 
si za zdaj ne morejo privo-
ščiti, pa tudi sicer v bližini ni 
naprodaj večjih parcel. Veči-
no krme pridelajo sami, ne-
kaj jo kupijo. Vsako leto ku-
pijo nekaj koruzne silaže, po 
potrebi dokupujejo tudi žita.

Zadnja leta vlagajo pred-
vsem v obnovo strojev, že-
lijo si čim prej dokončati 
novo hišo, ki jo gradijo ob 
novem hlevu in je zdaj v 
tretji gradbeni fazi, potlej 
bo treba kupiti nov traktor. 
Stari hlev bodo postopoma 
preuredili za pitanje telic, ki 
ne ostanejo breje, in bikov, 
ki jih ne morejo prodati. 
Dela in potreb po vlaganjih 

jim tudi potlej ne bo zmanj-
kalo. Na kmetiji sta dva za-
poslena – Klemen in njego-
va mama Mateja, oče Jože 
pa je že upokojen. V koni-
cah, ko je na kmetiji veliko 
dela, jim pomagajo tudi so-
rodniki in prijatelji.

Nižinska in hribovska 
lokacija

Kmetija ima poleg nižin-
ske lokacije še hribovsko. 
Že 1994. leta so na Daj-
narski planini v občini Že-
lezniki najeli od lastnikov 
zemljišč skupno 35 hektar-
jev planinskega pašnika. 
Na njem letos pasejo 138 
ovc, poleg njih še jagnjeta 
ter tudi 12 koz. Že v devet-
desetih letih jim je medved 

prepolovil čredo, sredi juli-
ja letos je udaril volk in jim 
poklal sedemnajst ovc in jag-
njet, ob tem pa del tropa še 
vedno pogrešajo. Vsa plani-
na je ograjena z ograjo s štiri-
mi žicami, imajo tudi pastir-
ja, čez zimo drobnico pripe-
ljejo na Luže. »Dokler bo oče 
rad hodil v planino, bodo še 
ovce na Dajnarski planini. A 
potlej? Nisem se še odločil. 
Rad bi se predvsem posve-
til govedoreji oziroma prire-
ji mleka,« pravi Klemen in 
dodaja, da za zdaj o prede-
lavi mleka na domu ne raz-
mišljajo. »Ureditev sirarne 
bi bila velik finančni zalo-
gaj, predvsem pa bi bilo tre-
ba najti trg, saj je tudi med 
malimi sirarji vse več kon-
kurence.«

Pri delu v hlevu jim pomagajo trije roboti
Gašperlinovi z Luž so pred tremi leti zgradili nov, sodoben hlev, v katerem jim pri oskrbi 175 glav goved pomagajo trije roboti – za molžo krav, za čiščenje 
rešetk in za premeščanje krme na krmilni mizi.

Klemen Gašperlin: »Kmet mora veliko vedeti in znati. Mora biti agronom, živinorejec, 
mehanik, ekonomist, finančnik ...«

Novi hlev za 86 goved in 62 glav mlade živine

Krava med robotsko molžo

Robot za premeščanje krme na krmilni mizi

Klemnova mama Mateja, oče Janez, lastnik kmetije, je bil 
ob našem obisku na Dajnarski planini. 



13Gorenjski glas
petek, 3. avgusta 2018 EKONOMIJA, FINANCE info@g-glas.si

Urša Peternel

Jesenice – Žlindre, ki nasta-
ja pri proizvodnji v SIJ Acro-
ni, ne bo več predelovalo 
podjetje Harsco Minerali. V 
SIJ Acroni so se odločili, da 
bodo ta stranski proizvod, ki 
nastaja pri proizvodnji jek-
la, odslej predelovali sami. 
Tako so v sredo že prev-
zeli dejavnost in vso opre-
mo družbe Harsco Minera-
li, prevzeli pa naj bi tudi 18 
zaposlenih. Družba Harsco 
Minerali je bila sicer v lasti 
korporacije Harsco Mineral-
s&Metals, koliko so morali 
odšteti za nakup opreme in 
prevzem dejavnosti, pa v v 
SIJ Acroni ne razkrivajo. 

Spomnimo, družba Har-
sco Minerali je žlindro iz pod-
jetja SIJ Acroni začela prede-
lovati leta 2011, leta 2013 pa je 
znotraj kompleksa SIJ Acro-
ni na Slovenskem Javorniku 
zgradila tudi sodobno tovar-
no za predelavo žlindre. In-
vesticija je stala sedem mili-
jonov evrov. Od leta 2011 do 
danes so predelali že 950 ti-
soč ton bele in črne žlindre, 
tudi dobršen del tiste, ki je 
bila vrsto let nakopičena ob 
podjetju. Samo lani so jo pre-
delali 200 tisoč ton in jo večji 
del prodali na trgu. Predelana 

črna žlindra je uporabna kot 
surovina za ponovno upora-
bo v proizvodnji; iz predela-
ne črne žlindre nastane su-
rovina za zmesi za asfalt, mi-
neralni produkt iz bele žlin-
dre pa uporabljajo za gradnjo 
nasipov, sanacijo odlagališč, 

iz nje pridobivajo mineralno 
volno.

»Poleg nenehnega zmanj-
ševanja našega vpliva na oko-
lje, kar je ena glavnih priori-
tet družbe SIJ Acroni, bomo s 
prevzemom opreme in dejav-
nosti Harsco Minerali nekoč 

odpadni material še naprej 
predelovali v stranski proi-
zvod, ki ga bomo uporabili v 
nadaljnjem proizvodnem pro-
cesu oziroma ga bomo proda-
jali kot vhodni material v grad-
beništvu, cestogradnji in sana-
ciji okolja,« je povedal direk-
tor družbe SIJ Acroni Bran-
ko Žerdoner. Kot je zagoto-
vil, bo SIJ Acroni žlindro pre-
deloval po enakem postopku 
kot doslej, z najvišjimi okolje-
varstvenimi standardi, skla-
dno z zakonodajo in Direktivo 
o industrijskih emisijah. 

Žlindro bodo odslej predelovali 
pod okriljem SIJ Acroni
Podjetje SIJ Acroni je prevzelo dejavnost predelave žlindre od družbe Harsco Minerali. Prevzeli  
so tudi osemnajst zaposlenih.

Predelavo žlindre, ki so jo doslej opravljali pod okriljem družbe Harsco Minerali, je prevzel 
SIJ Acroni. / Foto: Gorazd Kavčič

Podjetje Harsco Minerali je leta 2014 ustvarilo za 
15 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in za 
dobra dva milijona evrov čistega dobička. V letih 2015 
in 2016 pa je poslovalo s čisto izgubo, leta 2015 je ta 
znašala 260 tisoč, leta 2016 pa 222 tisoč evrov.

Simon Šubic

Kranj – Upravno sodišče je 
pred kratkim pritrdilo ugo-
tovitvam Agencije za varstvo 
konkurence (AVK) glede kar-
telnega dogovarjanja avtobu-
snih prevoznikov na javnem 
razpisu iz leta 2010. Agenci-
ja je namreč ugotovila, da so 
se družbe iz skupine Arriva 
(Arriva Dolenjska in Primor-
ska in njej pripojena Veolia 
transport Ljubljana ter Arri-
va Štajerska), Avrigo, Integral 
Brebus, Izletnik Celje in tudi 
kranjski Alpetour, ki tedaj še 
ni bil del Arrive, pred oddajo 
ponudb za podelitev koncesi-
je za opravljanje gospodarske 
javne službe medkrajevnega 

javnega linijskega prevoza po-
tnikov v notranjem cestnem 
prometu na javnem razpisu 
iz leta 2010 dogovorile o raz-
delitvi koncesijskih območij. 
V Skupini Arriva, katerega del 
je tudi Arriva Alpetour, odlo-
čitve upravnega sodišča niso 
komentirali.

AVK je z odločbo z 29. 
marca 2017 ugotovila, da so 
se omenjene družbe pred 
osmimi leti dogovorile, kate-
ri prevoznik bo na posame-
znem koncesijskem obmo-
čju oddal ponudbo kot kon-
cesionar, ki bo ostalim ude-
ležencem sestankov ponudil 
izvajanje linij najmanj v ob-
segu in vsebini, kot so to iz-
vajali pred razpisom. Podjetja 

so se na sestankih na sede-
žu družbe Viator & Vektor na 
Dolenjski cesti v Ljubljani in 
z dopisovanjem po elektron-
ski pošti dogovorila o odda-
ji ponudb ter na ta način od-
pravila medsebojne konku-
renčne pritiske ter s tem po-
vezana tveganja pri prijavi na 
razpis, je agencija zapisala na 
svoji spletni strani. »Podjetja 
so se na sestankih na sede-
žu družbe Viator & Vektor na 
Dolenjski cesti v Ljubljani in 
z dopisovanjem po elektron-
ski pošti dogovorila o oddaji 
ponudb ter na ta način odpra-
vila medsebojne konkurenč-
ne pritiske ter s tem povezana 
tveganja pri prijavi na razpis,« 
so prepričani na AVK. 

AVK je sicer prvo odločbo 
v zvezi s kartelnim dogovar-
janjem izdal že septembra 
2013. Nanjo so se na uprav-
no sodišče pritožili vsi vplete-
ni avtobusni prevozniki razen 
družb iz Skupine Arriva, tako 
da je za slednje odločba agen-
cije iz leta 2013 postala prav-
nomočna. Na AVK so pojas-
nili, da je agencija po prejetih 
sodbah upravnega sodišča iz-
vedla ponovni postopek zoper 
podjetja Alpetour, Potovalna 
agencija (zdaj Arriva Alpeto-
ur), Avrigo (sedaj Nomago), 

Integral Brebus Brežice in Iz-
letnik Celje (sedaj pripojen k 
Nomago) ter marca lani iz-
dala novo odločbo. Omenje-
na podjetja so tudi zoper od-
ločbo, izdano v ponovnem po-
stopku, podala tožbo, vendar 
pa je upravno sodišče prejšnji 
mesec v celoti pritrdilo ugoto-
vitvam AVK. 

»Agencija je vsem podje-
tjem, udeleženim v kartel-
nem dogovarjanju, izdala le 
upravno odločbo in jim na-
ložila, da morajo, kolikor 
tega še niso storila, s kršitvijo 

nemudoma prenehati. Glo-
ba se skladno s slovensko za-
konodajo naloži v ločenem 
prekrškovnem postopku, ki 
praviloma sledi pravnomoč-
no zaključenemu upravne-
mu postopku. Agencija tako 
v predmetni zadevi še ni iz-
peljala prekrškovnega po-
stopka,« so pojasnili na AVK 
in dodali, da eno od podjetij v 
postopku uveljavlja ugodnos-
ti iz programa prizaneslji-
vosti (leniency), saj je sodelo-
valo z AVK in mu predložilo 
dodatne dokaze o kartelu.

O delovanju v kartelu 
ni več dvoma
Ugotovitve Agencije za varstvo konkurence, da so avtobusni prevozniki,  
med njimi tudi sedanji Arriva Alpetour, leta 2010 sklenili kartelni dogovor,  
je potrdilo tudi upravno sodišče. 

Upravno sodišče je pritrdilo ugotovitvam agencije za varstvo konkurence o kartelnem 
dogovarjanju avtoprevoznikov. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – Sava Turizem, ki je 
hčerinska družba Save, je že 
v strateških smernicah za ob-
dobje 2018–2022 opredelila 
Terme Lendava in Terme Ba-
novci kot »destinaciji«, ki sta 
primerni za prodajo. V druž-
bi Sava Turizem so tudi ura-
dno potrdili, da je postopek 
prodaje Term Lendava že v 
zaključni fazi, prodaja Term 
Banovci pa v začetni. 

Po pisanju časnika Finan-
ce naj bi Terme Lendava ku-
pil za devet milijonov evrov 

madžarski sklad, ki naj bi za 
apartmajsko naselje Lipov 
gaj, kamp, pet bazenov, vel-
nes in zemljišče odštel devet 
milijonov evrov. Za Terme 
Banovce naj bi družba Sava 
Turizem prejela eno ponud-
bo, ta naj bi znašala okoli 
3,5 milijona evrov, odločitev 
o prodaji pa naj bi lastniki 
predvidoma sprejeli jeseni.

Družba Sava Turizem 
ima poleg Term Lendava in 
Term Banovci v lasti še Sava 
Hotele Bled, Terme 3000 – 
Moravske Toplice, Terme 
Ptuj in Zdravilišče Radenci.

Sava prodaja Terme 
Lendava in Terme Banovci

Urša Peternel

Begunje – Danes se izteče 
rok, do katerega naj bi poten-
cialni kupci oddali ponudbe 
za nakup podjetja Elan In-
venta. Več podrobnosti o po-
stopku prodaje v Elanu ne 
razkrivajo, je pa glavni iz-
vršni direktor Elana Jeffrey 
Tirman konec aprila napo-
vedal, da so se lastniki Ela-
na odločili za prodajo podje-
tja v celoti oziroma po posa-
meznih divizijah. Ker pro-
daja Elana v celoti očitno ni 
uspela, naj bi zdaj najprej 
našli kupca za Elan Invento. 
Gre za zelo uspešno Elanovo 

hčerinsko družbo, v kate-
ri izdelujejo športna orod-
ja (tribune, pregradne zave-
se, otroška igrala, opremo za 
vadbene parke ...). Kot je po-
vedal direktor Elana Invente 
Miha Šter, podjetje posluje z 
dobičkom, v njem pa je 23 za-
poslenih. Postopka prodaje 
ni želel podrobneje komen-
tirati, je pa dejal, da si želijo 
dobiti lastnike, ki bodo zna-
li ceniti znanje in predanost 
ekipe zaposlenih in bodo na-
daljevali uspešno poslovanje 
podjetja, ki opremlja športne 
objekte po vsem svetu, od 
Dubaja, Skandinavije, Rusi-
je, Ukrajine, Švice ...

Najprej naj bi prodali  
Elan Invento
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Vilma Stanovnik

Kranj – Marsikdo se gotovo 
še spomni primera gospo-
dinje, ki je skrila ključ pod 
predpražnik in na poštni na-
biralnik prijateljici napisala, 
kje ga najde, da bo lahko za-
lila rože. Takrat se njeni »iz-
najdljivosti« mnogi posme-
hovali, še vedno pa so ne-
kateri, ki pred odhodom od 
doma slabo poskrbijo za var-
nost.

Tako so v minulih dneh 
policisti obravnavali več vlo-
mov in tatvin v stanovanja 
in hiše. O nekaterih prime-
rih smo že pisali, o novih pa 
poročajo zlati z radovljiške-
ga konca. Tako sta bila na 
Gradnikovi ulici v Radovljici 
iz stanovanja v višjem nad-
stropju ukradena denar in 
zlatnina. Vlomljeno je bilo 
tudi v stanovanjsko hišo v 
Hlebcah. Ukradena sta bila 
denar in nakit. Prav tako na 

območju Radovljice so poli-
cisti v ponedeljek obravnava-
li prijavo suma tatvine iz sta-
novanja. Lastnica je stanova-
nje našla odklenjeno, pogre-
ša pa ničesar. Storilec je klju-
če našel na domnevno »skri-
tem mestu« pred stanova-
njem. V stanovanje je bilo 
vlomljeno tudi na Ulici Sta-
neta Bokala na Jesenicah. La-
stniki, ki so bili dlje časa od-
sotni, ne pogrešajo ničesar. 

Na Jezerski cesti v Kranju 
je bilo z razbitjem kletnega 
okna vlomljeno v stanovanj-
sko hišo in odtujena zlatni-
na ter denar, oboje manjše 
vrednosti. V soboto je bilo 
vlomljeno tudi v hišo na 
Grmičevi ulici v Kranju. La-
stniki ne pogrešajo ničesar. 

Kriminalisti so ta teden 
obravnavali vlom v stano-
vanjsko hišo v Begunjah, 
v hišo je pa bilo vlomljeno 
tudi v Šenčurju. Ukradena 
sta bila denar in zlatnina, 

obakrat v času odsotnosti la-
stnikov. Poskus vloma so v 
sredo obravnavali tudi kranj-
ski policisti. Storilec je v pro-
store poskušal vlomiti na 
Stošičevi ulici.

Kot znova opozarjajo po-
licisti, skrivanje ključev na 
»skrita« mesta zelo olajša 
delo tatovom. »Če jih bodo 
našli, jih bodo uporabili in 
tiho vstopili v stanovanje 
ali hišo, jo pregledali in po-
tem spet mirno odšli. Če so 
storilci pri dejanju previd-
ni, lastniki velikokrat sploh 
ne vedo, da so bili okradeni, 
in to ugotovijo šele, ko išče-
jo, kar jim je bilo odtujeno. 
»Zato ključe jemljite s sabo 
in poskrbite za svojo lastni-
no,« opozarjajo policisti in 
dodajajo, da vlomilci in ta-
tovi tudi poleti niso na do-
pustu. Zato svetujejo, da še 
pred odhodom od doma po-
skrbite za nekaj osnovnih 
zaščitnih ukrepov. 

S preventivnim ravna-
njem in zavarovanjem svo-
je lastnine namreč lahko že 
sami precej zmanjšate pri-
ložnosti za izvršitev kazni-
vih dejanj in se izognete ne-
ljubim dogodkom, kot so vlo-
mi v stanovanja, hiše, vozila 

in podobno. Zato pred dalj-
šo odsotnostjo z doma za-
klenite vrata in zaprite okna, 
vklopite alarmno napravo, 
ključev ne puščajte na »skri-
tih« mestih, kot so nabiral-
niki, predpražniki, lončki za 
rože in podobno, ne puščaj-
te doma dragocenosti in de-
narja (med dopustom raje 
najemite sef), o svoji odsot-
nosti na telefonskem odziv-
niku ali na listkih ne puščaj-
te sporočil, poskrbite, da bo 

videti, kot da je nekdo ved-
no doma (naj vam prijatelj 
ali sosed redno prazni po-
štni nabiralnik, dviguje ro-
lete; vgradite časovna stika-
la za samodejno prižiganje 
luči, odpovejte dostavo časo-
pisov), doma parkirana vozi-
la zaklenite ter varno shra-
nite dokumente in ključe, 
tudi rezervne, z vidnih mest 
umaknite vrednejše pred-
mete, ne puščajte orodja ali 
drugih priročnih sredstev 

v okolici hiše, povejte so-
sedom, kako ste dosegljivi, 
preglejte pa tudi zavaroval-
ne police, kako je s kritjem 
škode pri vlomu.

Tudi v primeru, ko ste 
doma, zaklepajte vrata, ne 
odpirajte vrat neznancem, 
varnostno verižico imej-
te vedno zataknjeno, zlasti 
če ste sami, uporabljajte pa 
tudi domofone in videodo-
mofone ter kukala na vho-
dih. 

Ključ je spravljen pod predpražnikom
V minulih dneh so policisti obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše in druge prostore, ob tem pa znova opozarjajo, da skrivanje ključa na prostore pred 
stanovanjem ali hišo še malo ne pomeni, da ga ne najde tudi vlomilec.

Vlomilci so minule dni izkoristili odsotnost stanovalcev ter med vlomi pobrali predvsem 
denar in nakit. / Foto: Gorazd Kavčič

Število vlomov v stanovanja ali stanovanjske hiše – 
pa tudi vikende – iz leta v leto narašča, storilci pa so 
čedalje bolj predrzni ali nasilni. Vlomilec bo raje izbral 
tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje 
najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Zadnje dni policisti 
redno poročajo o nesrečah 
in poškodbah kolesarjev. V 
torek malo po deveti uri zjut-
raj so v Ratečah obravnavali 
smrt kolesarja, ki se je zgru-
dil in umrl. Ugotovili so, da 
ni šlo za prometno nesrečo, 
pokojni pa je bil tujec. Na 
pomoč so odhiteli reševal-
ci NMP Jesenice in gasilci 
PGD Rateče, ki so ga do pri-
hoda reševalcev NMP Jese-
nice oživljali, vendar je umrl 
na kraju dogodka.

V torek dopoldne so poli-
cisti na Jezerskem obravna-
vali padec kolesarke. V ne-
sreči je bila udeležena sama, 
po podatkih policije pa je 
utrpela hude telesne po-
škodbe. Poškodovano so os-
krbeli reševalci NMP Kranj, 
helikopter Slovenske vojske 
pa jo je v spremstvu dežur-
ne ekipe HNMP prepeljal v 
UKC Ljubljana.

Prav tako v torek zvečer 
sta bila v Tenetišah v nesreči 
udeležena še dva kolesarja. 

Otrok je z dvorišča zapeljal 
pred kolesarja na glavni ces-
ti, ki je v manevru prepreče-
vanja trčenja padel in se poš-
kodoval.

»Nesreče kolesarjev se kar 
vrstijo in so v tem delu leta 
praktično vsakodnevne. Pri 
kolesarjih izstopajo nepri-
lagojena hitrost ter stran in 
smer vožnje, predvsem pri 
spustih po klancih navzdol 
in na kolesarskih stezah, ter 
izsiljevanja prednosti v na-
seljih s strani drugih udele-
žencev. Skoraj vse nesreče 
se končajo z različno hudi-
mi telesnimi poškodbami,« 
ugotavljajo policisti in zno-
va opozarjajo na previdnost 
ter upoštevanje prometnih 
predpisov. To je zlasti po-
membno, ko je na cesti sku-
pina kolesarjev.

»Vožnja po sredini vo-
zišča ali situacije, ko kole-
sarji uporabljajo ves pro-
metni pas, so zanje nevar-
ne, to je tudi prepoveda-
no in zelo ovira promet. 
Zato opozarjamo, da mora 
biti vsako kolesarjenje v 

skupini varno, skupine naj 
bodo manjše in kolesarji 
naj vozijo eden za drugim 
na ustrezni razdalji. Če je 
skupina večja, naj se razdeli 
na več manjših, tako da jih 
bodo vozniki lahko varno 

prehitevali. Vzporedno ko-
lesarjenje največ dveh kole-
sarjev je dovoljeno samo z 
licenco kolesarske zveze in 
ustreznim spremstvom, si-
cer pa ne,« opozarjajo poli-
cisti.

Smrt in poškodbe kolesarjev
Gorenjski policisti vsak dan obravnavajo več nesreč in poškodb kolesarjev, vzrok pa so  
največkrat neprilagojena hitrost ter stran in smer vožnje, predvsem pri spustih po klancih  
in kolesarskih stezah.

