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AKTUALNO

Bolnišnica še  
brez direktorja
Splošna bolnišnica Jesenice je do-
bila novega predsednika sveta za-
voda, Matevža Lakota. Odločitev o 
imenovanju novega direktorja naj 
bi svet sprejel prihodnjo sredo, 
kandidata sta Tomaž Krišelj in To-
maž Glažar.

2

AKTUALNO

Adria ostaja na tleh
Letala Adrie Airways, ki niso letela 
že v torek in sredo, ostajajo prize-
mljena tudi danes in verjetno 
bodo še v naslednjih dneh. Časa 
za rešitev podjetja pa je vse manj, 
le še do srede. S potapljanjem 
družbe je vse bolj negotova tudi 
usoda 558 zaposlenih.
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ŠPORT

V Kranju  
rekordna udeležba
Ta konec tedna bo Kranj gostil naj-
boljše športne plezalke in plezalce 
sveta, organizatorji pa si želijo, da 
bi v mednarodni zvezi v prihodnje 
ob določanju prizorišč upoštevali 
tudi izjemne uspehe naših tekmo-
valk in tekmovalcev.

11

GG+

Po žilah teče  
jeklena kri ...
Pred 150 leti je bila na Jesenicah 
ustanovljena Kranjska industrijska 
družba. Bila je predhodnica Žele-
zarne Jesenice in današnje Skupi-
ne SIJ. Njena ustanovitev pomeni 
začetek industrijske proizvodnje 
jekla na Slovenskem.

19

VREME

Danes bo pretežno jasno, 
zjutraj bo megla. Jutri in 
v nedeljo bo pretežno 
oblačno. Ponekod bo  
rahlo deževalo.

11/20 °C
jutri: zmerno oblačno

Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ci so pred letom dni z dvo-
mom opazovali rušenje naj-
starejšega bohinjskega ho-
tela, nekdanjega penziona 
Črna prst v Bohinjski Bistri-
ci, ki je propadal več kot dvaj-
set let. Nedavno pa je na tem 
mestu v popolnoma rekon-
struiranem objektu v izvirni 
podobi zaživel nov butični 
hotel, ki je namenjen le od-
raslim. Hotel je v lasti pod-
jetja 2864 oziroma družine 
Čokl, povezane z Eco hote-
lom Bohinj, Aquaparkom in 

nesojenim projektom veli-
kega smučišča 2864, pri ka-
terem ni informacij o more-
bitnem nadaljevanju projek-
ta. Drugačna zgodba je pro-
jekt gostišča Črna prst, ki je 
po devetih mesecih preno-
ve dobilo novo ime in novo 
vsebino. Postal je butični 
hotel Sunrose 7, pri tem pa 
so ohranili zunanjo podo-
bo objekta, osnovne stavb-
ne volumne in restavrirali 
gradbeno-okrasne elemen-
te. Poleg tega, da je name-
njen parom brez otrok, je po-
sebnost hotela tudi koncept 
digitalnega razstrupljanja 

(angleško digital detox), ki 
se vse bolj širi v turističnem 
načrtovanju, saj vse več lju-
di išče pobeg iz informacij-
sko preobremenjenega živ-
ljenja. V hotelu Sunrose 7 
tako ni televizije, telefona ali 
drugih digitalnih pripomoč-
kov, temveč promovira dru-
ženje in branje knjig. Kot 
pravi vodja projekta in di-
rektor bližnjega Eco hotela 
Bohinj Anže Čokl, se zaspa-
ni Bohinj prebuja, a hkrati je 
ravno njegova zaspanost ti-
sto, kar ga dela drugačnega. 

Črna prst kot butični Sunrose 7
Na mestu nekdanjega gostišča Črna prst v Bohinjski Bistrici, v katerem so 
nekoč prenočili celo člani avstro-ogrske kraljeve družine, je vrata odprl nov 
butični hotel za odrasle, ki uvaja tudi digitalno detoksikacijo, kar pomeni, da 
v hotelu ni televizije, telefona ali drugih digitalnih naprav.

Cene nočitve v novem hotelu Sunrose 7, poimenovanem po rastlini alpski popon oziroma 
sončece, se gibljejo med 180 in 450 evri. / Foto: Sunrose 7

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – Gospo-
darska zbornica Slovenije 
(GZS) je v sredo na Brdu pri 
Kranju na tradicionalnem 
Dnevu inovativnosti že se-
demnajstič podelila naci-
onalna priznanja najbolj-
šim inovacijam in inovator-
jem v slovenskih podjetjih 
in javno raziskovalnih za-
vodih. Med osmimi preje-
mniki zlatih priznanj sta bili 
tudi gorenjski podjetji Do-
mel iz Železnikov in škofje-
loško podjetje Mediainterac-
tive Franc Dolenc, s. p., med 
26 srebrnimi prejemniki pa 
kranjski Iskratel. 