Vzporedno kolesarjenje največ dveh kolesarjev je dovoljeno 
samo z licenco kolesarske zveze in ustreznim spremstvom. 

Vilma Stanovnik

Radovljica – Radovljiški po-
licisti so zadnje dni prejeli 
prijavi sumljivega ravnanja, 
zato občane prosijo za infor-
macije. Enkrat prejšnji te-
den, znova pa minuli torek 
sta bila okoli petdeset let stara 
ženska in moški na območju 
Radovljice opažena pri foto-
grafiranju stanovanjskih hiš 
in blokov na Bevkovi in Can-
karjevi ulici. Prijavitelji so ve-
deli povedati še, da sta upora-
bljala osebni avtomobil s tu-
jimi registrskimi oznakami 
(verjetno Velike Britanije). 
Vozilo ima spredaj belo, za-
daj pa rumeno registrsko ta-
blico, volan na desni strani in 
je modre ali modrovijolične 
barve. Ženska je močnejše 

postave, ima temnejšo polt, 
temne lase, ki so bili speti v 
čop, ob prijavi pa je bila oble-
čena v pisano majico brez ro-
kavov. Ob drugi prijavi je bila 
oblečena v rdeče hlače. Moš-
ki ima prav tako temnejšo 
polt in sive lase. Ob prijavi 
je bil oblečen v sive hlače in 
temno srajco.

Ženska s takim opisom se 
je že pojavila pri poskusu tat-
vine iz stanovanja ta ponede-
ljek na Ulici Staneta Žagarja 
v Radovljici.

Kdor ima informacije o 
osebah, ju je srečal ali kaj ve o 
vozilu, ki ga išče policija, naj 
podatke sporoči radovljiškim 
policistom na številko (04) 
537 78 00 ali policiji na inter-
ventno številko 113 oziroma 
anonimni telefon 080 1200.

Sumljivo fotografiranje

Kranj – Eden od naših bralcev je posredoval sporočilo oziro-
ma elektronsko pošto, ki jo je prejel prejšnji teden, z njo pa 
ga nekdo, ki se predstavlja kot Collete Rosenwald, poskuša 
izsiljevati. »Zahteva tisoč dolarjev v bitcoinih, v nasprotnem 
primeru pa bo poslal X-video (ki jih sicer ne gledam) skupaj s 
posnetkom, zajetim z mojo web-kamero, vsem mojim kontak-
tom,« pravi bralec in dodaja, da mu ne pride na pamet, da bi 
nasedel na takšno izsiljevanje. Hkrati ugotavlja, da je bitcoin 
očitno dovolj »varno« plačilno sredstvo tudi za ljudi, ki se 
ukvarjajo z izsiljevanjem in podobnim, saj očitno zagotavlja 
popolno anonimnost. 

Bitcoine uporabljajo tudi izsiljevalci
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AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Pogovor
Primož Muri, pobudnik za 
referendum o spremembi 
občinske meje ... Stran 18

Pogovor
Dijak kamniške gimnazije Mitja 
Roglič je na splošni maturi zbral 
vseh štiriintrideset točk. Stran 19

Obletnice
France Urbanija je s slovesno 
zlato mašo obeležil pol stoletja 
duhovništva. Stran 20

Vilma Stanovnik

Portugalski Cascais je bil 
od sredi junija gostitelj sve-
tovnega prvenstva razre-
da tp52 – Rolex TP52 World 
Championship Cascais 
2018. Ekipa Quantum Ra-
cing je osvojila naslov svetov-
nega prvaka, na krovu pa je 
bila tudi Škofjeločanka Lara 
Poljšak, ki že vse življenje 
uživa na morju.

»Trenutno študiram turi-
zem na Fakulteti za turistič-
ne študije – Turistici v Porto-
rožu. Za ta študij sem se odlo-
čila, ker sem tako bližje mor-
ju in lažje nadaljujem svojo 
jadralsko pot. Med študijem 
živim na naši družinski jadr-
nici,« pravi Lara, ki je začela 
jadrati že pri nekaj mesecih, 
saj sta jo starša, oba jadralca, 

skupaj z bratom vedno vzela 
s seboj na družinsko jadrni-
co. »Z jadranjem je povezana 
cela družina, tudi starša sta 
se spoznala v očetovi jadralni 
šoli,« pravi Lara, ki se je s tek-
movalnim jadranjem zače-
la ukvarjati pri devetih letih. 
»Do lanskega leta so bili tre-
ningi precej naporni, saj sem 
živela v Škofji Loki in smo se 
morali vsak konec tedna vo-
ziti v Portorož. Tekmovati 
sem začela na optimistu in v 
tem razredu štirikrat v petih 
letih zastopala Slovenijo na 
evropskih oziroma svetov-
nih prvenstvih. Na optimi-
stu sta bila moja najboljša re-
zultata četrto mesto na evrop-
skem prvenstvu in drugo 
mesto na evropskem prven-
stvu v ekipnem jadranju. Po 
15. letu sem eno leto jadrala 

v razredu 29er, a je posadka 
iz različnih razlogov razpad-
la. Po tem sem morala jadra-
nje za dve leti opustiti, nato 
pa so mi v klubu dali na raz-
polago jadrnico Dinghy 12', s 
katero sem že prvo leto osvo-
jila naslov italijanske prvaki-
nje. Po tem sem se začela po-
časi vključevati tudi v posad-
ke na večjih jadrnicah. Maja 
sem v Portorožu srečala Se-
ana Clarksona, člana posad-
ke TP52 Quantum Racing, in 
vprašal me je, ali bi se želela 
pridružiti njihovi ekipi, saj so 
potrebovali še enega jadralca. 
Te priložnosti nikakor nisem 
smela zamuditi,« pravi Lara, 
ki ji bo prvenstvo za vedno os-
talo v lepem spominu. 

»Prvenstvo je bilo tretja iz-
med regat serije 52 Super 
Series za jadrnice TP52. V 

Cascais smo pripotovali že 
nekaj dni prej, da smo izved-
li nekaj treningov in se bolje 
spoznali z razmerami. Rega-
te so se začele v torek in že prvi 
dan smo prevzeli vodstvo, ki 
smo ga obdržali vse do kon-
ca. Najbolj napet je bil zadnji 
dan. Vsi smo bili že zelo ut-
rujeni, saj smo bili vsak dan 
na vodi vsaj pet ur. Naša pred-
nost se je zmanjšala na le tri 
točke, a smo z zmago v zad-
njem plovu vodstvo spet po-
večali in si tako zagotovili na-
slov svetovnih prvakov. Zas-
luga za zmago gre celotni eki-
pi, predvsem pa taktiku Ter-
ryju Hutchinsonu in krmar-
ju Deanu Barkerju. Tudi v sa-
njah si ne bi mogla zamisli-
ti boljše posadke, ki sestoji 
iz samih slavnih imen v ja-
dralskem svetu,« pojasnjuje 
Lara, ki je trenutno z družino 

na križarjenju, že kmalu pa 
jo čakajo nove tekme. 

»Konec avgusta me čaka 
še ena regata iz serije 52 Su-
per Series na Mallorci, zad-
nja pa je na sporedu konec 
septembra v Valenciji. Med 
tema regatama bom za dva te-
dna odšla na Gardsko jezero 
in se tam udeležila regat Tro-
feo Gorla in 100miglia. Ok-
tobra pa so me povabili še na 
svetovno prvenstvo v razredu 
Melges20 na Sardiniji,« načr-
tuje Lara in dodaja: »Jadranje 
meni in moji družini pomeni 
način življenja. Že od mladih 
nog smo se vsak konec tedna 
vozili na morje. Upam, da bo 
ta šport nekoč postal tudi moj 
poklic. Morda v turističnem 
sektorju, morda pa mi bo us-
pelo postati tudi poklicna ja-
dralka. Za zdaj mi kar dobro 
kaže.«

Jadranje je njen način življenja
Komaj devetnajstletna Škofjeločanka Lara Poljšak je bila prejšnji mesec del ameriške jadralne posadke Quantum Racing, ki je v razredu TP52 osvojila naslov 
svetovnega prvaka. Med vsemi sodelujočimi na prvenstvu je bila najmlajša, vendar z bogatimi izkušnjami, saj je jadranje že od malega njen način življenja.

Lara Poljšak je del ameriške posadke Quantum Racing, ki je v razredu TP52 osvojila naslov 
svetovnega prvaka. / Foto: Nico Martinez, arhiv Lare Poljšak

Ekipa Quantum Racing s taktikom Terryjem Hutchinsonom in Deanom Barkerjem za krmilom je že prvi dan prevzela 
vodstvo in ga ohranila vse do zelo napetega zadnjega dne svetovnega prvenstva. K uspehu je pripomogla tudi 
Škofjeločanka Lara Poljšak. / Foto: Nico Martinez, arhiv Lare Poljšak
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Od petka do petka

Aleš Senožetnik

Od srede pri Zemlji 
najemamo kredit

Po muhastem juliju nas je 
konec preteklega tedna zajel 
prvi vročinski val letošnje-
ga poletja, za katerega bi v 
preteklosti morda še okrivili 
najdaljši popoln lunin mrk v 
tem stoletju, ki smo mu bili 
priča v petek zvečer. Danda-
našnji pa vremenske ekstre-
me navadno pripisujemo 
tudi podnebnim spremem-
bam. Visoke temperature in 
nestabilno vreme z ekstrem-
nimi nihanji je ena od pos-
ledic globalnega segrevanja, 
ki naj bi bilo skoraj zagoto-
vo posledica človeških de-
javnosti. Da je vpliv človeštva 
na planet vse večji, kaže tudi 
sredin dan ekološkega dol-
ga. Gre za dan v letu, na ka-
terega človeštvo po izraču-
nih organizacije Global Fo-
otprint Network (GFN) že iz-
rabi toliko naravnih virov, ko-
likor jih je Zemlja sposobna 
obnoviti v enem letu, kar po-
meni, da si od 1. avgusta le-
tos vire izposojamo od pri-
hodnjih generacij. Dan se od 
začetka meritev vztrajno po-
mika proti začetku koledar-
skega leta. Leta 1997 je svet 
v ekološki dolg stopil »šele« 
konec septembra. Po pisanju 
Slovenske tiskovne agencije, 
podatki GFN o ekološkem 
odtisu kažejo, da je Sloveni-
ja najslabša v regiji, saj v eko-
loški dolg vstopi že 12. maja, 

za razliko od Hrvaške (19. ju-
nija), Srbije (30. julija) ali Al-
banije (14. oktobra). Če bi vsi 
zemljani porabljali naravne 
vire kot Slovenci, bi potrebo-
vali 2,75 planeta, trenutno pa 
svet za potrebe človeštva po 
naravnih virih potrebuje 1,7 
planeta.

Slovenija se je lani s spre-
jemom strategije razvo-
ja zavezala k zmanjševanju 
okoljskega odtisa za dvajset 
odstotkov oz. s 4,7 global-
nega hektara na osebo leta 
2013 na 3,8 leta 2030. Naj-
večji delež odtisa Sloveni-
je sicer predstavljajo izpusti 
toplogrednih plinov, pri ka-
terih prednjačijo izpusti iz 
prometa.

Zgodovinski uspeh 
Rogliča

Spodbujanje zelenih oblik 
mobilnosti, med katere go-
tovo spada kolesarjenje, je 
tako ena od ključnih priori-
tet države in lokalnih oblas-
ti. Svoj del v mozaik vse večje 
priljubljenosti kolesarjenja 
je gotovo pridal Primož Rog-
lič, ki je s četrtim mestom na 
znameniti Dirki po Franciji 
v zadnjih dneh sprožil pra-
vo malo kolesarsko evforijo. 
Pogumne predstave na trite-
denski dirki, ki se je sklenila 
minulo nedeljo na Elizejskih 
poljanah v Parizu, je kro-
nal s petkovo etapno zma-
go na kraljevski etapi prek 
treh znamenitih prelazov v 
Pirenejih, ko je na prelazu 

Aubisque začel lomiti tek-
mece in jih dokončno strl na 
spustu proti cilju v Larun-
su. Roglič, ki je bil po pet-
kovi zmagi celo tretji v sku-
pnem seštevku, je tako do-
segel nov mejnik na najpo-
membnejši kolesarski pre-
izkušnji na svetu. Doslej sta 
rekordno uvrstitev držala Ta-
dej Valjavec iz leta 2009 in 
Janez Brajkovič iz leta 2012.

Turisti junija pri nas 
ustvarili 1,4 milijona 
prenočitev

Slovenski športniki goto-
vo spadajo med največje pro-
motorje Slovenije, ki se v zad-
njih letih vztrajno vzpenja po 
lestvicah najpriljubljenejših 
turističnih destinacij. Po po-
datkih statističnega urada so 
v juniju, prvem izmed treh 
poletnih mesecev, ko v Slove-
niji beležimo največ gostov, 
našteli 570 tisoč prihodov tu-
ristov in več kot 1,4 milijona 
njihovih prenočitev. Skoraj 
72 odstotkov vseh turističnih 
prenočitev so ustvarili tuji tu-
risti, med njimi je bilo največ 
nemških, 14 odstotkov. Sle-
dili so gostje iz Avstrije (de-
vet odstotkov), Italije (osem 
odstotkov), Združenega kra-
ljestva, Nizozemske in Češke 
republike. Z vidika turistič-
nih občin je bilo največ noči-
tev ustvarjenih v gorskih ob-
činah (29 odstotkov), sledile 
so obmorske občine, zdravi-
liške občine ter občina Lju-
bljana.

ITF-ju status 
specializirane agencije

Slovenija kot tudi Evropa 
in svet se v zadnjem obdob-
ju ne soočajo le s porastom 
globalnega turizma, temveč 
tudi s povečevanjem števi-
la beguncev, ki prihajajo iz 
vojnih in destabiliziranih 
območij. Med organizacija-
mi, ki prispevajo h krepitvi 
varnosti in omogočanju ob-
nove in razvoja v državah, 
ki so jih prizadeli oborože-
ni spopadi, je tudi sloven-
ska ITF Ustanova za krepi-
tev človekove varnosti, ki je 
prejšnji petek postala speci-
alizirana agencija za huma-
nitarne projekte Evropske 
unije. Status, za katerega si 
je v dolgotrajnem postopku 
prizadevala več let, ITF odpi-
ra široke možnosti za izvaja-
nje humanitarnih projek-
tov Evropske unije. ITF je s 
tem postal prva takšna usta-
nova iz Slovenije oziroma 
med t. i. novejšimi članica-
mi Evropske unije, poleg do-
sedanjih 11 ustanov iz Nem-
čije, Francije, Belgije, Grči-
je, Švedske in Španije.

Združitev Dnevnika in 
Večera

Družbi Dnevnik in Večer 
Skupina sta prejšnji teden 
podali vlogo za soglasje mi-
nistrstva za kulturo za zdru-
ževanje dveh edicij, in sicer 
časopisov Večer in Dnev-
nik.

Zajel nas je vročinski val
V tednu, ko nas je zajel vročinski val, smo obeležili tudi dan ekološkega dolga. Primož Roglič pa je z 
uvrstitvijo tik pod oder za zmagovalce na Dirki po Franciji postavil nov mejnik slovenskega kolesarstva.

Ob koncu prejšnjega konca tedna je tudi Slovenijo zajel prvi 
vročinski val letošnjega poletja, ko so ohladitev mnogi iskali 
ob vodi in v njej. / Foto: Tina Dokl

Zoran Stančič je predal pismo o podelitvi statusa 
Specializirane agencije direktorju ITF Tomažu Lovrenčiču. 

V prvem poletnem mesecu so turisti večino od 1,4 milijona 
nočitev ustvarili v gorskih občinah. / Foto: Gorazd Kavčič

med sosedi

Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (623)

Marija in Jelka
Pretekli teden sta umrli 

dve zavedni koroški Sloven-
ki: Marija Inzko, rojena Zi-
herl, in Jelka Dolinar, rojena 
Mrak. Imeli sta veliko sku-
pnega. Obe sta bili Gorenj-
ki: Marija ali Marinka je bila 
Ziherlova iz Vodic, Jelka pa 
Mrakova iz Kranjske Gore. 
Obe sta dočakali visoko sta-
rost: Marija je bila rojena 
leta 1924, Jelka pa leto kas-
neje. Obe sta po drugi sve-
tovni vojni zbežali na Koro-
ško, tam spoznali zakonska 
partnerja in ostali do smrti 
na Koroškem. Obema je bila 
skupna neizmerna ljube-
zen do slovenske domovi-
ne, do slovenskega naroda, 
do njegovega jezika in kul-
ture, čeprav na Koroškem 
priseganje na slovenstvo ni 
bilo vedno lahko in je bilo 
potrebnega veliko poguma. 

Tudi njuni otroci so ostali 
zavedni Slovenci. 

Ziherlova Marinka iz Vo-
dic je po vojni v Svečah spo-
znala zavednega Slovenca 
dr. Zdravka (Valentina) Inz-
ka in se z njim poročila. Ime-
la sta štiri otroke in eden od 

njih je sedanji diplomat, 
nekdanji avstrijski velepo-
slanik v Sloveniji ter predse-
dnik Narodnega sveta koro-
ških Slovencev dr. Valentin 
Inzko. Marija je bila učitelji-
ca in je poučevala slovenšči-
no na dvojezičnih osnovnih 
in ljudskih šolah v Šentru-
pertu pri Velikovcu, v Šen-
tjakobu, v Tinjah in nato kar 
15 let na Dvojezični trgovski 
akademiji v Celovcu. Zad-
nje službeno mesto je bilo v 
Šentjakobu. Pisala je v koro-
ške slovenske časnike in so-
delovala v kulturi, še posebej 
v okviru Krščanske kulturne 
zveze. Njen zadnji dom je na 
pokopališču v Svečah.

Jelka Dolinar, rojena 
Mrak, je bila rojena v Kranj-
ski Gori. Ker je bil oče fi-
nančni uradnik, so se po-
gosto selili, tudi v Skopje. V 

začetku vojne jim je uspelo 
priti v Slovenijo. Že med voj-
no so jih obtoževali sodelo-
vanja z okupatorjem, zato so 
po vojni zbežali na Koroško. 
Sestri Jelka in Krista sta na 
vlaku spremljali ranjene do-
mobrance, vendar so parti-
zani v Lescah vlak ustavili in 
ranjence pokončali, Jelko in 
Kristo, ki sta kot prostovolj-
ki Rdečega križa vztrajali pri 
njih, pa so zaprli in obsodili 

na večletno ječo. Leta 1951 
so ju izpustili. Ko je Jelki us-
pelo dobiti potni list, je šla 
k staršem v Špital na Koro-
ško, kjer se je poročila z Loj-
zetom Dolinarjem. V zako-
nu se jima je rodil sin Loj-
ze, ki je profesor na Sloven-
ski gimnaziji v Celovcu. Ne-
kaj časa je bil tudi deželni po-
slanec. Jelka je svoje življe-
nje opisala v knjigi Skozi čas 
preizkušenj. 

Jelka Dolinar Mrak z 
vnukinjo Viktorijo 
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Marija Inzko s hčerko Alenko (levo) in sinom Valentinom
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Miha Naglič

Turistične deseterice

Kaj je turizem? »Turízem 
je pojem, pod katerim obi-
čajno razumemo potova-
nje zaradi razvedrila, oddi-
ha ter njegove spremljajoče 
dejavnosti. Turizem je splet 
pojavov in odnosov, pove-
zanih z aktivnostjo oseb, 
ki potujejo in bivajo v kra-
jih zunaj svojega stalnega 
bivališča, neprekinjeno do 
največ enega leta, zaradi 
preživljanja prostega časa, 
zabave in poslovnih zadev. 
Turizem se razvija tam, 
kjer je dobro razvita gospo-
darska dejavnost … po na-
stanku prvih cest, trgovin, 
odličnih razmer za preži-
vetje. Obstaja več načinov 
potovanja. Prvi je indivi-
dualni, drugi je preko tu-
rističnega centra oz. agen-
cije …« In kaj je turist? »V 
skladu z definicijo Svetov-
ne turistične organizacije 
(UNWTO – članica Zdru-
ženih narodov) je turist 
oseba, ki potuje vsaj 50 milj 
(približno 80 km) od kra-
ja stalnega prebivališča.« 
Tako turizem in turista 
razloži Wikipedija. V njej 
najdemo še številne dru-
ge razlage turističnih poja-
vov. V sodobnem turizmu 
izstopajo trije tokovi: mno-
žični, zimski in nišni turi-
zem. Za prvega so značilne 
skupine turistov z vodni-
kom, na katere naletimo na 

vseh turističnih točkah pla-
neta. Na drugi strani pa je 
vse več posebnih turizmov. 
Na primer: poslovni, kuli-
narični, kulturni, popkul-
turni, ekstremni, LGBT-
turizem, medicinski, nav-
tični, verski, športni, vojni, 
seksualni … V fazi nasta-
janja je vesoljski turizem. 
Angleščina pozna izraz te-
mačni turizem (dark touri-
sm); gre za obiskovanje ra-
znih temačnih krajev, grob-
nic, množičnih grobišč … / 
Zanimivo je videti seznam 
(»top ten«) desetih najbolj 
obiskanih držav na svetu. 
To so: Francija, ZDA, Špa-
nija, Kitajska, Italija, veli-
ka Britanija, Nemčija, Me-
hika, Tajska in Avstrija. Sle-
dnjo je, denimo, leta 2016 
obiskalo deset milijonov, 
Francijo pa kar 82 milijo-
nov turistov. Na seznamu 
desetih držav, ki so od tu-
rizma največ »pokasira-
le«, pa vidimo, da so leta 
2015 ZDA od turistov iztr-
žile 204 milijarde dolarjev, 
Francija, ki je tem oziru 
šele na četrtem mestu, pa 
le 45 milijard, več od nje sta 
pridobili Kitajska in Špani-
ja. Zanimiv je tudi seznam 
držav, katerih državljani 
za svoj turizem največ po-
trošijo. To pa so: Kitajska, 
ZDA, Nemčija, Velika Bri-
tanija, Francija, Rusija, Ka-
nada, Južna Koreja, Italija 
in Avstralija. Avstralci so 
leta 2015 kot turisti potro-
šili 23 milijard, Kitajci pa 

kar 292 milijard dolarjev. 
Zanima nas seveda tudi po-
datek, katera mesta na sve-
tu so od turistov najbolj 
obiskana. To so: Bangkok, 
London, Pariz, Dubaj, New 
York City, Singapur, Kuala 
Lumpur, Istanbul, Tokio in 
Seul. Slednjega je leta 2016 
obiskalo deset, Bangkok pa 
21 milijonov turistov (Lon-
don 19, Pariz 18 …) Skleni-
mo s podatki, katera od teh 
in drugih mest so od turiz-
ma največ zaslužila. V tem 
oziru je deseterica ta: Lon-
don, New York City, Pa-
riz, Seul, Singapur, Barce-
lona, Bangkok, Kuala Lu-
mpur, Dubaj in Istanbul. 
V Istanbulu so turisti leta 
2015 potrošili devet, v Lon-
donu pa dvajset milijard do-
larjev … Skratka: turizem je 
kot gospodarska panoga v 
vzponu in dosega zavidljive 
finančne rezultate. Da ne 
govorimo o vsem, kar uži-
jejo (in morajo včasih tudi 
pretrpeti) turisti. 

 

Najdražja noč na svetu

Ko smo že pri turizmu, 
omenimo še hotel, kjer bi 
za eno noč odšteli največ 
na svetu. »Najdražji ho-
telski apartma oziroma su-
ita na svetu je trenutno soba 
z imenom Royal Pentho-
use Suite, ki čaka na pe-
tične goste v znanem ho-
telu President Wilson Ho-
tel v svetovljanskem švicar-
skem mestu Ženeva. Ena 

prenočitev v tem kraljestvu 
v malem stane neverjet-
nih 68.000 evrov. Hotelski 
apartma se razteza čez ce-
lotno osmo nadstropje ho-
tela in ponuja kar 12 spal-
nic, neprebojna stekla in 
bogato zbirko knjig redkih 
izdaj. Okna so ogromna, 
saj segajo od tal do stropa 
in ponujajo izjemen pogled 
na Ženevsko jezero in naj-
višjo evropsko goro Mont 
Blanc. Gostom so na voljo 
tudi 12 kopalnic, dve og-
romni jedilnici, telovadni-
ca in osebni natakar.« (Vir: 
revija Elite Traveler, povze-
to po MMC RTV SLO.) Kaj 
porečete? Menda jim go-
stov ne manjka.

Armstrong o Rogliču

»Oglejte si posnetek Pri-
moža Rogliča iz njegovega 
zgodnjega športnega življe-
nja. Nerealno. Imejte v mis-
lih, da je fant zdaj na četr-
tem mestu skupnega se-
števka Dirke po Franciji, 
kar je neverjetno!« Legen-
darni Lance Armstrong, ki 
je kar sedemkrat zapored 
prikolesaril na Elizejske 
poljane v rumeni majici, a 
so mu kasneje zaradi upo-
rabe prepovedanih poživil 
vse zmage s Toura izbrisa-
li, si je ogledal padec Pri-
moža Rogliča v Planici, ko 
je bil naš izvrstni kolesar še 
smučarski skakalec, zdaj pa 
je na vrhu svetovne kolesar-
ske elite. Čestitamo!

Kaj vse je turizem
Poletje je najbolj turistični del leta. Zato ne bo odveč, če najprej pojasnimo, kaj natančno pomenita 
splošno znani besedi turizem in turist. In katere so najbolj turistične države in mesta tega sveta?

Turisti proučujejo mestni načrt v središču Londona. Ta je 
tisto od svetovnih velemest, ki od turistov iztrži največ. 

Dnevna soba najdražjega hotelskega apartmaja na svetu s 
pogledom na Ženevsko jezero – President Wilson Hotel v 
Ženevi / Foto: Wikipedija

Primož Roglič je v svetovni kolesarski eliti izstopal že lani, a 
tega še nismo vsi opazili. Na dirki v Bergnu, Norveška, 20. 
9. 2017 je bil drugi; prvi Tom Dumoulin, tretji Chris Froome.  
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (27)

Ohranjanje fotografske dediščine
Ohranjanje starih fotogra-

fij in njihovih nosilcev, kljub 
tehnološkemu razvoju v 
zadnjih desetletjih, povzro-
ča skrbnikom fotografskih 
zbirk precej težav pri ustre-
znem vzdrževanju idealnih 
pogojev za hrambo. 

Opravljenih je bilo veliko 
znanstvenih raziskav, v ve-
ljavi so nacionalni in med-
narodni standardi, ki dolo-
čajo najprimernejše pogo-
je hrambe, vendar univer-
zalnega navodila, ki bi pre-
prečilo staranje, propad in 
razkroj fotografskega gradi-
va, žal ni. Zaradi svoje vse-
bine, starosti in enkratnosti 
ima fotografsko gradivo sta-
tus arhivskega gradiva, zato 
pri hrambi le-tega upošteva-
mo zakon, ki določa pogoje 

za ohranjanje, uporabnost, 
dostopnost in varstvo ar-
hivskega gradiva. 

V fototeki hranimo nega-
tive, pozitive, reprodukcije, 
diapozitive, nekaj steklenih 
plošč originalne stare foto-
grafije in obsežno zbirko 
razglednic gorenjskih kra-
jev. V zadnjem desetletju je 
v porastu digitalna fotografi-
ja in digitalizacija analognih 
fotografij.

Ob zadnji selitvi muzeja 
leta 2012 smo fototeko prese-
lili v prostor, v katerem skrbi-
mo za zaščito gradiva pred 
škodljivimi vplivi nenadnih 
sprememb temperature (T) 
in relativne vlažnosti (RV). 
S klimatsko napravo vzdr-
žujemo okrog 15 °C in med 
30 in 40 odstotkov vlažnosti. 

Ustrezna klima varuje gra-
divo pred plesnijo, prepere-
lostjo, pokanjem, zvijanjem 
in luščenjem. Fototečno gra-
divo različnih vrst hranimo v 
enem prostoru, zato mu za 
zdaj ne moremo zagotoviti 
idealnih pogojev.

Negative hranimo v brezki-
slinskih papirnih ovojih. 
V albumih in posebnih ar-
hivskih materialih, ki ne vse-
bujejo polivinil klorida oz. 
plastifikatorjev, hranimo di-
apozitive, stare originalne fo-
tografije in razglednice. Ste-
klene plošče so zložene v ar-
hivske škatle. Glavnino mu-
zejske fototeke predstavljajo 
kartoni s fotografijami, na-
menjeni interni uporabi in 
zunanjim uporabnikom, ki 
jih s preostalim gradivom 

hranimo v kovinskih ar-
hivskih predalnikih in kar-
totečnih omarah, odmaknje-
nih od zunanjih sten. 

Način hrambe gradiva šči-
ti pomemben del premič-
ne kulturne dediščine pred 
škodljivimi vplivi tempera-
ture in vlage, pred svetlo-
bo, prahom, nečistočami in 
mehanskimi poškodbami, 

omogoča čistost zraka, ko-
vinska oprema dodatno bla-
ži morebitna klimatska ni-
hanja. Prostor nadzoruje-
jo še merilec vlage, razvlaži-
lec, termometer in detektor 
požara. Pogoji resda še ved-
no niso optimalni, vendar so 
v primerjavi s tistimi, v ka-
terih se je fototeka nahajala 
poprej, naravnost odlični.

Fototeka Gorenjskega muzeja se nahaja v naših upravnih 
prostorih. / Arhiv Gorenjskega muzeja
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Danica Zavrl Žlebir

Kot občinski svetnik z dalj-
šim stažem se zagotovo 
spomnite pobude o spre-
membi meje pred nekaj leti 
in dejstva, da ste jo tako na 
Jezerskem kot v Solčavi ka-
tegorično zavrnili. Kako si 
razlagate, da je letos prišlo 
do obnove tega postopka?

»Tega ne vem. Gre pa za 
to, da osrednjeslovenska re
gija in občine, ki jo sestav
ljajo, želi priti do dodatne
ga denarja iz evropskih vi
rov, ki je namenjen obmej
nim krajem. Imam nasled
nje stališče: že ime Osred
njeslovenska regija pomeni, 
da je osrednja regija in da ne 
more biti istočasno še ob
mejna. In ima kot taka vrsto 
prednosti, ker leži v centru, 
kjer je stičišče vsega, tam 
je vse zelo dobro razvito in 
navsezadnje razvojni kazal
niki, po katerih se meri raz
vitost regij, to dejstvo potrju
jejo. Ne poznam natančnih 
vzrokov, zakaj Evropa podpi
ra obmejne regije, ker se pač 
ne ukvarjam s tem področ
jem. Lahko pa si mislim, da 
zaradi tega, ker je v obmej
nih regijah življenje težje 
kot v centrih. Obmejna ob
močja imajo samo v polovi
ci svojega območja iste po
goje (jezik, pravno okolje), 
na drugi strani je meja, ki je 
sedaj sicer manj izrazita kot 
včasih, a še vedno veljajo na 
drugi strani drugačna pravi
la; poslovanje, trgovanje, je
zik in vse drugo je omeje
no, še pred časom je bil drug 
tudi denar. Tudi če pride do 
kakih težav, so obmejna ob
močja prva na udaru. Spom
nimo se le dobrih 25 let na
zaj, kje je najbolj pokalo: Je
zersko, Holmec, Gornja 
Radgona, Vrtojba ... To je 
stvar, s katero ob meji mora
mo živeti, in tu vidim vzro
ke, da EU ta območja bolj 
podpira kot druga.«

Predlagatelji spremenjene 
meje trdijo, da Jezersko s 
tem, ko odstopi del meje ob-
čini Kamnik, nič ne izgubi. 
Kaj pravite o tem?

»Kamnik tudi če pride s 
to točko na avstrijsko mejo, 
zame ne bo obmejna obči
na. Oni živijo povsem dislo
cirano od meje, nimajo nič 
več povezav z mejo kot dru
ge občine v Sloveniji, ki niso 
obmejne. Po eni strani se mi 
zdi nepošteno, da nam bo 
ta regija konkurent pri tis
tih evropskih denarjih, ki so 

namenjeni za obmejna ob
močja. Prepričan sem, da 
tudi če Slovenija na ta način 
dobi nekaj več denarja, bomo 
ravno zaradi večje notranje 
konkurence v državi obmej
ni kraji dobili prej manj kot 
več. Poleg tega imajo velike 
občine večji in najbrž tudi 
bolje usposobljen občinski 
aparat, ki pripravlja projek
te za razne razpise, manj
še občine jih gotovo nismo 
sposobne tako dobro pripra
viti. Manjše občine imamo 
manjše finančne možnos
ti, saj vemo, da je v teh pro
jektih treba vložiti tudi pre
cejšen delež lastnih sredstev. 
Po drugi strani pa se mi zdi 
tako prikrajanje pravil neke 
vrste izigravanje. In pri tem 
razmišljanju ne gre za to, da 
bi imel osebno kaj proti obči
ni Kamnik. Nasprotno, prav 
je, da z njo sodelujemo, in 
to na Jezerskem tudi počne
mo. Sam sem bil v skupini 
pobudnikov, ki je predlagala, 
da imamo na Jezerskem po
družnico kamniške glasbe
ne šole, in tudi obe moji hče
ri pojeta pri kamniškem mla
dinskem zboru.« 

Vaši razlogi zoper odlok 
niso le načelni, temveč tudi 
povsem pragmatični?

»Spreminjanje meje je 
nepovratno dejanje. Nihče 
nam ne more zagotoviti, da 
ne bo enkrat pogoj za sode
lovanje na razpisih več meje 
kot le točka. In če do tega ne
koč pride, nas najbrž takrat v 
Kamniku ne bodo slišali in 
bodo šli ponovno prestavljat 
mejo. To je preveč pomemb
na stvar, da bi jo spreminjali 
prav na hitro in na način, ka
kor se je to zgodilo na Jezer
skem. Občani o tem niso nič 
vedeli, čeprav se sicer zdaj go
vori, da je bilo objavljeno na 
spletni strani. Vsekakor bi 
si tema zaslužila več kot to. 
Prav bi bilo, da bi bil denimo 
sklican zbor občanov in bi se 
dalo nekaj časa in možnosti 
za razpravo, preden pride do 
odločitve. Poleg tega je bil od
lok sprejet v nenavadnih oko
liščinah: najprej je bil na ob
činskem svetu zavrnjen, nato 
je župan organiziral usklaje
valni sestanek, čez dva tedna 
pa sta se dva od svetnikov 
premislila, ne da bi bili v tem 
času predstavljeni kaki novi 
argumenti.«

Problematizirate tudi dej-
stvo, da Jezersko s spre-
membo izgublja mejo s Sol-
čavo. Zakaj? 

»Poleg tega, da Jezersko 
izgublja mejo s Solčavo, bi 
morali tudi gorenjski župa
ni zastriči z ušesi in se vpra
šati, ali to lahko vpliva na vso 
Gorenjsko. Gorenjska regija 
s Savinjsko meji le po meji, 
kjer Jezersko meji s Solča
vo. Kaj se bo zgodilo v pri
merih, ko je pogoj financira
nja tudi sodelovanje med re
gijami? Bo takrat zgolj točka 
stika na zemljevidu dovolj? 
Gre tudi za to, da ravno veli
ki igralci diktirajo pogoje raz
pisov, interes velikih je bolj 
upoštevan kot interes manj
ših občin. Kljub kakršni koli 
meji bomo sicer Jezerjani 
in Solčavani sodelovali ena
ko kot prej. Ravno s to obči
no imamo največ skupnih 
točk: gasilci, ovčarji, pevci ... 
Pomembno je tudi, da nas 
povezuje jezerskosolčavska 
pasma ovce, Jezersko jo ima 
v grbu, mi pa naj bi izgubili 
našo skupno mejo?!«

Kaj želite doseči s pobudo za 
referendum, kjer vam je us-
pelo zbrati 147 podpisov ob-
čanov?

»Ni mi toliko do tega, 
da imam prav, čeprav sem 
osebno prepričan, da meje 
ne  smemo spremeniti. Po
membneje se mi zdi, da o tem 
odločijo ljudje, ne pa zgolj 
sedmerica občinskih svetni
kov. Če bodo ljudje odločili, 
da se meja spremeni, bo tako 
veljalo in se bo to spoštovalo. 
Prav bi tudi bilo, da se odloči
tev sprejema usklajeno, sku
paj z Občino Solčava, čeprav 
k temu menda ni smo pravno 
zavezani. A ker jih bodo do
letele enake posledice, bi bilo 
to smiselno in v duhu dobro
sosedskih odnosov.« 

Kakšni bodo nadaljnji kora-
ki v zvezi z referendumom? 

»Naj povem, da pobude s 
podpisi občanov nisem vlo
žil kot član občinskega sve
ta. Kot svetnik sem dvak
rat glasoval proti odloku, bil 
drugič preglasovan in nato 
sploh nisem več naknadno 
kot svetnik poskušal z refe
rendumom. Pobudo sem 
vložil kot občan in skupaj s 
še nekaj somišljeniki smo 
zelo hitro zbrali 147 podpi
sov. Na tem mestu bi se jim 
rad še enkrat zahvalil za so
delovanje. Na podlagi zako
na o referendumu in civilni 
iniciativi je rok za zbiranje 
podpisov pred uradnim or
ganom zaradi časa poletnih 
dopustov zamaknjen in je 
sedaj za to določenih 35 dni 
– od 4. septembra do 9. okto
bra, ko se bodo zbirali podpi
si za zahtevo za referendum. 
Zahtevanega števila (pet od
stotkov volilnih upravičen
cev, kar je na Jezerskem od 
dvajset do petindvajset) po 
mojem ne bo težko doseči. 
Potem mora občinski svet 
na podlagi zakonodaje do
ločiti datum referenduma. 
Ta se izvede, ugotovi izid, 
potem pa je voljo ljudi tre
ba spoštovati, kakršna koli 
že bo. Naj ob tem še dodam, 
da nam je država v zameno 
za spremembo meje oblju
bila reševanje odprtih vpra
šanj med občino in mini
strstvi. To se mi zdi narav
nost žaljivo, saj je to njihova 
osnovna naloga; zato so tam, 
da rešujejo odprta vprašanja 
med držav ljani in državo ter 
lokalnimi skupnostmi in dr
žavo, in za to jih plačujemo. 
Ob tem tudi razmišljam, da 
je sedaj ena vlada, čez nekaj 

mesecev bo druga (novi ura
dniki se bodo požvižgali na 
obljube prejšnjih), obljube 
pa so tudi take, da nikogar 
ne obvezujejo. Če se bo ob
last zamenjala (pa tudi če se 
ne bo), bodo te obljube izzve
nele in čez deset let nihče ne 
bo več vedel, da je Jezersko 
dalo mejo.« 

Kdo je sicer Primož Muri, 
pobudnik referenduma?

»Po poklicu sem veteri
nar, moj službeni teren je 
širša okolica Kranja. Doma 
sem z velike kmetije Ancel
novo na Jezerskem, kjer je 
vedno veliko dela in vselej 
premalo rok, da bi bile vse
mu kos. Sem tudi družinski 
oče, z ženo imava pet otrok. 
Že tretji mandat sem tudi 
član jezerskega občinskega 
sveta.« 

Bi zase lahko rekli, da ste ak-
tiven državljan? Vaša pobu-
da za referendum že kaže 
na to.

»Ne vem, ali sem ravno 
aktiven državljan. V tem 
primeru že, ker se mi je 
stvar zdela preveč pomemb
na, da bi jo pustil pri miru. 
Je pa res, da sem vse dru
go dal na stran in se teden 
dni ukvarjal izključno z re
ferendumom. Še najhitreje 
so bili zbrani podpisi, prej 
sem se temeljito podučil o 
določbah statuta Občine Je
zersko, zakona o lokalni sa
moupravi in zakona o refe
rendumu in ljudski iniciati
vi. Da je bila pobuda res vlo
žena v skladu s pravili, sem 
se posvetoval s pravnikom 
iz odvetniške pisarne OK+, 
za kar se mu lepo zahvalju
jem.« 

O meji naj odločijo ljudje
Primož Muri z Jezerskega je junija vložil pobudo za razpis referenduma na sprejeti odlok o spremembi meje med Jezerskim  
in Kamniško Bistrico, s čimer bi kamniška občina in osrednjeslovenska regija postali obmejni in s tem upravičeni do evropskega 
denarja za obmejne projekte. Primož Muri, sicer občinski svetnik, se s tem ni strinjal, zato je kot občan vložil pobudo, 
podkrepljeno s 147 podpisi občanov.

Primož Muri / Foto: Tina Dokl

Pred nekaj leti 
so ministrstva v 
Ljubljani članom 
občinskih 
svetov Jezersko 
in Solčava že 
predstavila 
pobudo za 
spremembo meje. 
Takrat so želeli 
imeti določeno 
dolžino meje, 
kjer bi se občina 
Kamnik dotikala 
avstrijske meje. 
Šlo naj bi za 
sto metrov meje, 
občina Jezersko 
pa bi v celoti 
izgubila mejo s 
sosednjo občino 
Solčava. Takrat 
so utemeljevali, 
da tolikšno 
dolžino meje 
potrebujejo 
– očitno je 
tudi dolžina 
pomembna. 
Primož Muri 
se spominja, 
da so bili 
oboji, jezerski 
in solčavski 
svetniki, 
kategorično proti 
spremembi  
meje.

Primož 
Muri
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Aleš Senožetnik

Dijaki Gimnazije in sre-
dnje šole Rudolfa Maistra so 
na letošnji poklicni in splošni 
maturi dosegli izjemne uspe-
he, kakršnih na kamniškem 
srednješolskem centru ne 
pomnijo. Poleg kar petih zla-
tih maturantov splošne ma-
ture se prvič doslej lahko po-
hvalijo tudi z dvema diaman-
tnima dijakoma, ki za name-
ček prihajata kar iz istega ra-
zreda. Z bodočim farmacev-
tom Mitjo Rogličem, ki pri-
haja iz okolice Lukovice, smo 
se pogovarjali o maturi in sre-
dnješolskih letih – pa tudi o 
njegovih načrtih v prihodnje 
in pogledih na svet.

Maturo ste opravili z odliko, 
zbrali ste prav vseh možnih 
34 točk. Vas je rezultat pre-
senetil ali ste ga pričakovali?

»Tako dobrega rezulta-
ta nisem pričakoval, čeprav 
sem bil odličnjak vsa štiri gi-
mnazijska leta. Upal sem, da 
bom dobil vsaj toliko točk, 
da bom sprejet na študij far-
macije, nikakor pa si nisem 
mislil, da bom zbral kar vse 
možne. Najbolj me je skrbe-
lo za nekaj predmetov, a se je 
vse dobro izšlo.«

Vam je rezultat pomenil 
tudi potrditev, da zmorete?

»Vsekakor je bila to potr-
ditev, da se lahko marsiče-
sa naučim in da lahko do-
sežem dober rezultat. Tudi 
doma so bili presenečeni in 
so se veselili uspeha skupaj 
z menoj.«

Vam je kateri od izpitov de-
lal posebne težave oziroma 
ste se na katerega še poseb-
no skrbno pripravljali?

»Najbolj sem bil v skrbeh 
zaradi slovenščine. Pred-
vsem zaradi eseja, v kate-
rem smo letos primerja-
li dva lika iz knjig Pomlad-
ni dan in Ubežni delci. Esej 
je bil zame največja neznan-
ka, saj nisem navajen pisati. 
Menda je slog pri eseju moja 
najšibkejša točka, kar pa lah-
ko izboljšaš le s kilometrino, 
ki pa je nimam, zato me je 
tudi najbolj skrbelo prav pi-
sanje eseja.« 

Katere izbirne predmete ste 
si izbrali?

»Izbral sem si fiziko in ke-
mijo. Slednjo predvsem zato, 
ker mi bo še posebej prav 
prišla pri študiju farmacije. 

Fizika pa se mi zdi zanimi-
va tudi sicer, čeprav je lahko 
precej težka.«

Se vam zdi matura primeren 
način preizkusa znanja ali bi 
kaj spremenili? Večkrat na-
mreč slišimo, da takšen na-
čin preverjanja znanja ni 
ustrezen in je srednja šola le 
ena sama priprava na matu-
ro. Kakšno je vaše mnenje?

»Ena od profesoric nam je 
rekla, da je gimnazija le po-
daljšanje otroštva. Da v teh 
štirih letih odrasteš in bolje 
razumeš stvari. S tem se kar 
strinjam, saj se mi je pog-
led na nekatere stvari precej 
spremenil v teh štirih letih. 
V tem pogledu se mi zdi, da 
matura je tudi nekakšen zre-
lostni izpit. Morda res ni ide-
alen preizkus znanja ob za-
ključku srednje šole, toda na 
neki način ga je vendarle tre-
ba preveriti.«

Je bila prva izbira ob koncu 
osnovne šole gimnazija ali 
ste kolebali še med kakšni-
mi drugimi možnostmi?

»Odločal sem se med gim-
nazijo in srednjo šolo za ra-
čunalništvo na Vegovi v Lju-
bljani. Na koncu je prevlada-
la odločitev za gimnazijo, saj 
imaš na ta način več možnos-
ti za nadaljnji študij.«

Prihajate z Lukovice, gimna-
zijska leta pa ste preživeli v 
Kamniku. Zakaj ste se odlo-
čili ravno za kamniško gim-
nazijo?

»Večina vrstnikov iz Luko-
vice se res odloči za kakšno 
od srednjih šol v Ljubljani. 
Za kamniško gimnazijo pa 

sem se odločil delno zaradi 
bližine, a tudi zaradi dobrih 
izkušenj sestre, ki je že pred 
mano obiskovala program 
predšolske vzgoje na Gim-
naziji in srednji šoli Rudolfa 
Maistra in je bila zadovoljna. 
Ljubljana pa vendarle mor-
da lahko počaka na študent-
ska leta.«

Je bila izbira prava in vam je 
kamniška srednja šola po-
nudila dovolj kvalitetno zna-
nje?

»Da, to je bila vsekakor pra-
va odločitev. V Kamniku sem 
se dobro počutil in se spop-
rijateljil s sošolci, za katere 
mislim, da bomo tudi v pri-
hodnjih letih ostali v stiku. 
Seveda je tudi kakšen manj 
prijeten spomin, a tako bi 
bilo tudi povsod drugod. Na 
splošno mislim, da učitelji 
na kamniški gimnaziji po-
nudijo kvalitetno šolanje in 
lahko pridobiš veliko znanja. 
Seveda pa so nekateri profe-
sorji boljši, drugi slabši – kot 
tudi na drugih šolah.«

Odločili ste se za študij far-
macije. Kaj vas je pripelja-
lo do te odločitve? Ste teh-
tali tudi med drugimi mo-
žnostmi?

»Računalništvo je bila res 
neka stara želja še iz osnov-
ne šole, a tik pred vpisom 
sem se odločal med študi-
jem farmacije in kemije. Na 
koncu sem se odločil za far-
macijo, ker mislim, da mi 
bolj leži. Prav natančno pa 
ne znam razložiti, zakaj rav-
no študij farmacije in ne ke-
mije. Preprosto mislim, da 
mi bolj odgovarja.«

Kje si po zaključenem študi-
ju želite nadaljevati poklic-
no pot?

»Vsekakor v industriji. Za-
nimajo me raziskave in ra-
zvoj zdravil. Še zlasti me za-
nima razvoj zdravil za raka in 
alzheimerjevo bolezen. Če se 
bo kdaj v prihodnje ponudila 
priložnost za delo v tujini, jo 
bom gotovo poskusil izkori-
stiti, če ne drugega zaradi iz-
kušnje, ki jo prinašata življe-
nje in delo na tujem.«

Glede na izbiro študija kaže, 
da vam je bliže naravoslov-
je. Kaj pa družboslovni pred-
meti, vas je kateri pritegnil?

»Načeloma me res bolj pri-
tegnejo naravoslovni pred-
meti, a všeč mi je bila tudi 
psihologija in nekoliko manj 
sociologija. Me pa ne zanima 
toliko, da bi se na koncu odlo-
čil za študij v tej smeri.«

Poleg srednješolskih tekmo-
vanj iz kemije ste nekaj lepih 
uspehov poželi tudi na tek-
movanjih iz astronomije. 
Vas privlači vesolje?

»Astronomija me zanima 
zgolj ljubiteljsko, zavedam 
se, da je študij fizike precej 
težak, pa tudi možnosti za-
poslitve so za farmacevte na-
čeloma boljše. Na kamni-
škem srednješolskem cen-
tru sicer deluje astronomski 
krožek, a je zanj zmanjkalo 
časa. Sem pa rad sodeloval 
na tekmovanjih iz astrono-
mije. Zdi se mi pomembno, 
da imaš znanje z različnih 
področij, saj ti to daje širi-
no. Ne nazadnje pa mor-
da s kakšnimi koncepti iz 
astronomije lažje razumeš 

kakšen kemijski problem. 
Nočnega neba sicer nisem 
kaj dosti opazoval, imam pa 
shranjen opomnik za današ-
nji lunin mrk.« (Pogovor je 
potekal v petek, na dan, ko 
smo lahko opazovali najdalj-
ši popoln lunin mrk v tem 
stoletju., op. p.)

Kaj vam še zapolnjuje pros-
ti čas?

»Med maturo sem precej te-
kel, kar mi je pomagalo obvla-
dovati stres. Sicer pa rad be-
rem. Včasih sem precej prebi-
ral znanstveno fantastiko, se-
daj pa berem tudi kakšne dru-
ge zvrsti. Večkrat me je že pre-
senetilo, ko sem v roko vzel 
kakšno knjigo, za katero sem 
mislil, da mi ne bo všeč, pa me 
je pritegnila. Želim si prebra-
ti več klasik. Všeč mi je bila 
Stendhalova Rdeče in črno, 
trenutno pa berem Zločin in 
kazen in mi je zelo všeč.«

Priimek si delite s trenutno 
najbolj izpostavljenim slo-
venskim športnikom Pri-
možem Rogličem. Sta mor-
da v sorodu?

»O tem sem že poizvedoval 
pri starših, a zagotovo ne vem, 
ali sva v sorodu, čeprav je bil 
moj dedek doma iz istega oko-
liša kot Primož Roglič.« 

Kakšno se vam zdi življe-
nje v Sloveniji? Obstaja per-
spektiva za mlade?

»Mislim, da so v Sloveni-
ji sicer dobre možnosti za ra-
zvoj mladih, še posebno v far-
maciji. Vendar se ti v tujini 
odprejo nove možnosti, ki jih 
morda pri nas ne bi uspel iz-
koristiti. Tujina ima svoj čar, 
še posebno med mladimi, in 
mislim, da jo je treba izkusi-
ti, tudi zato, da znaš ceniti do-
movino. Blizu so mi severne 
države, med njimi tudi Nem-
čija in Avstrija, predvsem za-
radi jezika, ki se ga učim. 
Kam me bo odneslo, pa je še 
prezgodaj govoriti.«

Kako preživljate najdaljše 
počitnice?

»Že dvakrat sem bil na 
morju. Najprej s prijatelji, 
nato z družino. Sicer pa po-
čitnice ne minevajo nič dru-
gače kot sicer. V avgustu me 
čaka počitniško delo na Cen-
tralni čistilni napravi Dom-
žale. Opravljal bom prepro-
stejša dela, morda pa bom 
imel priložnost ''pogledati'' 
tudi v laboratorij, kar me še 
posebno zanima.«

Tujino je treba izkusiti tudi zato, 
da znaš ceniti domovino

Pogovarjali smo se z Mitjo Rogličem, enim izmed letošnjih desetih slovenskih maturantov, ki jim je na splošni maturi uspelo 
zbrati vseh štiriintrideset točk.

Mitja Roglič, diamantni dijak Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku, je za 
poklicno pot izbral farmacijo.

Mitja Roglič

»Ena od 
profesoric nam 
je rekla, da je 
gimnazija le 
podaljšanje 
otroštva. Da v 
teh štirih letih 
odrasteš in bolje 
razumeš stvari. 
S tem se kar 
strinjam, saj se 
mi je pogled na 
nekatere stvari 
precej spremenil 
v teh štirih 
letih.«
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Urša Peternel

V duhovnika ste bili posve-
čeni 29. junija 1968, novo 
mašo ste imeli dan zatem v 
Radomljah, pod lipo. Kakšni 
so spomini na tisti dan pred 
pol stoletja, ko ste kot mlad, 
26-letni fant, sprejeli zaob-
ljube in se zavezali Bogu?

»Tisto leto nas je bilo kar 
44 slovenskih novomašni-
kov. Bilo je neko notranje 
vznemirjenje, veselo priča-
kovanje, z druge strani pa je 
bilo podobno kot pri vzponu 
na goro: greš proti vrhu, po-
tem pa se na vrhu odpre in 
misliš, da si na koncu poti. 
A posvetitev je šele osvoji-
tev vmesnega vrha. S tem 
sem dobil usposobljenost, 
da bom opravljal poklic, za 
katerega sem se odločil. Se-
stričnin mož mi je na novo 
mašo dejal: 'Oh, France, a 
te ni škoda za fajmoštra? Bi 
ne bilo bolje, če bi bil inže-
nir, arhitekt, zdravnik, pro-
fesor?' Pa sem mu rekel, da 
bom kot duhovnik lahko na-
redil več dobrega. Nekako 
sem spoznal, da bom kot du-
hovnik mogel največ poma-
gati ljudem.«

Menda pa ste klic v srcu, da 
postanete duhovnik, zasli-
šali prav v gorah, v planinski 
koči, v razigrani druščini ...

»Iz vesele družbe na Ve-
liki planini sem šel na ska-
lo, se poglobil v premišljeva-
nje in prav začutil, da bo naj-
bolje, če se odločim za du-
hovniški poklic. In spozna-
nje, naj bom to, je raslo bolj 
in bolj.«

Prvo kaplansko mesto ste 
dobili v župniji Ljubljana 
Šentvid, zatem ste bili enajst 
let župnik v Črnomlju, leta 
1983 pa ste prišli na Dovje, 
kjer ste bili župnik kar 26 let. 
Kaj vas je vodilo v petdesetih 
letih duhovništva?

»Ob posvetitvi sem si za ži-
vljenjsko vodilo izbral stavek 
iz Stare zaveze: Veselje v Gos-
podu je naša moč. Izrekel ga 
je prerok Nehemija, ki je ob 
velikih preizkušnjah svoje 
ljudstvo prišel tolažit. Pome-
ni, naj človek nikoli ne poza-
bi, da ga ima Bog rad, ne gle-
de na vse. In če si še tak revež, 
a veš, da te ima nekdo rad, si 
vesel. Ta stavek me vodi še da-
nes in to prenašam naprej, na 
ljudi in tudi na naravo.«

Zaslužni ste za ponovno iz-
gradnje Aljaževe kapele na 
Kredarici, zaradi katere ste 
sploh dobili vzdevek 'trigla-
vski župnik', pa tudi za ob-
novo številnih kapel, cerkva, 

tudi v Mojstrani in na Dov-
jem, župnišč, postavitev 
kipa Jakobu Aljažu na Dov-
jem … Verjetno so bili to na-
porni, zahtevni projekti, za-
radi katerih ste se morali 
tudi zagovarjati ...

»Bilo je veliko pregovarja-
nja, tudi spotikanj. Ko sem 
prišel na Dovje, je bilo veli-
ko besed zaradi maše v Vra-
tih, češ da je to spomenik, 
ne kapela, kar je popolnoma 
zgrešeno. Jakob Aljaž je rav-
no zato hotel postaviti kape-
lo, da bi tam lahko opravljal 
bogoslužje. Ali pa za križ na 
Škrlatici, za katerega pravim, 
da je križ prijateljevanja, pri-
jateljstva. Zato mi je bilo tako 
težko, ko so ga po vojni podr-
li. In tudi novega so skušali 
podreti ... Pa daleč od tega, da 
bi izključeval! Kakor hitro pri-
de do izključevanja, to pome-
ni podiranje. Skušam udeja-
njati pozdrav Joža Čopa, ki je 
bil med snovalci prvega križa, 
in pozdrav skušam prenesti v 
današnji svet: Pa bohvonej, 
k'smo prjatli.«

Leta 2009 ste se odpovedali 
župniji ter odšli za duhovne-
ga pomočnika na Jesenicah 
z bivanjem v župnišču pri sv. 

Križu v Planini pod Golico. 
Kako ste se navadili življenja 
v rovtah, »med narcisami«? 

»Zadovoljen sem! Udob-
ja ni, a ga skoraj ne maram. 
Strašno rad grem tukaj gor 
na Hruščanski vrh, mimo 
ovčarske koče, pozdravim 
pastirja, če se srečava, in na-
ravnost gor na Golico. Nazaj 
grede pa se ustavim v Koči 
na Golici, pri oskrbnici Ka-
tarini, ki je prava 'planinska 
mama', do vsakogar tako 
prijazna. A pove pa tudi, če 
nekaj ni prav!«

Vrsto let ste bili zadolženi 
za bogoslužje v Vratih in na 
Kredarici. Še vedno mašuje-
te tam? 

»Maš sicer ni več toliko, 
kot jih je bilo včasih, so pa se-
veda še vedno, za praznike, 
kot je Marija Snežna, Veli-
ki šmaren ... Mašujem tudi, 
če kdo prosi, vsako leto av-
gusta je maša za Ledineko-
ve s Šmarne gore, ki pride-
jo vsako leto ob obletnici, ko 
je strela udarila v Jožico. Gor 
imamo srečanje in mašo, 
pridejo Jožica, mož Miha, ot-
roci in vnuki in velik del nji-
hovega kolektiva. A na Kre-
darico pridejo zdaj maševat 

tudi drugi duhovniki, tega 
sem vesel. Zame je ob nede-
ljah težko, če imam mašo tu, 
potem pa še na Kredarici. Ni-
koli nisem štel, koliko maš 
sem imel včasih gor, mogo-
če dvajset na leto, zdaj jih 
imam še kakšnih deset.«

Enkrat ste rekli, da ko ne 
boste mogli več do Kredari-
ce v štirih urah, boste prosi-
li, da maševanje prevzame 
nekdo drug ...

»Grem pa res bolj počasi 
... Nazadnje sem šel pred tre-
mi tedni in sem hodil slabe 
štiri ure iz Krme. Če vem, da 
imam čas in da me ne čaka-
jo, hodim počasi. Ob taki le-
poti se mi zdi škoda divjati, 
bi se mi zdelo prav greh ...«

Ste pa pred leti imeli težave s 
srcem, kajne? 

»Res je, a zdaj kar gre. Mu 
prisluhnem (smeh) ... Tudi 
po navodilu zdravnika sem 
se umiril in sem vesel tega.«

Na kakšen način pa vas bo-
gati delo bolnišničnega žu-
pnika, ki ga opravljate v 
Splošni bolnišnici Jesenice?

»V jeseniško bolnišnico 
hodim že devet let. Enkrat 

na teden grem od sobe do 
sobe, večkrat pa me tudi 
pokličejo, bolnik ali doma-
či, češ, pridite, gospod. Vča-
sih grem tudi trikrat na dan 
... To so taka zanimiva sre-
čanja. V sobi je redko kje en 
sam bolnik in tako grem od 
postelje do postelje. Pri vsa-
komer se ustavim. Se tako 
lepo pogovarjamo, neverjet-
no, tudi z muslimani, atei-
sti. To so čudovita srečanja. 
Redkokdaj kdo pokaže neje-
voljo in vsakemu sem hva-
ležen. Tudi z osebjem zelo 
lepo sodelujem in se čutim 
kot člen v njihovem delu. 
Nisem še slišal slabe bese-
de čez njihovo delo od bol-
nikov. Vedno rečejo: Tukaj 
sem človek, ne številka. Vča-
sih kakšna mama reče, ja 
umrla bi rada. Pa ji rečem, 
nič ne hitite, večnosti ne bos-
te nič prikrajšani, če boste 
še nekaj let živeli. Včasih pa 
koga tudi malo okregam, če 
je neprijazen do osebja. Mu 
rečem: To je zdaj vaš angel 
varuh v vidni podobi in ubo-
gati ga morate ... To so prijet-
na srečanja in na tem podro-
čju sem odkril novo podro-
čje delovanja. Vsak pacient, 
vsak človek je gora zase, vča-
sih prijazna, včasih nedos-
topna in neprijazna ...«

Grem od ljudi, da sem za lju-
di, ste nekoč dejali. Kako po-
membna je za vas samost, 
ki pa verjetno ni – osamlje-
nost?

»Sreča je v srečanju! A 
rad grem v samoto, na goro, 
proč od ljudi, da bom lahko 
za ljudi. Včasih, ko sem sam, 
sem najbolj z vsemi.«

Ko gledate nazaj na preho-
jeno pot, na petdeset let du-
hovništva, na tesno poveza-
nost z gorami – bi kaj nare-
dili drugače, bi šli po drugač-
ni poti? Ali se življenje, ko se 
ozrete nazaj, zdi izpolnjeno?

»Polno? Pa še kako! Včasih 
kar preveč! A do konca življe-
nja se še zmeraj napolnjuješ. 
Bolj ko dajem, več imam. In 
učim se, še zmeraj! Nobeno 
srečanje ni naključno in vsa-
ko v človeku pusti neko sled. 
Hvala Bogu, da sem se od 
vseh ljudi, s katerimi sem se 
srečal, lahko marsikaj naučil. 
Včasih sem kakšno stvar zelo 
težko sprejel, a čez leta sem si 
rekel: Kako dobro, France, da 
se je takrat to zgodilo, da si se 
izklesal! V tem je polnost bi-
vanja. Kristjani pa imamo še 
to posebno prednost, da na 
osnovi naše vere vedno osta-
ja trdno upanje, da vsak dan 
lahko začnem znova. Dokler 
diham, upam!«

Bolj ko dajem, več imam
France Urbanija, dolgoletni triglavski župnik, zadnja leta živi v Planini pod Golico, v župniji sv. Križ. Konec junija je s slovesno 
zlato mašo v cerkvi sv. Lenarta na Jesenicah obeležil pol stoletja duhovništva. 

France Urbanija, triglavski župnik, je konec junija z zlato mašo praznoval petdeset let 
duhovništva. Pri skoraj šestinsedemdesetih je še vedno zavzet gornik, dan po intervjuju,  
v sredo, jo je mahnil na Škrlatico, v nedeljo ima mašo na Kredarici ...

»Sestričnin mož 
mi je na novo 
mašo dejal: 
'Oh, France, a 
te ni škoda za 
fajmoštra? Bi 
ne bilo bolje, če 
bi bil inženir, 
arhitekt, 
zdravnik, 
profesor?' Pa 
sem mu rekel, 
da bom kot 
duhovnik lahko 
naredil več 
dobrega. Nekako 
sem spoznal, 
da bom kot 
duhovnik mogel 
največ pomagati 
ljudem.«

France 
Urbanija



petek, 3. avgusta 2018

Na robu

21

Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Franc Dolenc – lastnik Brda in Preddvora
Ko iz Kranja pogledate na 

gore od Krvavca proti Storži-
ču, se oko skoraj mora ustaviti 
na osamelem gozdu na pobo-
čju sicer gole Zaplate – Hudi-
čevem borštu. Kako je nastal, 
pripoveduje pripovedka. Za 
gozd, ko je bil še v dolini, sta 
se dolgo prepirala dva kmeta. 
Ker pametnejši pač odneha, je 
eden v jezi zaklel: »Hudič naj 
ga vzame!« Po tem sta kme-
ta le še prestrašeno strmela za 
peklenščkom, ki je z gozdom 
na hrbtu dirjal proti goram. 
Ko je prišel do sredine, je pri 
sv. Jakobu zazvonilo. Hudič 
je izgubil moč in spustil bre-
me sredi hriba. Čez dolga leta 
je gozd odkupil industrialec, 
gospodarstvenik, trgovec in 
lovec Franc Dolenc in v njem 
postavil lovsko brunarico.

Franc Dolenc se je rodil 
6. avgusta 1869 na kmeti-
ji v Krivem Brdu v Selški 

dolini. Z družino se je pre-
selil v Škofjo Loko, kjer je 
lažje trgoval z lesom, s ka-
terim se je poleg kmetova-
nja in poljedelstva ukvarjal 
že njegov oče Joško. V Škofji 
Loki je bil načelnik društva 
Sokol, v Preddvoru pa častni 
načelnik društva. V letih od 
1932 do 1936 je bil izvoljen 
za načelnika loške podružni-
ce Slovenskega planinskega 
društva. Postal je eden naj-
bogatejših Gorenjcev. Grad 
Hrib v Preddvoru je kupil 
leta 1924 s posestvi, gozdo-
vi, lovišči in lovskimi pravi-
cami. Z družabnikom Stan-
kom Heinriharjem iz Sori-
ce sta istega leta kupila grad 
Brdo. Temeljito sta ga obno-
vila in ga leta 1935 prodala 
knezu Pavlu Karađorđeviću.

Že leta 1926 je Dolenc na 
jugovzhodnem obrobju Hu-
dičevega boršta na Zaplati 

dal postaviti lovsko kočo. 
Iz zapisa bivšega preddvor-
skega župana, planinca in 
gorskega reševalca Franca 
Ekarja je znano, da je bila do 
Hudičevega boršta narejena 
tudi zahtevnejša konjska ja-
halno-nosaška pot. V njem 
so naredili še nekaj Dolenče-
vih macesnovih lovskih koč, 
poleg preddvorske pa tudi v 
loškem in kokrškem pogor-
ju. Na Lubniku je bila na nje-
govem svetu in tudi z njego-
vo pomočjo postavljena pla-
ninska postojanka. 

Franc Dolenc je bil med pr-
vimi, ki so elektrificirali lesno 
žago, in sicer v Preddvoru in 
Fužinah. Poganjale so jo vod-
ne turbine in enosmerni Si-
emensovi generatorji. Elek-
trarna je že v dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja z elektri-
ko oskrbovala preddvorska 
gospodinjstva. Dolenc je bil 

prizadeven tudi pri grad-
nji sodobnega preddvorske-
ga vodovoda v dolini Bistrice 
nad Novo vasjo. Skrbel je za 
ohranjanje in razvoj gozdov 
ter imel drevesnico. V nasadu 
severno od gradu Hrib je go-
jil vse vrste sadja. Obnovljeni 

grad Hrib je sprejemal viso-
ke goste in je bil v času biva-
nja Dolenca v Preddvoru tu-
ristična zanimivost, ki naj bi 
po številu turističnih gostov 
presegal gorenjske turistične 
kraje, kot sta Bohinj in Kranj-
ska Gora. 

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske: 
    V Kranju se je 30. 7. 1735 rodil duhovnik, kapucin, 

pridigar Janez Vizintin. Pridige je dosledno pisal v 
slovenskem jeziku.

   V Malenskem Vrhu pri Poljanah se je rodil časnikar 
in prevajalec Ivan Pintar. Med drugim je bil tudi 
urednik Slovenskega naroda.

   Na majhni kmetiji Debelo brdo pri Sv. Lenartu 
se je 1. 8. 1905 v družini Tavčar kot najmlajša od 
trinajstih otrok rodila pesnica in pisateljica Anica 
Gartner.

   Na Svetem Juriju ob Pesnici se je 2. 8. 1905 rodil 
zdravnik Milan Čeh. Delal je na Jesenicah in prvi na 
Gorenjskem začel s sistematičnimi pregledi delavcev.

Milena Miklavčič

Milka živi v manjšem go-
renjskem kraju. Zakoračila 
je v srednja leta. Zdi se ji, da 
je to čas, ko nisi več toliko ne-
umen, ko imaš že izkušnje 
in tudi pogled na življenje je 
dozorel. Kljub temu da niko-
mur nič noče, pa ugotavlja, 
da je okoli nje vedno več zelo 
agresivnih ljudi, ki se jih 
boji. Zdi se ji, da nimajo no-
benega občutka niti sočutja 
za druge, sicer bi vsaj vede-
li, kdaj odnehati. Ker je tudi 
sama odraščala sredi hude-
ga, zelo patološkega nasilja, 
jo še toliko bolj skrbi.

Milka, ki danes živi sama, 
zelo rada opazuje, kaj se oko-
li nje dogaja. Z invalidskim 
vozičkom se zapelje do otro-
škega igrišča, kjer je zmeraj 
živžav.

»Hitro spoznam, kakšni 
bodo, ko odrastejo. Že v ot-
roštvu se vidi, kdo bo nasi-
len, kdo se bo pustil koman-
dirati, iz koga se bodo norče-
vali in ga poniževali. Nekate-
ri njihovi starši ali stari star-
ši s svojim razdiralnim ve-
denjem zastrupljajo zrak v 
bloku, v katerem živimo. So 
brez občutka in brez vesti. 
Ne vedo, da zelo zgodaj sta-
nem in jih vidim, kako odvr-
žejo smeti v travo, namesto 
v zabojnik. Vidim, kako po-
lulajo sosedu zadnjo gumo. 
Vidim, kako se njihov kuža 
podela sredi dvorišča, pa ne 
pospravijo za njim. Vidim, 
kdaj so nasilni do svojih ot-
rok. Slišim, da grdo govorijo 
o prijateljih, ko pa so skupaj, 
se jim hinavsko smehljajo. 
Pred leti sem še mislila, da 
bom kaj pripomogla k bolj-
šemu in lepšemu vzdušju v 
našem bloku. Takrat je v tret-
jem nadstropju živela druži-
na, ki je imela očeta nasilne-
ža. Vsak večer smo posluša-
li, ko se je zverinsko drl nad 
ženo in otroki. Metal je petar-
de in dražil pse, da so tulili 
pozno v noč. Nekoč mi je bilo 
dovolj, pa sem ga prijavila. 
Kaj se je zgodilo? Prišla je po-
licija, a so vsi, ki so jih vpraša-
li, odgovorili, da jih nasilnež 
nič ne moti. Potem so bili 
jezni name, ker sem ga pri-
javila. Je to normalno?«

Milki življenje ni bilo z ro-
žicami postlano. Bila je ne-
zakonski otrok, očeta ni ni-
koli poznala. Mama je ni 

marala, zato Milka sklepa, 
da se ji je moralo zgoditi 
kakšno posilstvo. Že od mla-
dih nog jo je vzgajala v sov-
raštvu do moških. Dokler je 
bila mama še živa, ni smela 
nositi niti hlač! Če jo je vide-
la, da se pogovarja z dečki, je 
bila doma tepena. 

»Stara sem bila trinajst let, 
ko sem dobila prvo menstru-
acijo,« se spominja Milka. 

»Mama mi je razložila, da 
me bo krvavo prekletstvo do-
letelo enkrat na mesec. Go-
vorila mi je tudi, da bo men-
struacija izostala, če bom 
v svojo bližino spustila ka-
kšnega fanta. Takrat se je 
zgodil eden redkih trenut-
kov, ko sem se upala zasme-
jati. To pa zato, ker se mi je 
že misel, da bi se me kak-
šen fant dotaknil, zdela zelo 
smešna. Mama je brez be-
sed vstala, stopila do štedil-
nika, kjer je v džezvi vrela 
voda za turško kavo. V stotin-
ki sekunde je bila pri meni 
in mi pljusknila vrelo vodo 
po spodnjem delu pižame, 
prav po luliki. Ko sem zakri-
čala od bolečine, je zasikala: 
''Vidiš, tako te bo bolelo, če 
se ti bo kdo približal.'' Izku-
šnja je bila zelo grozljiva, za-
znamovala pa me je za celo 
življenje!«

Četudi je bila Milka bis-
tro dekle, ji mama ni dovo-
lila, da bi se vpisala v sre-
dnjo šolo. Pri petnajstih le-
tih je šla delat v tovarno, za 
tekoči trak. Bila je še mla-
doletna, a je mama vseeno 

podpisala, da lahko dela tudi 
v tretji, nočni izmeni. Mama 
je bila prepričana, da bolj kot 
bo utrujena, manj bo mislila 
nase in na moške. 

»Nisem imela nobene 
prijateljice, nikogar, s kate-
rim bi se lahko pogovarja-
la. Moja pot iz hiše, v kate-
ri sva z mamo živeli, je bila 
samo v službo in nazaj. No, 
v nedeljo sva šli tudi k maši, 
a sva sedeli skupaj, tako da je 
lahko nadzorovala vsak moj 
gib. Doma nisva imeli nobe-
ne knjige, da bi kupili televi-
zijo, ni bilo govora. Počutila 
sem se, kot bi živela v kletki. 
Mama je bila zunaj hiše po-
nižna, zelo vljudna in prijaz-
na, zdi se mi, da so jo ime-
li ljudje celo radi. A kaj, ko 
nihče ni niti slutil, kaj poč-
ne z mano, ko se vrata zap-
rejo. Vso plačo mi je pobrala 
– do zadnjega dinarja. Oble-
ke, ki sem jih nosila, so bile 
predpotopne, grde, starover-
ske. Imela sem kar lepe, dol-
ge lase, a sem si jih spenjala 
v rep. Molili sva vsak večer, 
pred kosilom, zjutraj. ''Hu-
dobni duh'', ki uničuje ne-
dolžna dekleta, je bil najin 
stalni družabnik. 

Potem pa so jo znanke le 
pregovorile, da sem se tudi 
jaz lahko pridružila skupini, 
ki je okraševala in čistila cer-
kev. Ob kakšnih slovesnostih 
smo več ur izdelovale trakove 
iz bršljana. Takrat so ženske 
tudi zapele. Nekoč sem se 
njihovim ubranim glasovom 
tudi sama pridružila. Bile so 

prijetno presenečene, ko so 
slišale, kako lep glas imam. 
Župnik me je prosil, ali bi 
lahko pela tudi na koru. Bila 
sem počaščena, vznemirje-
na in srečna. Mama je bila ob 
tem zelo jezna, a je svoj bes 
skrbno skrivala. Šele doma je 
planil iz nje. Prijela me je za 
glavo in me z njo butala ob 
steno, češ da sem se župniku 
ponujala. Bilo je grozljivo. A 
ker sem bila navajena, da jo 
ubogam, četudi sem bila sta-
ra skoraj 19 let, nisem ugo-
varjala. S cerkvenim zborom 
smo se včasih odpravili tudi 
kam na izlet. Takrat mama 
ni smela iti z mano. Raje ne 
razlagam, s kakšnimi nasveti 
me je natovorila, preden sem 
šla od doma!

Nekoč smo šli pet tudi v 
Stično. Bilo je nepozabno! 
Popolno doživetje! Tam sem 
spoznala Blaža. Bil je zboro-
vodja neke ženske pevske 
skupine. Prisedel je k meni, 
pa ne vem, zakaj. Začela sva 
se pogovarjati o glasbi, pet-
ju, Stični. Bilo mi je prelepo 
pri duši. Ko sva se poslovi-
la, me je prosil, ali mi lahko 
kdaj piše. Zgrozila sem se. 
''Ne, samo tega ne! Mama bi 
me ubila!'' sem pomislila. A 
želja, da bi z Blažem ostala v 
stiku, je bila premočna. Ne 
da bi razmišljala, sem mu 
dala naslov našega župni-
ka in ga prosila, naj mi piše 
tja. Potem pa sem mu poza-
bila povedati, da ga, če pis-
mo pride, izroči meni. Blaž 
mi je pisal že naslednji dan 
– in komu je dal župnik pis-
mo? Mami. Ko ga je prebra-
la – pa je bilo čisto nedolžno 
– je znorela. Potolkla me je 
na tla, me brcala, suvala. Ne 
vem, koliko časa, ker sem 
omedlela. Ker se le nisem 
prebudila, se je ustrašila in 

stekla do soseda, ki je pokli-
cal rešilni avto. Zbudila sem 
se šele naslednji dan v bolni-
šnici. Imela sem hudo mo-
žgansko krvavitev, menda 
so me komaj rešili. Mama 
se je v bolnišnici nalaga-
la, da so k nama vdrli ropar-
ji, in ker sem se jim upirala, 
so postali nasilni. Vsak dan 
me je obiskovala, me drža-
la za roke in se smehljala, ko 
je vedela, da jo gledajo. Pre-
den pa je odšla, mi je zašepe-
tala na uho, da me bo nasled-
njič ubila, če se bom še kdaj 
menila s kakšnimi pokvarje-
nimi dedci. Nekateri bi rekli 
''žal'', jaz pa pravim ''na sre-
čo'', ker se je moje zdravstve-
no stanje peti dan bivanja v 
bolnišnici ponovno zakom-
pliciralo. Najprej nisem ču-
tila nog, potem še rok. Spet 
so me operirali, bali pa so se 
najhujšega. Da krvavim v ka-
kšnem bolj nedostopnem 
delu možganov. Operacija je 
trajala več ur. Mama je sede-
la v čakalnici. Bilo jo je strah, 
da bom v zmedi, v kakršni 
sem se znašla, povedala res-
nico. A sem bila tako ustra-
hovana, da bi molčala, četudi 
bi mi rezali trakove s hrbta.

Ko sem se ponovno zbudi-
la iz narkoze, je bila noč. Ni-
sem vedela, ne kje sem, ne 
zakaj. Ob meni je bila medi-
cinska sestra, ki mi je nara-
hlo močila razpokane ustni-
ce z vodo. Bila je prva, ki je 
postala pozorna tudi na ne-
katere druge poškodbe, s 
katerimi je bilo zaznamo-
vano moje telo. Bilo je več 
vreznin, brazgotin od vre-
le vode, podplutb. ''Kdo ti je 
to naredil, otrok moj?'' me je 
pregovarjala, naj ji povem. A 
ji nisem. Preveč sem se bala 
…«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Hudič v človeški podobi, 1. del

Brazgotine
usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Sedel sem nekoč v dunaj
ski kavarni in sem bral 'Neue 
Freie Presse'. Ta list ni samo 
glasilo dunajskih nemško 
govorečih židov, temveč 
tudi glasilo avstrijske inte
ligence vseh narodnosti in 
vseh ver. Uvodni članki, ki 
jih v palestinsko pojočem 
slogu piše gospod Moriz Be
nedikt, so avstrijski evange
lij. Tisti dan je pisal gospod 
Benedikt o nekem štrajku, 
ob katerem je prišlo do te
peža in krvi, ter je nazadnje 
ves užaljen vzkliknil: 'Das 
sind die Argumente aus 
der Schwarzspanierstraße!' 
Šel sem koj iz kavarne po
gledat, kaj da se godi v tis
ti Schwarzspanierstraße in 
kakšni posebni argumenti 
da rastejo tam. Ugledal sem 

prav doli ob tlaku dolgo vrsto 
oken, ki so gledala na cesto 
iz nekake zelo prostorne kle
ti; tam spodaj je takrat živela 
'ArbeiterZeitung', osrednje 
glasilo avstrijske socialne de
mokracije. Spoznal sem res 
prav kmalu, da so argumen
ti iz Schwarzspanierstraße 
vse drugačni od onih iz Fich
tegasse, kjer je domoval Mo
riz Benedikt. Prav kmalu pa 
sem tudi občutil, kar sem 
še krepkejše občutil pozne
je, ko sem bral znanstvene 
knjige o socializmu: da ne 
berem novega, tujega evan
gelija, temveč da sem bil vse 
to spoznanje že ob mukah in 
dvomih sam v sebi doživel; 
ter da sta mi znanost in zgo
dovina le dodobrega dokaza
li, kar mi je bilo povedalo živ
ljenje samo. Tako sem prav 
nakratko in le v poglavitnih 

črtah narisal pot, ki jo na
pravi 'šolan' človek do so
cialne demokracije. Mis
lim namreč, da se tudi dru
gim ni godilo veliko drugače 
nego meni. Preplezati mu je 
treba trudoma devetkrat de
vet plotov, ki mu jih stavijo 
stare, priučene in posveče
ne fraze, dokler mu trpkost 
življenja, stud do 'narodne', 
'napredne' in 'krščanske' 
politike ter naposled znan
stveno spoznanje ne poka
žejo tistih ciljev, ki so vred
ni njegovega razuma in nje
govega srca. Tako politično 
prepričanje in tako svetovno 
naziranje, ki si ga je pribo
ril človek sam, mu je nadvse 
dragoceno in mu ga ne more 
vzeti nobena sila na svetu.« 
(Str. 16–17)

Esej Kako sem postal so
cialist je prvi v odličnem 

izboru, ki ga je ob stoletni
ci avtorjeve smrti izdala  
Mladinska knjiga v zbirki 
Knjižnica Kondor kot njen 
360. zvezek. Cankarjev ese
jistični brevir. Izbor potrju
je, kar mnogi že vemo: da 
Cankar ni bil samo odličen 
novelist in dramatik, ampak 
tudi vrhunski esejist. In da 
ni bil kak na Rožnik umak
njeni samotar; bil je kritič
no vpet v dogajanja svoje
ga časa. Leta 1907 pa je celo 
kandidiral za socialdemo
kratskega poslanca v dunaj
skem državnem zboru …

Ivan Cankar, Kako sem 
postal socialist in drugi 
spisi, izbral Primož 
Vitez, Mladinska knjiga, 
Ljubljana, 2018, 328 strani

Nove knjige (445)

Kako sem postal socialist

Vaš razgled

Alenka Bole Vrabec

Prebiram Reise um die 
Welt 1815–1818 (Tagebuch)/
Potovanje okoli sveta 1815–
18 (Dnevnik) nemškega pe
snika in znanstvenika, nara
voslovca Adalberta von Cha
missa, ki je prvikrat izšla 
1836, a je žal nimamo preve
dene v slovenščino. Kakšni 
sveži opisi Eskimov in Ale
utov, plemen Polinezije in 
njihovega življenja, havaj
skega kralja, na novo odkri
tih živali in rastlin in biva
nja na ruski ladji Rurik, ki 
je iskala severozahodni pre
hod na jadranju okoli sve
ta v letih 1815–1818. Brig, 
zelo hitra ladja ruske vojne 
mornarice, ki je nosila ime 
ustanovitelja Rusije Varjaga 

Rurika, naj bi našla skriv
nostni preliv, da bi olajša
la oskrbo in dolga potova
nja ruskim kolonialnim po
stojankam za trgovanje s kr
znom na zahodni obali Alja
ske vse do San Francisca. 

Potovanje je financiral 
grof Nikolaj Petrovič Ru
mjancev, podpiral pa ga je 
tudi car Aleksander I. Za
radi neugodnih vremen
skih razmer visoko na seve
ru pa tudi samovolja odpra
va ni dosegla cilja, je pa od
krila množico novih podat
kov o rastlinah, živalih in 
neznanih ljudstvih. Na Ru
riku so bili poleg kapitana 
in vodja odprave poročnika 
Otta von Kotzebueja še tri
je častniki, dva podčastni
ka, ladijski zdravnik, risar
kartograf ter vodilni znan
stvenik, naravoslovec Adal
bert von Chamisso, s kate
rim je kapitan kot vojaška 
oseba ravnal zelo oblastno 
in ponižujoče. Ladja je v le
tih 1815–1818 enkrat obplu
la Kap Hoorn, enkrat pa Rt 
dobrega upanja in poskuša
la najti severozahodni preliv 
s tihomorske strani. Na poti 
so kartografirali kar štiristo 
na novo odkritih otokov. Ne
kajkrat so ladjo močno poš
kodovali viharji, in ko je ka
pitan, ki ga je mučila bole
zen, odločil, da se ekspedi
cija končuje, je Brig pristal 
v pristanišču Cavite, prib
ližno 35 kilometrov oddalje
nem od Manile, kjer so lad
jo skoraj popolnoma obno
vili. Seveda so kapitanovo 
odločitev krepko obsojali, a 
iskani preliv je ostal skrit. 
Dragocene zbirke rastlin in 

manjših živalic, umetniških 
in etnografskih primerkov, 
ki so v zapečatenih zabojih 
v trebuhu čakale na končno 
izkrcanje, so včasih pristale 
tudi v morju, ker naj bi po 
kapitanovem mnenju ovira
le normalne opravke na lad
ji. Kaj so takrat kuhali v Ma
nili, Chamisso ne piše, da
nes pa je zelo priljubljen  

Pancit – filipinska ponev z 
riževimi rezanci

Za 4–6 oseb potrebujemo: 
250 g riževih rezancev, 2 žlici 
olja, 250 g piščančjih krač brez 
kosti, 250 g svinjine – pleče, 
100 ml sojine omake, 0,5 sre-
dnje velike zeljne glave, 2 ko-
renčka, črni poper, pol žlič-
ke naribanega ingverja, 250 g 
očiščenih kozic, 2 spomladan-
ski čebulici, 2 stroka česna, čili 
po okusu, pest sesekljanega ko-
riandra ali peteršilja.

Riževe rezance namoči
mo v topli vodi. Ko so mehki, 
jih razrežemo na 10 cm dol
ge trakce in dobro odcedimo.  

Na olju popražimo na koc
ke narezanega piščanca in 
svinjino, da spremeni bar
vo. Meso vzamemo iz pon
ve. Dodamo na trakce nare
zano zelje in korenje in duši
mo, da se oboje zmehča. Po 
potrebi dodamo malo zele
njavne juhe. Dodamo rezan
ce, tenko narezani čebulici, 
česen in kozice. Začinimo. 
Dušimo še 5–7 minut. Po
nev mora biti pikantna. Na 
koncu dodamo koriander ali 
peteršilj.

Pa dober tek!

Odprava Rurik

mizica,
pogrni se

Velika planina, glavna kamniška turistična atrakcija, privablja vse več obiskovalcev. Če so 
v prvi polovici lanskega leta na planino z gondolo prepeljali 16 tisoč gostov, so jih v prvi 
polovici letošnjega že 22 tisoč. Da je sprehajalcev in pohodnikov precej, pa je v največji 
meri zaslužna idilična podoba pastirskih stanov, kjer je v času pašne sezone še posebno 
živahno. / Foto: Tina Dokl

Nedavni popolni lunin mrk je pričakovano na plano privabil množice, ki so po vsem 
svetu, tudi pri nas, lahko občudovale redek astronomski pojav, najdaljši v tem stoletju, 
ob katerem se je Zemljin naravni satelit obarval opečnato rdeče. Poleg znanstveno-
teoretske perspektive so se znova prebudili starodavni miti in legende o krvavi Luni, ki 
nad nas prinaša v skrivnostno tančico odeto usodo – marsikdo se je tako potopil v globok 
metafizični razmislek, poetično razpoloženi pari pa so izkoristili popolno kuliso za romanco 
poletne noči. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič



Maša Likosar

S
amovi radijski za
četki segajo v leto 
1982, ko se je kot 
moderator prik
ljučil tedanjemu 

Radiu Glas Ljubljana. Pravi, 
da je bil za tiste čase in tis
te ljudi, ki so imeli v rokah 
škarje in platno, problema
tični element. »Za doma
čo glasbo sem imel tisto, ki 
se poje v slovenščini, nisem 
bil 'balkanofil', zato so me 
zelo hitro odslovili.« Kasne
je se je pridružil ekipi Radia 
Kranj, kjer je spoznal Roka 
Hlebša, s katerim sta sku
paj postavila Radio Dur. 
»Vedno sem sanjal o svojem 
radiu, a pred osamosvojit
vijo to ni bilo mogoče. Leta 
1995 je uspelo in začel je 
oddajati Radio Dur.« 

Samov radio je predvajal 
glasbo, ki je nihče ni, glas
bo, ki je danes morda bolj 
popularna, kot je bila tedaj. 
»Vrteli smo zimzelene pes
mi, spodbujal sem Hazarde, 
Pepel in kri, Marjano Der
žaj, Majdo Sepe, to so bila 
res zlata leta slovenske pope
vke, a odzivi so bili negativ
ni. Zmerjali so me, da sem 
šovinist, nacionalist, kseno
fob, ker nisem predvajal juž
njaške glasbe, a jaz sem ven
darle Slovenec v Sloveniji, 
zato bom poslušal sloven
ske pesmi in dejstvo je, da je 
imel Radio Dur več kot tride
set tisoč poslušalcev.« Samo 
meni, da je z Radiom Dur 
pogorel, ker so res predvajali 

samo kakovostno slovensko, 
špansko, italijansko, portu
galsko, angleško glasbo, ba
lkanske pa ne. »Južnjaška 
glasba je še danes najbolj 
poslušana, zaradi česar Slo
venci in naša slovenska kul
tura izumiramo.« 

Začel na novo 

Sledila so leta zatišja, pred 
dvema letoma pa Samova 
velika vrnitev: začel je orati 
ledino na področju digitalne
ga radia. Digitalni radio se sli
ši zelo visokoleteče, a Samo 
pojasni: »To je isti radio kot 
vsak drugi radio, le da so fre
kvence druge, sliši se samo v 
digitalnem svetu na interne
tu in na posebnih DABradij
skih sprejemnikih, ki pa jih 
imajo praktično že vsi novej
ši avtomobili. Osnova digital
nega radia je digitalni multi
pleks oziroma podatkovni 

tok, ki vsebuje radijske pro
grame in podatkovne servise. 
Ta podatkovni tok se generi
ra enkrat za celotno območje 
Slovenije v RTV centru v Lju
bljani.«

Otrokom nihče več ne 
pove, kaj je glasba

Samo je svoj digitalni 
radio, ki se je v eter prvič ogla
sil 1. januarja 2017, poime
noval Glasbeni radio, ustvar
ja pa ga skupaj z moderator
ko Tatjano Filipič. Glasbeni 
radio, ki ima sedež na Raki
tni, je eden prvih digitalnih 
radiev v Sloveniji in je prav
zaprav dediščina Radia Dur 
in nadaljuje tradicijo produk
cije zmernega in omikanega 
radijskega programa z nena
silno glasbo starejšega datu
ma.  »Glasbeni radio ima v 
rotaciji petnajst tisoč skladb, 
ker spoštujemo poslušalce, 

ne želimo ponavljati in ne 
želimo biti moteči.« Poleg 
glasbe Glasbeni radio ponu
ja tudi izobraževalne progra
me. »Predvsem želimo lju
di izobraziti o glasbi in nje
ni zgodovini. Otrokom nih
če več ne pove, kaj je glasba, 
da je to pravzaprav smiselno 
kombiniranje zvokov. Hkrati 
želimo povedati, kdo je Geor
ge Benson, zakaj je John Len
non pisal tako glasbo, kot jo 
je, zakaj je Carlos Santa
na nasproti Primožu Graši
ču invalid na kitari.« Samo 
sicer ni prepričan o trajnem 
oddajanju Glasbenega radia, 
a pravi, da bo zagotovo obsta
jal in se bo vrtel, vsaj dokler 
ga bo poslušal on sam. Hkra
ti je mnenja, da bo radio nas
ploh kot medij zagotovo 
ohranil obstoj, ker zaposluje 
samo eno čutilo: sluh. »Glas
ba sprošča in je vedno nekje v 
ozadju, poslušamo jo doma, 
v avtu, v trgovini, v lokalu, na 
kolesu in še ves čas vmes.« 

Spet piše besedila

Desetletje je Samo kot 
glasbenik miroval tudi ust
varjalno, leta 2012 pa se mu 
je, kot pravi, odprl svet in 
ponovno je začel pisati bese
dila. Posnel je že devet novih 
pesmi, v tem letu jih name
rava posneti še sedem, pri
čakujemo lahko tudi izid 
nove plošče. »Rdeča nit vseh 
mojih novih skladb je kriti
ka politiki, ki je sadistična 
do ljudi, in na drugi strani 
bebavost ljudi, ki se pustijo 
voditi za nos.«

DIGITALNI RADIO JE RADIO 
KOT VSAK DRUG
Če vam Samo Glavan ni znan, vam je Dušan Uršič zagotovo, in če poznate zadnjega, poznate tudi 
prvega – gre za isto osebo namreč. Glasbenik, avtor, in ustanovitelj ene prvih zasebnih radijskih postaj 
v samostojni Sloveniji, Radia Dur, Dušan Uršič se je pred osmimi leti preimenoval v Sama Glavana in 
danes orje ledino na področju digitalnega radia.

Samo Glavan (nekdaj Dušan Uršič) je podpornik slovenske 
glasbe, ki je sporočilna, ustvarjena iz duše in ni usmerjena 
v množično narekovano produkcijo ter hiter zaslužek. 
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Alenka Brun

N
atalija Bratko
vič se vrača na 
voditeljski sto
lček Kmetije, 
ki jo letos nje

ni ustvarjalci postavljajo v 
sedanjost. Kmetija bo večja, 
lepša, kmetom pa bo ponu
dila udobno zavetje, ki ga 
bodo morali v času bivanja 
obdržati. Za Natalijo je pes
tro leto, spomladi pa smo 
jo lahko spremljali tudi v 
šovu Zvezde plešejo. Vze
la je le nekaj dni dopusta, a 
je dela vajena: »Ko se lotim 
projekta, ga zagrabim z obe

ma rokama in sem popolno
ma predana. Tako je tudi z 
novo sezono Kmetije,« pove 
in doda, da se že pridno pri
pravlja na prihajajoče arene 
in nove tekmovalce. »Veli
ko berem o tekmovalcih, 
da jih že pred šovom dodo
bra spoznam, saj se le tako 
lahko odzovem na njihove 
besede. Poleg teh priprav 
je tu še pomerjanje oblek, 
dogovarjanje glede frizur in 
makeupa. Super je. Ekipa je 
že ogreta.« Natalija nam je 
še zaupala, da nas tudi v tej 

sezoni čaka kar nekaj novo
sti, morda bomo koga celo 
prepoznali.

Kako pa se spominja Kmeti
je lanskoletna zmagovalka, ki 
si je s prejeto denarno nagra
do kupila avto in z denarjem 
pomagala hčerki pri študiju v 
Avstraliji? »Zdaj se je že malo 
umirilo, a še vedno pogosto 
pride kdo v lokal in me čud
no gleda, potem pa se le opo
gumi in me vpraša, od kod se 
poznava. Veliko ljudi me pre
pozna in me pride pozdravit,« 
pravi Milena Žižek, ki zdaj 
normalno dela v svojem loka
lu. Pove še, da je z nekateri
mi tekmovalci obdržala stik, 
nasveta za letošnje tekmoval

ce pa nima: »Ne vem, kako 
do zmage. Meni so vsi govori
li, da sem imela dobro taktiko, 
a jaz nisem imela taktike. Po 
štirinajstih dneh sem si želela 
domov, potem pa sem se kar 
prepustila toku,« pove Milena, 
ki ima na Kmetijo lepe spomi
ne in bi bila z veseljem tudi 
letos del ekipe, ko je videla, da 
bodo imeli tekmovalci več luk
suza. Z veseljem bi šla nazaj, a 
ne bi ostala ves šov, morda dva 
tedna. Naj bi pa v novo sezono 
Milena prijavila kar štiri svoje 
prijatelje. 

NA KMETIJO SE 
VRAČA NATALIJA
Jeseni bomo na Pop TV lahko spremljali 
resničnostni šov Kmetija, ki ga bo ponovno 
vodila Natalija Bratkovič. Kaj pa pravi lanskoletna 
zmagovalka Kmetije Milena Žižek?

Natalija Bratkovič / Foto: Pop TV

Milena Žižek / Foto: Pop TV
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

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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TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_62
NALOGA

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

6 3 7 1
8 6 1 5

1 9 5 2
4 8 9 7 2

2 7 3
5 1 9 7

sudoku_LAZJI_18_62

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_62
NALOGA

8473
691
39426

6371
8615

1952
48972

273
5197

sudoku_LAZJI_18_62

REŠITEV

849176352
762385914
531942786
256439871
378621549
194758263
413897625
927564138
685213497

sudoku_TEZJI_18_62
NALOGA

1 2 7
8 5 9 1
5 1 6
9 1

7 8 3 2
2 4

5 1 8
4 5 9 3

6 8 9

sudoku_TEZJI_18_62

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_62
NALOGA

127
8591
516
91

7832
24

518
4593

689

sudoku_TEZJI_18_62

REŠITEV

136829457
287345916
459167823
594732168
768514392
312698745
973251684
845976231
621483579

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.                        

Novak v tretji knjigi 
Jožica pride v nebesa, da bi videla svojega pokojnega moža. 
»Ali lahko pokličete gospoda Novaka, prosim?« vpraša 
svetega Petra.
Petrov tajnik pobrska po seznamu in reče: 
»Gospa, pri nas ni nobenega Novaka.«
Jožica je čisto iz sebe in začne točiti solze, Petru se zasmi-
li, zato ji svetuje:
»Ni še vse izgubljeno, gospa. Mogoče je pa pri konkurenci.«
»Ojej,« se ustraši Jožica. »A moram zdaj k hudiču?«
»Ah, kje pa, gospa. Tukaj imamo tudi njegov seznam,« jo 
potolaži tajnik. »Takoj bom preveril.«
Išče in išče, ampak Novaka ne najde. 
»Gospa, pa ste prepričani, da se je pisal Novak?«
»Seveda sem prepričana, saj sva bila trideset let poroče-
na,« je vsa iz sebe Jožica. 
»Aha, če je pa tako, bom moral pogledati v tretjo knjigo,« 
reče tajnik.
»Zakaj pa v tretjo?« se spet ustraši Jožica. »Kakšne nesre-
čnike imate pa v tej knjigi?«
»Mučenike,« odgovori tajnik.

Pri frizerju 
K frizerju pride možakar, ki ima natanko tri lase na glavi.
»Kakšno frizuro bomo?« ljubeznivo vpraša frizer, ne da 
bi ga pogledal. 
»Na prečo,« reče možakar. 
Frizer se tedaj obrne, pomisli, nato pa izstreli: »En las bo 
moral preč.«

Bistri Janezek 
Učiteljica: »Janezek, kako razlikujemo kravo in bika?«
Janezek: »Po repu. Krava ga ima eno luknjo višje.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V službi se boste obremenjevali zaradi nepomembnih 
stvari. Rezultati bodo tisti, ki bodo pokazali, koliko ste se 
v resnici angažirali. Družabno življenje bo od srede naprej 
pestro in v družbi novih ljudi se boste počutili sproščeno.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Nimate več veliko časa za skrivanje svojih čustev. Dodat-
na oseba v igri lahko pošteno premeša karte. Odprite se 
in bo vse postalo lažje. Hitro si boste na jasnem, kaj lah-
ko pričakujete. Malo le vam še manjka in dosegli boste 
želeni cilj.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Teden bo pester in na površje bo izvlekel veliko odprtih 
vprašanj ter nedokončanih dogovorov. Ker ne marate 
sprenevedanja, boste težko ostali tiho. S svojimi premiš-
ljenimi dejanji pa se boste elegantno ognili morebitnemu 
konfliktu.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Poskušali boste postoriti čim več, da bi si na dopustu lah-
ko oddahnili. Pazite, da si ne naložite preveč dela, saj vas 
zna občutek, da vam je nekaj spodletelo, spraviti v slabo 
voljo in ves trud bo zaman. Nekaj stvari raje odložite za 
kasneje. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Bolj kot karkoli drugega si boste želeli druženja s svojo 
simpatijo. Če si boste naredili dober načrt, bo sreča na 
vaši strani, saj bo vse potekalo v pravo smer. Na delovnem 
mestu boste deležni komplimenta, ki vas bo razveselil.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Pred pomembno odločitvijo se boste posvetovali z osebo, 
ki vam je blizu, in deležni boste neodobravanja iz njene 
strani. Na svoji poti je pametno slediti sebi. V vaši situa-
ciji pa bi bilo vredno premisliti tudi iz druge perspektive. 
Še je čas. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Svoje sposobnosti boste dobro izkoristili, saj se boste ob 
pravem času znašli na pravem mestu. Na ljubezenskem 
področju boste uspešno kos skušnjavi, ki vam bo prekri-
žala načrte. Svojo skrivnost zadržite zase, za vsaj še kak-
šen dan. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Dela boste imeli čez glavo in zdelo se bo, da vsi od vas 
nekaj pričakujejo. Preusmeritev pozornosti, med drugim 
tudi iz delovnih obveznosti, na prijetnejše misli, je neiz-
bežna. Druženje v dvoje vam prinaša samo potrditev, ki 
jo potrebujete. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Svoje misli boste končno spočili, čeprav bo kazalo, kot da 
gre v tej smeri vse narobe. Pristali boste na kompromis s 
partnerjem in preživeli lep dan, ki bo izven načrtov. Priha-
ja presenečenje, nad katerim se boste zamislili. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Negodovanje na delovnem mestu vam ne bo prav nič 
koristilo. Komentarje raje zadržite zase, saj si boste s tem 
naredili veliko uslugo. V domačem okolju boste prijetneje 
razpoloženi. Pred vami je priložnost za zelo dober nakup. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Dnevi bodo minevali, vi pa boste še vedno odlašali s svojo 
odločitvijo. Dlje ko boste premišljevali, težje se boste spo-
padli situacijo. Na romantičnem področju ne boste imeli 
nikakršnih dvomov, saj boste točno vedeli, kaj si želite. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vse, kar si boste želeli, je nekaj miru in čas za počitek. 
Sprva bo videti, da vam bo uspelo, nato pa se bo izkazalo, 
da na vašo pomoč računajo na različnih koncih. Upošte-
vali boste prijateljev nasvet in na drugačen način poskr-
beli zase.
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Emisije CO2: 180−125 g/km. Kombinirana poraba goriva: 7,8−4,8 l/100 
km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0529−0,0183 g/km. 
Število delcev: 0,00830−0,00117 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. Prikazan je model Tiguan R-Line Edition z dodatno 
opremo. Slika je simbolna. *Prihranek je odvisen od izbrane izvedbe.

www.volkswagen.si

Pustite se zapeljati!
Izbirajte med izvedbami Tiguan Trend Edition, 
Tiguan Comfort Edition in Tiguan R-Line 
Edition, ki vas bodo navdušile s svojo bogato 
opremo, in prihranite do 4.500 EUR*.

Tiguan.
Zdaj v novih 
izvedbah 
Edition.

Več informacij o izvedbah Edition 
najdete v našem prodajnem salonu 
Volkswagen ali na www.volkswagen.si.

VWoglasDealer_Tiguan_98x204.indd   1 21/05/2018   11:00

Rešitve križanke (geslo, sestavlje-
no iz črk z oštevilčenih polj in vpi-
sano v kupon iz križanke) pošljite 
do petka, 10. avgusta 2018, na 
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj. Rešitve lahko od
date tudi v nabiralnik Gorenjske-
ga glasa pred poslovno stavbo na 
Bleiweisovi cesti 4.

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

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW TIGUAN, 2. nagrada: enodnevna 
uporaba avtomobila VW POLO, 3., 4. in 5. nagrada: poklanja Gorenjski glas



26

DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_03. 08. 2018

Zvezdnik serije Obalna straža David 
Hasselhoff (66) se je tretjič poročil. Več-
no zvestobo je obljubil partnerki Hayley 
Roberts (37), s katero sta skupaj že sedem 
let. Poroka je po besedah igralca poteka-
la v krogu družine in prijateljev v Italiji, 

medene tedne pa bosta uživala na Maldivih. Igralec je bil 
pred tem poročen s Pamelo Bach and Catherine Hickland.

David Hasselhoff tretjič pred oltar

Pevec Two Feet (25) je po samomorilskem 
sporočilu, ki ga je objavil na družabnem 
omrežju, pristal v bolnišnici. V objavi, 
ki jo je naslovil Nasvidenje, je zapisal: 
»Vsem svojim oboževalcem sporočam, 
da vas imam rad in upam, da sem vam 

na kakšen način kdaj pomagal. Vem, da je čudno objaviti 
samomorilsko pismo na tviterju, toda tako danes živimo. 
Rad vas imam.« Kasneje se je javil njegov oče in potrdil, da 
je pevec v bolnišnici, da diha in je pod stalnim nadzorom.

Poslovil se je kar preko tviterja

Štirinajstletna igralka 
Millie Bobby Brown in 
petnajstletni pevec  Jacob 
Sartorius  sta se po sed-
mih mesecih zveze raz-
šla. Novico sta objavila 

na instagramu. »Odločitev je bila sporazumna. Oba sva 
srečna in ostajava prijatelja,« sta zapisala. Sestajati sta 
se začela oktobra lani, vendar sta zvezo do silvestrovega 
ohranila zase.

Konec najstniške zaljubljenosti

Kot kaže, ima zvezdnik 
sage  Somrak Robert Pat-
tinson (32) novo dekle. 
Igralca so opazili v obje-
mu igralke in manekenke 
Suki Waterhous (26). Kot 

poročajo tuji mediji, sta bila opažena na premieri fil-
ma Mamma Mia! Spet začenja se v Londonu, kasneje pa 
v eni izmed tamkajšnjih restavracij. Videti sta bila sveže 
zaljubljena, saj sta se ves čas objemala in poljubljala. To 
je Pattinsonova prva zveza po tem, ko se je lani razšel s 
pevko FKA Twigs, s katero sta bila zaročena.

Sta Robert in Suki nov par?

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

V 
juliju v Bohinju 
folklorniki Kul-
turnega društva 
Bohinj uprizo-
rijo tradicional-

no igro Vasovanje, ki ima že 
zelo dolgo tradicijo. Prire-
ditev obuja stare bohinjske 
običaje vasovanja na vasi, 
zgodi pa se v vaškem jed-
ru Pod lipo v Srednji vasi. 
Za uvod v Vasovanje pa vsa-
ko leto organizator pripravi 
še krajši glasbeni program. 
Tokrat je nastopil ansam-
bel Banda citrarska iz Iha-
na pod vodstvom Petra Nap-
reta. Igra vse od slovenske 

glasbe do ljudskih, ponaro-
delih, tudi narodno-zabavno 
glasbo. Ob spremljavi citer je 
zapel še Klemen Torkar, ki je 
tudi sicer njihov redni gost, 
skupaj veliko nastopajo.

Petkov večer je bil v 
bohinjskih vremenskih bar-
vah: najprej se je pooblačilo, 
potem se je za kratek čas uli-
lo. A kakor hitro je dež poje-
njal, se je pod vaško lipo nab-
ralo lepo število ljudi, kar je 
bil znak, da se je dogodek 
lahko začel. 

O Vasovanju smo nekaj 
besed spregovorili z režiser-
ko Marjeto Preželj. Za reži-
sersko palico Prežljeva od 
leta 1993 ni prijela le enkrat; 
včasih, če je kakšna »vloga 

sfalila«, je tudi igrala. V bis-
tvu poskrbi, da vse lepo teče. 
Igralska ekipa je že precej 
utečena, a se ji vsako leto vse-
eno pridruži kako novo ime. 
Scenarij za Vasovanje je delo 
nekega bohinjskega režiser-
ja. Ostaja isti, le leta 2000 
ga je malce priredila, dodala 
nekaj šeg, dve novi vlogi. Igra 
je sestavljena iz treh delov: 
prvi del se odvija pri Mihovcu 
– v gostilni; sledi prizor vaso-
vanja, potem pa se igra vrača 
v gostilo, kjer se fantje ponov-
no zberejo. Sledi ples ta potr-
kana. Organizator vasovan-
ja je TD Bohinj, izvede ga FS 
KD Bohinj. 

Glavni vlogi Franceta 
in Lenke so letos zaupali 

Borutu Priteklju in Evi Vav-
roš, ki je obenem tudi vod-
ja odrasle skupine FS KD 
Bohinj. Borut pove, da igra 
štiri leta in že tretjič vlogo 
Franceta, ampak vseeno je 
moral malce osvežiti bese-
dilo. 

Sobota je bila namenjena 
Kmečki ohceti, kjer so letos 
poroko uprizorili, saj niso 
poročili pravega para; vrhu-
nec poletja v Bohinju naj bi 
bila Kresna noč 11. avgusta. 
Napovedan je ognjemet, pri-
pravljajo pa glasbeno zaba-
vo z Ginom in bandom, sku-
pino Tabu, ki letos praznu-
je dvajseti rojstni dan, ter 
»bendom za žur«, priljub-
ljenimi Calypso.

VASOVANJE POD VAŠKO LIPO
Konec tedna je Bohinj tradicionalno gostil Etno vikend. Začnejo ga z Vasovanjem, nadaljujejo naslednji 
dan s tradicionalnim doživetjem kmečke poroke, napovejo pa tudi že Kresno noč.

Žan Nartnik igra kmečkega fanta, Jošt Strgar na klarinet, 
Marjeta Preželj pa je Vasovanje ponovno režirala.

Vasovanje uprizarjajo sredi vasi in v igri ima seveda vaška 
gostilna pomembno vlogo.

Peter Napret in Klemen Torkar Tomaž Sorč in precej tihi slamnati možic

Eva Vavroš in Iris Režek, ki igra kar dve vlogi: Zefko in Jero. 
Pred začetkom igre sta si dekleti privoščili kavo.

Vlogo Franceta so letos ponovno zaupali Borutu Priteklju. 
Vseeno je moral besedilo malce osvežiti.

V tradicionalnem Vasovanju pod lipo v Srednji vasi je 
letos vlogo Špele odigrala Petra Brežan, Nina Kožar 
Mencinger je nastopila v vlogi Minke, v igri pa je 
zaplesala tudi Ksenija Janc. / Foto: A. B.
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – »Folklorno društvo 
Šenčur pod umetniškim 
vodstvom Saša Aleksandra 
Zupana je zelo dejavno in 
ustvarjalno. Z vedno novi
mi plesnimi posebnostmi 

nastopajo njegovi člani v 
domačem kraju ter bližnji 
in daljni okolici. Kot vsa
ko leto so tudi letos zaple
sali na praznik krompirja, 
v čast cesarici Mariji Terezi
ji, ki je s to kulturno rastli
no rešila lakote prebivalce, 

med drugim območja dana
šnje Slovenije. Z velikim ve
seljem pa so se zagnani šen
čurski folkloristi odzvali po
vabilu organizatorja festiva
la k udeležbi na Internaci
onalnem folklornem festi
valu Razigrano oro 2018 v 

Ohridu v Makedoniji,« je za
pisala Marija Marjeta Jurge
le, članica šenčurskih folklo
ristov. V Makedonijo jih je 
julija odpotovalo 29.

Festivala se je udeležilo 
dvajset skupin iz Srbije, Hr
vaške, Bolgarije, Romuni
je, Rusije, Poljske in tudi tri 
slovenske: Ravne na Koro
škem, Vuhred in Šenčur. Ko 
so se v povorki sprehodili po 
glavni ulici Ohrida, so bili v 
raznolikih barvah, modelih, 
krojih noš res prava paša za 
oči in ljudje so jih navduše
no pozdravljali. Navdušenja 
pa so bile nastopajoče skupi
ne deležne tudi ob večernem 
nastopu. Šenčurska, kate
re instrumentalisti so že ob 
prihodu v hotel poskrbeli za 
veselo razpoloženje, petje in 
ples, se je predstavila z dve
ma plesoma, s potoučkami 

in z bergeltancem, ki sta 
bila nagrajena z bučnim 
aplavzom predvsem doma
če publike. 

Šenčurski folkloristi so si 
pod vodstvom lokalnega tu
rističnega vodnika Gjorgi
ja v dneh gostovanja ogleda
li tudi nekatere kraje, poleg 
Ohrida z njegovim kristalno 
čistim jezerom, kjer pogled 
seže do globine 22 metrov, 
tudi samostan sv. Naum, vi
deli so 35 km dolgo pogorje 
med Ohridskim in Prespan
skim jezerom, razglašeno za 
nacionalni park, in vrsto kul
turnih spomenikov Make
donije, te od Slovenije naj
bolj oddaljene nekdanje ju
goslovanske republike. 

Na srečanju, ki ni bilo 
tekmovalnega značaja, pač 
pa druženje in spoznava
nje folklornih skupin iz 

različnih dežel, sta umetni
ški vodja FS Šenčur Aleksan
der Sašo Zupan in predse
dnica društva Irena Kajzer, 
izvrstna organizatorka tega 
gostovanja, prejela prizna
nje in darilo za sodelovanje 
na 12. folklornem festivalu 
in izročila tudi darilo iz Šen
čurja makedonskim organi
zatorjem festivala. 

»To je bilo naše prvo go
stovanje na tujem, in ker 
smo tudi člani mednarodne 
organizacije CIOFF (Med
narodni svet organizacij 
folklornih festivalov in ljud
skih umetnosti), bomo na 
tem v prihodnje še delali,« 
je po vrnitvi iz Makedonije 
dejala Irena Kajzer. Dodaja, 
da bodo folkloristi z vajami 
začeli septembra, prvi torek 
v mesecu, k sodelovanju pa 
vabijo zlasti plesalce.

Očarali makedonsko 
občinstvo
Folklorno društvo Šenčur je julija gostovalo na mednarodnem folklornem 
festivalu Razigrano oro 2018 v Ohridu. S svojim plesom so navdušili  
občinstvo in ostale udeležence festivala. Spoznali tudi Makedonijo.

Folkloristi iz Šenčurja so navdušili s svojima nastopoma. / Foto: FD Šenčur

Folklornega festivala v Makedoniji se je udeležilo 29 članov FD Šenčur. / Foto: FD Šenčur

Suzana P. Kovačič

Križe, Železniki – Ob svetov
nem tednu dojenja bo jutri, 
4. avgusta, v več mestih peti 
festival Dojiva se, na Gorenj
skem bo v Križah in Železni
kih. Festival je namenjen po
moči in informiranju noseč
nic o pomenu dojenja in pre
magovanju težav z dojenjem 
ter drugih izzivih nosečnosti 
in starševstva. Podporna sku
pina Dojiva se, ki deluje na 
Facebooku, se tako enkrat na 
leto iz virtualnega sveta prese
li v parke in na ulice ter trge 
slovenskih mest. Tema le
tošnjega festivala je Zaupam 

si, namenjena je opogumlja
nju žensk, da ponovno odkri
jejo in prisluhnejo svoji intu
iciji; v poplavi informacij in 
dobronamernih nasvetov je 
pomembno, da se ženska za
nese na svojo presojo in svoj 
občutek. Festival bo pospre
mil izid priročnika Zaupam 
si. – za nosečnost, dojenje in 
starševstvo. V Križah bo festi
val potekal od 9. ure v parku 
pred osnovno šolo, ob 9.30 na 
temo Pomen dotika v noseč
nosti in po porodu ter masaža 
dojenčka, ob 10. uri bodo na 
vrsti Najpomembnejši nasve
ti glede dojenja, ob 10.30 Iz
zivi poporodnega obdobja, 

ob 11. uri Zdravilne rastli
ne za okrevanje po porodu 
in za večjo laktacijo, ob 11.30 
pa Poporodna vadba za ma
mice z dojenčki. V Železni
kih bo festival potekal od 9. 
ure dalje v parku pri Osnovni 
šoli Železniki. Ob 9.15 bo t. i. 
Ženski krog (izmenjava izku
šenj, zgodb o dojenju, skup
no raziskovanje poti do zau
panja vase in svojega otroka), 
ob 10.30 bo tema Varna vad
ba v nosečnosti in poporod
nem obdobju, ob 11. uri pa 
druženje. Na obeh lokacijah 
bo spremljevalni program, 
med drugim tudi Družin
sko fotografiranje.

Jutri festival o dojenju
* 
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JEZERSKA PROMENADA 
 3.8. | YIP´S ChIlDREN´S ChOIR | hONg KONg 
 3.8. | FANFARE CIOCARlIA | ROMuNIJA

 4.8. | guIllAuME PERRET | FRANCIJA

 5.8. | NATAChA ATlAS | EgIPT / VB

www.festival-okarina.si

Vsi koncerti ob 20.30 uri.
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Danica Zavrl Žlebir

Stari vrh – Turistično druš
tvo Stari vrh v nedeljo, 5. av
gusta, pripravlja tradicional
no prireditev Dan oglarjev. 
Program bo tudi zelo pester 
in zanimiv.

Začelo se bo že ob 8. uri, 
ko bodo pohodniki kreni
li na pohod Med gorami. 
Od poldneva do tretje ure 

popoldne bo na prireditve
nem prostoru igral Ansam
bel dveh dolin, nato bo sledil 
kulturnoetnografski pro
gram s slovesnim prižigom 
oglarske kope. Tu bodo pri
kazali spravilo lesa, postav
ljanje kope, prikaz oglarje
nja, uporabo oglja, razstavo 
starih motornih žag in orod
ja, nastopili bodo tudi folklo
risti in ljudski pevci. Ob 

16.30 bo tekmovanje dvojic 
v »pajsanju hloda«, nadalje
vali bodo z zabavnim delom 
dogajanja, s srečelovom in 
glasbo ansamblov Akordi in 
Viktorji. Stari vrh z okolico 
pa obiskovalcem poleg tega 
ponuja tudi veliko možnos
ti za sprehode in krajše po
hode, zahtevnejši pohodni
ki pa se lahko povzpnejo tudi 
na mogočni Blegoš.

Dan oglarjev na Starem vrhu
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

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

www.gorenjskiglas.si

Planinska zveza 
Slovenije je izdala 
delovni zvezek  
o gorah za otroke  
od 9. do 14 leta.  
V nejm boste našli 
naloge za zabavo, 
ustvarjanje, učenje 
in vzgojo. Naloge 
imajo 3 težavnostne 
stopnje, barvne 
ilustracije in 
fotografije.  
Veliko zanimivosti 
za mlado in staro 
ter rešitve za 
preverjanje znanja.

                        + poštnina

9 EUR
9065 strani, 210 x 300 mm, mehka vezava

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 4. 8.
12.40, 14.45, 16.50, 19.00, 20.00, 
21.10, 22.10 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
12.30, 14.20, 16.15, 18.10 HOTEL 
TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 4. 8.
13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 21.10, 
22.10 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
14.30, 16.30, 18.30, 19.30 HOTEL 
TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE!, sinhro.
13.30, 15.30, 17.30 HOTEL 

TRANSILVANIJA 3: VSI NA MORJE!, 3D, 
sinhro.
21.30 SICARIO 2: VOJNA BREZ PRAVIL
20.00 NEBOTIČNIK
15.20 ANT-MAN IN OSA
20.40 IZGUBLJENA MED VALOVI
19.10 TI LOVIŠ!
17.50 OCEANOVIH OSEM
14.10, 16.40 NEVERJETNI 2, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 3. 8., sobota, 4. 8., in nedelja, 5. 8.
18.30 HOTEL TRANSILVANIJA 3: VSI NA 
MORJE!, sinhro. (v petek in soboto 3D)
20.30 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Maša Likosar

Velika planina – Na Veliki 
planini, kjer pastirji še ved-
no živijo, kot so nekdaj, dan 
posvetijo trniču. Trnič je vr-
sta trdih sirov značilne hru-
škaste oblike, pripravljajo ga 
na območju Velike, Male in 
Gojške planine v Kamniško-
Savinjskih Alpah. Izdelan je 
iz skute, smetane in soli ter 
okrašen s posebnimi orna-
menti, ki jih vtisnejo z reli-
efno izrezljanimi lesenimi 
deščicami ali paličicami, pi-
savami. Trnič so pastirji iz-
delovali predvsem v 19. in 
20. stoletju, uporabljali so 
ga v vsakodnevni prehrani, 
pogosto kot dodatek jedem. 
Danes ga na Veliki planini 
izdelujejo od junija do sep-
tembra, ko je pašna sezona. 

Na Dan trniča so obiskoval-
ci poleg pastirskih jedi iz sve-
že pomolzenega mleka lah-
ko okušali tudi trničevo pa-
nakoto na ješprenčkovi sola-
ti ter gobovo juho s trničem. 
V idilični pastirski vasici pred 
Preskarjevim muzejem je po-
tekala delavnica izdelave trni-
ča, kjer je Sonja Koprivšek s si-
rarske kmetije Pr’ Gabršk pri-
kazala postopek in oblikova-
nje trniča, hkrati pa je predsta-
vila njegovo zgodbo. “Pastirji 
so nekoč namolzeno mleko 
skisali, odstranili smetano, ga 
nalili v glinen lonec in ga pus-
tili na ognjišču. Maso so nato 
odlili v torilo, kjer se je skuta 
odcedila, dodali sol in masa 
je bil pripravljena za obliko-
vanje.” Trnič naj bi imel zelo 
poseben okus, ker je narejen 

iz skute in brez sirišča. “Svež 
trnič ima nežen okus, z zo-
renjem, ko se posuši, posta-
ne zelo trd, zato se uporablja 
kot parmezan, riba in posipa 
se predvsem na rižote, teste-
nine, juhe, solate, celo na sla-
dice.” 

Posebna zanimivost trni-
ča pa je, da po izročilu sim-
bolizira ljubezen. “Pastirji so 
trniče jeseni, ob koncu paše, 
kot dokaz ljubezni in zvesto-
be podarjali svojim izbran-
kam, ženam in dekletom,” 
pojasni Sonja in nadaljuje: 
“Trnič so vedno izdelovali v 

paru. Pastirji so enega obdr-
žali, drugega pa podarili izvo-
ljenkam, ki so sir hranile tudi 
več let. Če je obdarovanka sir 
sprejela, je bil to znak, da ji 
lahko dvori. Trnič ima obliko 
ženske dojke, ker so pastirji 
med njegovim oblikovanjem 
mislili na svoje izvoljenke.” 

Trnič predstavlja dediščino 
Velike planine in ker se tam-
kajšnjim prebivalcem zdi po-
membno ohranjati kulturno 
dediščino, bodo njihovo zna-
nje in tradicijo o trniču po-
novno širili 12. avgusta pred 
Preskarjevim muzejem. 

Sir, ki ima obliko dojke 
Letos so na Veliki planini že četrtič praznovali Dan trniča, posebnega sira, ki se danes uporablja v 
kulinariki, nekoč pa je simboliziral ljubezen in pastirjem dal znak, da je izbranka pristala na dvorjenje.

Trnič so nekoč prekadili v dimu na odprtem ognjišču, zato je bil nekoliko temnejši, danes 
ga sušijo v zračnem prostoru in se obarva svetlo rumeno. / Foto: Tina Dokl

Sonja Koprivšek je v tradicionalni noši prikazala izdelavo in oblikovanje trniča. / Foto: Tina Dokl

Nekoč so z lesenimi deščicami, imenovanimi pisave, 
okrasili svoj trnič in vsak pastir je imel svoj prepoznaven 
vzorec. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Kamniška Bistrica – V ne-
deljo ob 11. uri bo v kape-
lici na Veliki planini pote-
kala maša, posvečena Ma-
riji Snežni. Od 10.30 do 14. 
ure pa se bodo najmlajši 

lahko udeležili pastirskih 
delavnic pred Preskarje-
vim muzejem. Obiska-
li bodo pastirje, si izdelali 
pastirski klobuk, igrali pas-
tirske igre, spoznali mitič-
na bitja, ki živijo na Veliki 
planini, obiskali muzej ter 

zakurili ogenj. Pester ko-
nec tedna na Veliki planini 
se bo sicer začel že jutri, v 
soboto, ko se bo med 10.30 
in 13.30 začel voden ogled 
planine z lokalnim turistič-
nim vodnikom. Udeležen-
ci si bodo ogledali kapelo 

Marije Snežne, Gradišče, 
jamo Vetern'co, Preskarjev 
muzej ter druge skrite in 
manj skrite kotičke Velike 
planine, ter izvedeli marsi-
kaj zanimivega o siru trni-
ču in drugih zgodbah pla-
nine.

Praznični konec tedna na Veliki planini
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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: 4. 8., 7. 8., 8. 8., 11. 8.; DUGI OTOK: 3.–7. 9.; TER-
ME TUHELJ: 18.–21. 10.; MEDŽIGORJE 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.

PRIREDITVE

Dan spomina pod Storžičem
Tržič – Občina Tržič, Združenje borcev za vrednote NOB Tr-
žič, Krajevna skupnost in PGD Lom pod Storžičem, Občin-
sko združenje slovenskih častnikov Tržič, Območno združe-
nje veteranov vojne za Slovenijo Tržič, Policijsko veteransko 
društvo Sever Gorenjska in Planinsko društvo Tržič vabijo 
na prireditev Dan spomina pod Storžičem v nedeljo, 5. av-
gusta, ob 11. uri. Za pohod po severnem pobočju Kriške gore 
do Doma pod Storžičem bo odhod ob 8. uri s parkirišča v 
Grahovšah. Od 10. ure dalje bo sprejem udeležencev pred 
domom pod Storžičem, ob 11. uri pa bo osrednja slovesnost 
pri spomeniku.

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, v pe-
tek, 3. avgusta, ob 17. uri igranje taroka, ob 18. uri pa petje 
ljudskih pesmi. V ponedeljek, 6. avgusta, bo ob 17. uri pred 
Mercatorjevim centrom na Kokrici zbor za pohod k mlinč-
kom v Udin boršt. Obvezne prijave na brezplačne dogodke 
sprejemajo na telefon 041 724 134 ali na e-naslovu mck-pri-
java@luniverza.si.

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 4. avgusta, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Savlova spreobrnitev ob 9. uri ter pre-
davanje Zdravje: Skoraj vse je v vaši glavi ob 10.30.

IZLETI

Na Goteniški Snežnik
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Goteniški Snežnik (1290 n. m.), ki bo v četrtek, 9. avgusta, 
z odhodom s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Creine. 
Vabijo tudi pohodnike, ki bodo hodili dve uri po lažji poti, za 
planince pa bo hoje štiri do pet ur. Vrnitev v Kranj je pred-
videna ob 19. uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni 
pisarni do ponedeljka, 6. avgusta.

Mateja Rant

Bled – Poleti Triglavski na
rodni park privablja množi
ce obiskovalcev, ki so navdu
šeni nad lepoto tamkajšnje 
narave, ki vključuje tudi bar
vito cvetje. A kot opozarja
jo v javnem zavodu Trigla
vski narodni park (TNP), 
naj planinsko cvetje obisko
valci občudujejo v naravi ter 
ga ne trgajo in nosijo s se
boj domov. »Tako kot pov
sod po Sloveniji je tudi v Tri
glavskem narodnem parku 
strogo prepovedano odvze
mati rastline zavarovanih 
vrst iz narave, v prvem in 
drugem varstvenem obmo
čju parka pa navedena ome
jitev dodatno velja tudi za ne
zavarovane vrste.« Zato sve
tujejo, da si obiskovalci lepe 
prizore iz narave shranijo v 
spominu, in ne na plačilnih 
nalogih naravovarstvenih na
dzornikov. Določene vrste cvetja so 

ogrožene zaradi občutlji
vosti, redkosti, uničeva
nja ali neprimernega nači
na rabe življenjskega pros
tora in tudi zaradi svoje mi
kavnosti, pojasnjujejo v jav
nem zavodu TNP. Med stro
go zavarovane vrste sodi tudi 
največji predstavnik v nara
vi rastočih kukavičevk oziro
ma orhidej v Evropi – lepi če
veljc. »Ta očem izjemno pri
vlačna rastlina je v Sloveniji 
strogo zavarovana že od leta 
1922,« so razložili v javnem 

zavodu TNP in dodali, da gre 
v Sloveniji predvsem za alp
sko vrsto, ki sodi med značil
ne rastline bukovih gozdov, 
nanj pa lahko naletimo tudi 
v pasu ruševja in na goz
dnih obronkih. Po ocenah 
v Triglavskem narodnem 
parku uspeva kar petina 
slovenske populacije lepe
ga čeveljca. »Poleg gnoje
nja, intenzivne paše, pose
gov v prostor in neprimer
nega gospodarjenja z goz
dovi ga ponekod ogrožajo 
tudi množično obiskovanje 

rastišč in z njim povezano 
trganje cvetočih poganjkov 
ali celo izkopavanje in iznos 
rastlin,« poudarjajo v jav
nem zavodu TNP. Nekatera 
rastišča, opozarjajo, so na
mreč razmeroma lahko dos
topna in prepredena s steza
mi, zato tudi poostren nara
vovarstveni nadzor v času 
cvetenja rastlin ne more za
gotoviti njihove popolne 
zaščite. »Kljub temu verja
memo, da večina občudoval
cev rastišča obiskuje odgo
vorno, zavedajoč se varstve
nega pomena tega prelepega 
predstavnika orhidej.«

Rastišča lepega čeveljca 
v Triglavskem narodnem 
parku so med drugim vklju
čena tudi v ekološko omrež
je območij Natura 2000, 
zato so v javnem zavodu 
TNP kot upravljavci tega 
območja še dodatno odgo
vorni za dolgoročno ohrani
tev vrste. »Tudi letos se po
leg naravovarstvenih nad
zornikov TNP v izvajanje 
poostrenega nadzora na ob
močjih z najbolj ranljivimi 
rastišči vključujejo še druge 
pristojne službe in tudi po
samezniki, zaznane kršitve, 
kot so namerno uničevanje, 
nabiranje, poškodovanje, 
trganje, ruvanje ali posedo
vanje rastlin lepega čevelj
ca, pa se lahko obravnavajo 
kar najstrožje, celo kot ka
znivo dejanje,« še opozarja
jo v TNP. 

Ogrožene rastline 
potrebujejo posebno varstvo
V Triglavskem narodnem parku je med pestro množico rastlin, ki rastejo v zavarovanem območju,  
tudi nekaj sto vrst prepoznanih kot ogroženih, zaradi česar potrebujejo posebno varstvo.

Lepi čeveljc / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Prosvetno 
druš tvo Sotočje Škofja Loka 
tudi letos vabi otroke na tra
dicionalno delavnico obliko
vanja gline, ki bo v četrtek, 
23. avgusta, ob 16. uri. De
lavnica bo na Mestnem trgu 
38, na dvorišču starega žu
pnišča, v primeru dežja pa v 
veži stavbe. Vodila jo bo Ma
rija Bizjak iz Kranja. Delav
nica je brezplačna in bo traja
la do 18. ure, vmes bodo člani 
društva poskrbeli za osveži
tev. Število je omejeno, zato 
društvo Sotočje prosi za čim
prejšnje prijave (na telefon 
051 344 119). Vse izdelke bo 
kiparka zapekla in jih bodo 
pokazali na priložnostni raz
stavi 1. decembra, v veži sta
rega župnišča, ko bo delavni
ca adventnih venčkov. 

Avgusta kiparska delavnica

Utrinek z lanske kiparske delavnice / Foto: Jožica Žnidaršič

Med strogo zavarovane 
vrste rastlin sodi tudi 
največji predstavnik 
v naravi rastočih 
kukavičevk oziroma 
orhidej v Evropi – lepi 
čeveljc. Ta očem izjemno 
privlačna rastlina 
je v Sloveniji strogo 
zavarovana že od leta 
1922.

Ljubljana – Ob letošnjem evropskem letu kulturne dediščine, 
ki je razglašeno na podlagi sklepa Evropskega parlamenta 
in Sveta, so predstavniki evropskih institucij podprli pred-
log Nemškega nacionalnega odbora za varovanje kulturne 
dediščine, da po vsej Evropi istočasno zazvonijo cerkveni in 
posvetni zvonovi in s tem pričarajo enega izmed vrhuncev 
evropskega leta kulturne dediščine. V Evropi že več kot tisoč 
let zvonjenje zvonov zaznamuje čas za delo, za počitek in 
za molitev. Zvonovi so od nekdaj slišno opominjali na red v 
verskem in posvetnem življenju. Zvonovi bodo zazvonili ob 
mednarodnem dnevu miru, v petek, 21. septembra 2018, od 
18. ure do 18.15. Pobudi se bomo pridružili tudi v Sloveniji, zato 
so imetnikom zvonov v cerkvah, na mestnih hišah, gasilskih 
domovih in vaških zvonikih ter drugje posredovali prošnjo, da 
presodijo, ali se bodo temu dogodku pridružili. Pobudi se je 
moč pridružiti tudi s pritrkavanjem, ki je vpisano v slovenski 
register nesnovne kulturne dediščine. Z zvokom zvonov že-
lijo poudariti vrednote solidarnosti in miru ter naše kulturne 
dediščine v Evropi in svetu. Da ne bi pozabili, kako dragocen 
je mir za vse nas, se letos spominjamo stote obletnice konca 
prve svetovne vojne in štiristote obletnice začetka tridesetletne 
vojne leta 1618 in njenega konca leta 1648. Zainteresirani naj 
udeležbo potrdijo na elektronski naslov koordinatorke evrop-
skega leta kulturne dediščine elkd.mk@gov.si.

Zvonjenje za mir
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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.
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Ta knjiga  
je lepo in 
koristno darilo 
hkrati.
Trda vezava,  
72 strani.

                        + poštnina

11     99
EUR

Prej, ko se otrok spozna z zemljevidi in dobi občutek  
za zemeljsko oblo, razporeditev celin in držav, njihovih  
glavnih mest, zastav ter značilnosti, bolje se bo znašel  
v šoli in v vsakdanjem življenju. V Otroškem atlasu  
sveta s posodobljenimi podatki boste skupaj z  
otrokom svet odkrivali na preprost in zanimiv način.

Redna cena knjige je 19,99 eur, nova cena knjige  
je le 11,99 eur+poštnina.

Maltatal, gorska
dolina slapov
Datum: 15. 8.

Cena: 38,00 €
46,00 €

40 potnikov            
             30 potnikov            

Safari park 
in Verona
Datum: 25. 8.

Cena: 49,90  €
59,90  €

45potnikov           
             35 potnikov           

Korzika

Datum: 20. - 23. 9.

Cena: 315,00  €
345,00  €

40 potnikov        
             30 potnikov        

Obiranje mandarin

več različnih programov
in odhodov v oktobru

Cena: od 165,00 €
od 185,00 €

45 potnikov   
             35 potnikov   

Šarganska osmica 
in Višegrad
Datum: 20. - 23. 9.

Cena: 229,00  €
254,00  €

40 potnikov        
             30 potnikov        
             

Z nami po nova doživetja!

Kranj: 04/20 13 220
Škofja Loka:04/51 70 305
Radovljica: 04/53 20 445

Jesenice: 04/58 09 755
Domžale: 01/72 20 016
Ljubljana:01/23 08 505

Tržič:04/59 63 280    

Poslovalnice

www.alpetour.si

Črna gora in 
Narodni park Durmitor
Datum: 12. - 16. 9.

Cena: 269,00  €
298,00  €

40 potnikov        
             30 potnikov        
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Rezultati 61. kroga – 1. avgusta 2018
1, 5, 13, 16, 21, 22, 39 in 33

Loto PLUS: 6, 8, 14, 17, 34, 36, 38 in 1
Lotko: 2 2 3 2 7 9

Sklad 62. kroga za Sedmico: 3.770.000 EUR
Sklad 62. kroga za PLUS: 160.000 EUR
Sklad 62. kroga za Lotka: 770.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

ODDAM

OPREMLJENO sobo s svojo kopalnico 
in souporabo kuhinje, okolica Vodic, 
tel.: 070/207-697 18002400

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 

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.

POSESTI
PRODAM

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

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

OPREMLJEN frizerski salon, 31 m2, v 
obratovanju, v Kranju, tel.: 040/430-
801 18002379

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza 1.2 TSi, let. 2017, kovinske 
barve, 24.500 km, vsa možna oprema, 
5 vrat, kot nova, tel.: 041/543-876  
 18002391

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter Cruisym 300 i ABS, nov, 
2 leti garancije, cena 4.500 EUR, tel.: 
041/209-066 18002392

Enodružinsko stanovanj-
sko hišo (kuhinja z dnev-
no sobo, 3 spalnice, kopal-
nica z WC, shramba, ga-
raža in dve pokriti parkir-
ni mesti) oddam v najem. 
Hiša se nahaja 4 km od Kra-
nja, lokalni prevoz. Meseč-
na najemnina 550,00 EUR 
+ stroški. Ponudbe za na-
jem s podatki, izključno na:  
poslovni.biro@siol.net.
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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.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 17. julija 2018, je bila ZVEZA DRUŠTEV MLA-
DINSKI CENTER IDRIJA. Geslo križanke je bilo: OD TRA-
DICIJE DO SODOBNOSTI. Nagrajenci so: 1. nagrada: vsto-
pnica za voden ogled Antonijevega rova in Topilnice + ku-
pon v vrednosti 10 EUR za obisk Praznika idrijskih žlikrofov 
prejme Minka Kaurin iz Radovljice, 2. nagrada: vstopnico 
za voden ogled Mestnega muzeja Idrija + kupon v vred-
nosti 10 EUR za obisk Praznika idrijskih žlikrofov prejme 
Ivana Prezelj iz Škofje Loke, 3. nagrada: kupon v vrednos-
ti 10 EUR za obisk Praznika idrijskih žlikrofov prejme Vesna 
Porenta iz Škofje Loke. Nagrajenkam čestitamo!

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 20. julija 2018, je bil ZAVOD ZA TURIZEM 
IN KULTURO KRANJ. Geslo križanke je bilo: KRANJSKA 
NOČ. Nagrajenke so: 1.–3. nagrado, po dve vstopnici za 
New swing Quartet, prejmejo: Boža Torkar z Bohinjske 
Bele, Tinkara Krnc iz Kamne Gorice in Draga  Turk iz Ži-
rovnice. Nagrajenkam čestitamo!

Na Tosc
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Tosc (2275 n. m.), ki bo v četrtek, 16. avgusta, z odhodom s po-
sebnim avtobusom ob 6. uri izpred Globusa. Hoje bo šest do 
sedem ur, za pohodnike pa bo izpeljan drug pohod z istim iz-
hodiščem, a z manjšo višinsko razliko in dolžino. Prijave z vpla-
čili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 13. avgusta.

Kolesarska izleta
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Nemilje–Kranj, in sicer v torek, 7. avgusta, 
z odhodom ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Žu-
pančičevi ulici. Zahtevnost ture je srednja, prevozili boste 
štirideset kilometrov. Vabijo tudi na kolesarski izlet Kranj–
Voglje–Lahovče–Zalog–Cerklje–Kranj, ta pa bo v torek, 14. 
avgusta, prav tako z odhodom ob 8. uri izpred nekdanje tr-
govske šole na Župančičevi ulici. Tudi ta tura je srednje zah-
tevna, prav tako s štirideset kilometrov prevožene poti. Oba 
izleta bosta v primeru dežja odpadla.

Ekskurzija Muzejev radovljiške občine
Radovljica – Muzeji radovljiške občine vabijo v ponedeljek, 
1. oktobra, na ekskurzijo, ki bo tokrat obarvana baročno, saj 
letos mineva tristo let od smrti v Radovljici rojenega slikarja 
Karla Frančiška Remba. Ekskurzija se bo začela v Brežicah, 
nadaljevala v Podčetrtku in okolici ter končala v Olimju. Spoz-
nali boste baročno zgodbo slikarjev, poleg Remba še Franca 
Ignaca Flurerja, Johanna Casparja Wagingerja, Mathiasa von 
Göza ter Antona Lerchingerja. Prijave in plačila zbirajo oseb-

no na upravi Muzejev radovljiške občine, Linhartov trg 1, Ra-
dovljica (drugo nadstropje), od 8. do 14. ure pri Maji Kolman, 
tel. 04 5310 520, lahko pa tudi po faksu: 04 5320 520 ali po 
e-pošti mro@mro.si z dokazilom o plačilu avansa.

OBVESTILA

Odprta vrata rojstne hiše Ignacija Borštnika
Cerklje – V nedeljo, 5. avgusta, bo rojstna hiša Ignacija 
Borštnika od 10. do 18. ure ponovno odprta za vse obisko-
valce. Poleg stalne zbirke in stare kovačnice se hiša ponaša 
še z rastiščem potomke najstarejše žlahtne vinske trte na 
svetu, darilom Mestne občine Maribor. Posajena je bila le-
tos, ob 160. obletnici rojstva velikega Cerkljana.

OBVESTILA

Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi 2018
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi si v torek, 7. avgusta, ob 
20. uri lahko ogledate dramo/komedijo Slovenija, Avstralija 
in jutri ves svet, edini slovenski film letošnjega izbora v režiji 
Marka Naberšnika. Anton Komat v svoji knjigi Zemlja, voda, 
seme opozarja, da ima Slovenija največjo površino nakupo-
valnih središč na prebivalca v Evropski uniji, in režiser Mar-
ko Naberšnik mu v tem filmu prikima. Glavni junak filma je 
Boris, ki dela kot vzdrževalec strojev v tovarni in upa, da mu 
bo prihodnost prinesla nagrado za opravljeno delo in trud.
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NA  SVETE  VIŠARJE  
PO  MARIJINI  POTI

          IZLET // 29. AVGUST 2018

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

Cena izleta: 37 EUR 
Cena vsebuje: prevoz z žičnico in kosilo na Svetih Višarjah,  
vodenje, prevoz in DDV.
Odhodi avtobusa:
z AP Škofja Loka ob 6.50,  z AP Mercator Primskovo ob 7.10, 
z AP Globus Kranj ob 7.20, z AP Radovljica ob 7.40. 
Povratek v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št.: 04/201 42 41,  se oglasite  
osebno na Bleiweisovi  c. 4 v Kranju  ali pišite na: narocnine@g-glas.si.

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

NA  SVETE  VIŠARJE  
PO  MARIJINI  POTI

Dodaten datum  za izlet
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ZAHVALA

Naša srca jočejo ob izgubi ljubega ata, starega ata in pradedka

Janeza Remica
Od nas se je poslovil v sredo, 25. julija 2018. Iskreno se zahvaljuje
mo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za izre
čena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo 
se gospodu župniku za opravljena obreda pogreba in svete maše. 
Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju in negovalkam za zdrav
stveno oskrbo in nego v času njegove bolezni. Hvala sorodnikom, 
prijateljem in znancem za pomoč, obiske in prijetna druženja, ki so 
mu krajšala in popestrila čas v zadnjih mesecih njegovega življenja.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi domači
Kranj, julij 2018

ZAHVALA

V 74. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, ata in brat

Janez Šenk
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri
jateljem, sosedom in znancem za vso pomoč, izrečena sožalja  
in darovane svete maše. Za vso požrtvovalnost in lajšanje bolečin 
ob zadnjih dnevih se iskreno zahvaljujemo tudi osebju Bolnišnice 
Golnik. Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Ivanka in sin David z družino

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama,  
sestra in teta

Marija Pogačnik
roj. Plestenjak, iz Sp. Besnice, 1931–2018

Ob boleči izgubi drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja 
in podarjene sveče. Posebno zahvalo izrekamo dr. Terčonu in se
stri ZD Stražišče, zdravnikom in sestram bolnišnice Golnik in 
bolnišnice Jesenice za lajšanje bolečin v času njene bolezni. 
Hvala pogrebni službi Navček, pevcem in župniku za lep obred. 
Hvala vsem, ki so jo pospremili na njeno zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njeni

Po neozdravljivi bolezni je v 90. letu tiho odšla od nas ljuba 
mami, mama in prababica

Jožica Skumavc
Od nje smo se poslovili 1. avgusta 2018 v družinskem krogu.  
Njena družinska skrb in dobrota bosta za vedno ostali v naših srcih.

Žalujoči njeni domači
Kranj, avgust 2018

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(S. Makarovič)

ZAHVALA
Mirko, nikoli ne boš odšel.
Ujet v naša srca z lepimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini.

Ob izgubi dragega 

Mirka Bernika 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečena 
sožalja, darovano cvetje in sveče. Hvala g. župniku Igorju Jerebu za lepo opravljen pogrebni 
obred, Rokovnačem, gasilcem, pevcem, pogrebni službi Navček in vsem, ki ste ga imeli radi. 

Vsi njegovi
Besnica, julij 2018

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 18002368

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

2000 kosov modelarne opeke, starej-
še izdelave, cena po dogovoru, tel.: 
041/350-348 18002402

KURIVO
PRODAM

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

SUHA borovčeva, bukova in mešana 
drva, tel.: 031/826-621 18002187

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
IŠČEM

ČE imate kakšno omaro ali dnevno 
sobo, vitrino in jo odstopite, me, prosim, 
pokličite, tel.: 041/220-856 18002382

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati; izjemne tehnič-
ne, umetnostne, sporočilne in energ.
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 18002351

STARINE
PRODAM

SLIKE, stare več kot 100 let, ter ure in 
značke, tel.: 030/915-738  
 18002397

STARO kredenco in že rabljene borove 
plohe, tel.: 031/307-120  
 18002388

KUPIM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DELUJOČI cirkular na trofazni tok, tel.: 
041/892-606, 031/566-312 18002378

MLIN in prešo za sadje, ugodno, tel.: 
031/285-334 18002374

TRAČNI zgrabljalnik širine 220 cm, z 
novim rezervnim trakom, tel.: 04/25-
61-255, 040/310-943 
 18002384

TRAKTOR Zetor 3511S, moč kw 31, 
42 ks, ter 200 kg drobnega krompirja, 
tel.: 041/728-092 18002381

KUPIM

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

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

TRAKTOR goseničar, gozdarsko 
oprem ljen, tel.: 041/705-279, Jože 
 18002377

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir marisbard in rdeči 
belarosa, gnojen s hlevskim gnojem, 
tel.: 041/971-508 18002385

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI staro teličko simentalko, tel.: 
030/915-738 18002396

2 BELI kozi, dobri mlekarici, tel.: 
031/463-806 18002393

BIKCA simentalca, 5 tednov starega, 
tel.: 04/25-06-410 
 18002390

BIKCA ČB, starega 10 dni in telič-
ke ČB, stare do 6 mesecev, tel.: 
070/713-769 18002394

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

KOZO z mladiči, za nadaljnjo rejo ali 
zakol, tel.: 070/701-570 
 18002380

KUNCE samce, samice za nadaljnjo 
rejo in zakol, tudi nemške lisce, tel.: 
031/309-747 18002395

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

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece, 
tel.: 041/286-701, Joško  
 18002373

ZAJCE in zajklje, stare 4 mesece, na 
voljo tudi nekaj brejih, tel.: 051/712-
764 18002386

KUPIM

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

PREČIŠČENO seme enoletne trave 
Petra Florum, tel.: 041/569-459 
 18002399

SENO, otavo in pšenično slamo v koc-
kah, teže 20 do 25 kg, tel.: 031/309-
747 18002398

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO gospo za jutranje čiščenje 
gostilnice in picerije v Kranju. Kocka 
IN, d.o.o., Delavska c. 56, Kranj, tel.: 
041/723-833  
 18002401

V DOMU oddiha Slepih in slabovidnih 
na Okroglem iščemo natakarico, lahko 
tudi upokojenko, za strežbo hrane in pi-
jače. Delo se pretežno odvija ob koncih 
tedna. ZDSSS, Groharjeva 2, Ljublja-
na, 01/47-00-213, 030 928 065 
 
 18002352

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

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

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

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 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 – 
izvajamo vse od temeljev do streh, not-
ranji ometi, predelne stene, vse vrste 
fasad, kamnite in betonske škarpe, 
urejanje in tlakovanje dvorišč, tel.: 
041/294-279, 041/589-996 
 18002271

ZASEBNI STIKI
SPOZNATI želim moškega, starega od 
65 do 70 let, višje postave, brez ciga-
ret in alkohola, šifra: UPANJE  
 18002387

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

RAZNO
PRODAM

UGODNO prodam pasjo uto, tel.: 
031/850-536 
 18002389

IŠČEM

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

Z neizmerno bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da je v  
30. letu tragično umrl

Peter Studen ml.
z Brega ob Bistrici

Datum in ura pogreba bosta objavljena na spletni strani  
Komunale Tržič.

Žalujoči vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

zdaj vse ovito je v sivino, 
obup, žalost in neizprosno bolečino.
Usoda kruta tebe nam je vzela,
nam pa le ostala je beseda ZAKAJ?
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Anketa

Gregor Bizjak, Kranj:

»Mi je kar vroče, še posebno 
nekaj zadnjih dni. Raje imam 
zimo. Ohlajam se z brezalko-
holnimi pijačami, lepo ohladi 
tudi voda, zato grem večkrat 
na kranjski bazen ali na Blej-
sko jezero.«

Francka Vidmar, Kranj:

»Premočno sonce je, take 
vročine še ni bilo. Starejši jo 
sploh težje prenašamo. Za-
držujem se v senci, več sem 
doma, pijem vodo. Grem pa 
še vedno vsak dan za pol ure 
na sprehod, ampak zjutraj.«

Nada Florijančič, Kranj:

»Na novo imam na okna 
nameščene krpanke, ki veli-
ko bolje zadržijo vročino kot 
pa rolete. Uživam v senci v 
naravi v okolici Kranja, na 
Ovčanu, Kosorepu ..., pijem 
pa navadno vodo iz pipe.«

Sofija Kruezi, Kranj:

»Soparno je, takšno ''nero-
dno'' vročino imamo. Zjutraj 
greva z možem na sprehod, 
potem se zadržujeva doma, 
kjer je klimatska naprava. Pi-
jem vodo, uživam vitamine, 
ohladim se tudi na bazenu.« 

Suzana P. Kovačič

Naše kraje je zajel prvi vro-
činski val v tem poletju, nekaj 
minulih dni je tudi obreme-
nilno vplivalo na počutje. Na-
ključne sogovornike v Kranju 
smo vprašali, kako prenašajo 
vročino in kako se ohladijo. 

Foto: Tina Dokl

Vroče je, 
prevroče

Mirjana Cupač, Kranj:

»Zelo mi je vroče. Težko pre-
našam soparne vroče dni, 
sem bolj zimski tip človeka. 
Več se zadržujem doma, čez 
dan zaprem okna, spustim ro-
lete, večkrat grem pod prho, 
pijem vodo in počivam.«

info@g-glas.si
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PETEK SOBOTA NEDELJA
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Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo 
krajevne padavine, deloma nevihte. Jutri in v nedeljo bo spet 
več sonca, v gorah so možne popoldanske vročinske nevihte. 
Vse dni bo pihal šibek vzhodni veter.

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

Urša Peternel

Kranj – Prvi letošnji vročin-
ski val, ki nas je zajel konec 
julija, bo trajal še do vključ-
no nedelje, je povedala dežu-
rna meteorologinja Agenci-
je Republike Slovenije za 
okolje (ARSO) Veronika 
Hladnik. V ponedeljek pa 
bo naše kraje zajela fronta, 
ki bo prinesla nekaj padavin 
in manjšo ohladitev. V pone-
deljek se bodo tako tempera-
ture gibale med znosnejšimi 
25 in 30 stopinjami Celzija, 
tudi v nadaljevanju prihod-
njega tedna naj ne bi bistve-
no presegle tridesetice. 

A čeprav ga nekateri težko 
prenašajo, letošnji prvi vro-
činski val kljub vsemu ni re-
korden. Vročina je po oceni 
meteorologov zmerna, saj 
se je najvišja temperatura v 
večjem delu povzpela »le« 
na 30 do 34 stopinj Celzija. 
Zaradi šibke burje je najbolj 
vroče na Goriškem in v Vipa-
vski dolini; v Biljah pri Novi 

Gorici so denimo v sredo na-
merili 36 stopinj Celzija. Je 
pa res, da se zaradi pregre-
vanja dvigujejo tudi jutra-
nje temperature, ki marsik-
je ne padejo pod 20 stopinj 
Celzija. Prav zaradi višjih 

jutranjih temperatur letoš-
nje poletje v povprečju ni 
nič bolj hladno kot v prete-
klih letih, povprečne tempe-
rature so po besedah Vero-
nike Hladnik celo za kakšno 
stopinjo višje od povprečja.

Ob tem velja omeniti, da se 
je lani v tem času končeval že 
četrti vročinski val, v celem 
poletju pa smo jih našteli kar 
pet. Lansko poletje je bilo tako 
med najbolj vročimi, takoj za 
ekstremnim rekordnim pole-
tjem 2003. Na današnji dan 

lani so v Črnomlju nameri-
li kar 40 stopinj Celzija. Naj-
višja temperatura v Sloveni-
ji sploh pa je bila izmerjena 
8. avgusta 2013 v Cerkljah ob 
Krki, živo srebro se je povzpe-
lo do 40,8 stopinje Celzija.

Pa se nam to poletje obeta 
še kakšen vročinski val? De-
žurna meteorologinja odgo-
varja, da so napovedi zanes-
ljive za deset dni vnaprej, 
zato je za zdaj še težko napo-
vedati, kako vroče nam bo še 
do konca avgusta.

Pasje vroče bo še do nedelje
Prvi letošnji vročinski val bo trajal še do nedelje, v ponedeljek prihaja vremenska fronta, ki bo prinesla 
nekaj padavin in manjšo ohladitev. Vročinski val je »zmeren«, brez rekordov.

Vročino si je mogoče lajšati na različne načine, nujno je tudi pitje zadostnih količin vode.  

Po definiciji o vročinskem valu govorimo, ko 
povprečna dnevna temperatura tri dni zapored 
presega mejno vrednost. Ta je za Gorenjsko določena 
na 22 stopinj Celzija, za osrednjo Slovenijo na 24 
stopinj Celzija, za Primorsko pa na 26 stopinj Celzija. 

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Škofja Loka – Od 19. do 29. julija je na Češkem in Slovaškem 
potekala jubilejna 50. mednarodna kemijska olimpijada (IChO 
2018). Na njej sta tekmovala tudi Martin Rihtaršič in Vid Ker-
melj, letošnja zlata maturanta z Gimnazije Škofja Loka, in sicer 
sta na tovrstnem tekmovanju nastopila že tretje leto zapored. 
Poleg njiju sta slovenske barve zastopala še Nastja Medle z 
Gimnazije Novo mesto in Jože Gašperlin z Gimnazije Kranj. 
Martin in Vid sta osvojila srebrno medaljo, Jože Gašperlin 
pa bronasto. Vidov in Martinov mentor je bil (kot že vsa leta 
doslej) profesor kemije Janez Šušteršič. Kemijske olimpijade 
so se udeležili tekmovalci iz 76 držav, sodelovalo je tudi šest 
držav opazovalk. S podelitvijo odličij in priznanj pa se je v Pragi 
končala tudi 16. mednarodna lingvistična olimpijada, med 
četverico sodelujočih je bil tudi Sebastjan Kordiš z Gimnazije 
Škofja Loka in Benjamin Poljanc s Škofijske klasične gimnazi-
je Ljubljana. Iz škofjeloške gimnazije, ki se na mednarodnih 
olimpijadah znanja vsako leto proslavi z dobrimi uspehi, je v 
minulem šolskem letu sodelovalo osem dijakov. 

Dobri dosežki na mednarodnih olimpijadah

Vilma Stanovnik

Kranj – V ponedeljek so do-
mačini na Primskovem opo-
zorili na kupe smeti in od-
padkov, ki so se tam poja-
vili ob koncu tedna. Kot po-
jasnjujejo na kranjski obči-
ni, so te že odstranili. Hkra-
ti pojasnjujejo, da poleg ne-
napovedanih inšpekcijskih 
pregledov Mestni inšpekto-
rat Kranj (MIK) opravlja tudi 
preglede na podlagi prejetih 
prijav. 

»Primer iz območja Prim-
skovo, kot poročajo iz MIK, 
ni osamljen, in prav je, da na 
tovrstno nedopustno ravna-
nje nepravilnega odlaganja 
odpadkov vedno znova opo-
zorimo. Inšpekcijske službe 

zaznajo največ nepravilnos-
ti pri ločevanju in odlaganju 
odpadkov v večstanovanj-
skih stavbah, kršitelji pa so 
največkrat identificirani na 
podlagi odrezkov, položnic 
in pisem z osebnimi imeni,« 
pravijo na občini in dodajajo, 
da ravnanje s komunalnimi 
odpadki ureja Odlok o ravna-
nju s komunalnimi odpad-
ki v Mestni občini Kranj (UL 
RS št. 45/2009), po katerem 
so kršiteljem lahko izrečene 
globe, 1.500 evrov za pravno 
osebo, osemsto evrov za od-
govorno osebo pravne osebe, 
tisoč evrov za samostojnega 
podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost in petsto 
evrov za posameznika. 

Kupi smeti na Primskovem

Kupi odpadkov in smeti opozarjajo na naše brezvestno 
ravnanje, kršitelje, ki jih najdejo, pa tudi kaznujejo.