Med zlatimi tudi gorenjski inovatorji
Med prejemniki zlatih nacionalnih priznanj gospodarske zbornice za inovacije sta letos Domel iz 
Železnikov in Mediainteractive Franc Dolenc, s. p., iz Škofje Loke. Zlato priznanje tudi v Mengeš. 

Vodje nagrajenih inovatorjev iz gorenjskih podjetij (z leve): Andrej Kržišnik (Iskratel),  
Franc Dolenc (Mediainteractive) in Mirko Gaser (Domel) / Foto: Gorazd Kavčič

Priloge: 
 
kranjske novice 
jeseniške novice
deželne novice

413. stran

46. stran

Predstavljamo hišo:
PICK&PLACE G147

Sobota, 5. oktobra 2019
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V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. septembra 2019, prejme 
dve vstopnici za komedijo Strasti, laži in maček v žaklju Janez 
Kavčič iz Škofje Loke. Nagrajencu čestitamo!

Nagrajenec

AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme LOJZKA ROZMAN, Bohinjsko Jezero

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Projekt Claveles je glasbeno-plesna predstava v koncertni 
izvedbi, ki združuje tri ustvarjalce z lastno vizijo flamenka, 
in sicer Mario Keck (glas, ples), Tomaža Pačnika (klavir) in 
Mitja Obeda (ples). Podajajoč se v etno, sodobne in džez-
ovske vode, eksperimentirajo z zvokom in gibom. Flamenko 
obogatijo s pridihom melosa madžarskih Romov. Klavir v 
flamenku dobiva vse večjo prepoznavnost in je tam poleg 
kitare najpogostejši vodilni inštrument. Na koncertu občin-
stvu predstavijo vso virtuoznost in globino flamenka, hkrati 
pa s sodobnim pristopom transformirajo podobo v unikatno. 
Gledalec bo tako v četrtek, 10. oktobra, ob 20. uri v Stolpu 
Škrlovec priča večeru visokokakovostne izvedbe na vseh treh 
področjih – petju, glasbi in plesu. Pričujoči projekt je produkt 
lastnega izraza, nastopajoči niso posnemovalci, marveč iz 
tradicije črpajo gradivo, ki mu vdahnejo lasten impulz. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici. V žre-
bu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kje in kdaj si lahko v Kranju ogledate predstavo 
Claveles? Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 3. 
oktobra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si

MiMart Flamenco Trio – Claveles v Kranju

Urša Peternel

Jesenice – Splošna bolni-
šnica Jesenice je še brez di-
rektorja. Na sredini seji sve-
ta zavoda, na kateri naj bi ga 
izbrali, je namreč prišlo do 
presenetljivega preobrata. 
Dosedanji predsednik sveta 
Dušan Krajnik je na začetku 
seje, ki jo je sam sklical, izve-
del, da ga je – skupaj s še dve-
ma članicama sveta zavoda – 
vlada prejšnji dan na dopisni 
seji razrešila. Dva kandidata 
za direktorja – Tomaž Kri-
šelj in Tomaž Glažar – sta se 
tako predstavila svetu zavo-
da v novi sestavi, ki pa v sre-
do ni sprejel odločitve o ime-
novanju direktorja, to naj bi 
storili na seji prihodnjo sre-
do.

Dosedanji predsednik 
sveta zavoda Dušan Kraj-
nik je bil nad razrešitvijo iz-
jemno presenečen, saj je za-
njo izvedel tik pred samo 
sejo. Kot je povedal, sklepa o 
razrešitvi vse do seje ni do-
bil, na seji so ga o tem sez-
nanili zgolj s fotokopijo skle-
pa vlade. Poleg njega sta bili 
razrešeni še dve predstavni-
ci ustanovitelja, torej države, 
Ivanka Zupančič in Vlasta 
Mežek. Na njihovo mesto so 
bili imenovani trije novi čla-
ni, in sicer Arne Mislej, Da-
mjan Matičič in Matevž La-
kota. V svetu so ostali Aleš 

Ivkovič, Anka Bolka, Stani-
slav Pem in Irena Kolbl, ki je 
kot predstavnica zaposlenih 
in namestnica predsednika 
sejo tudi vodila. 

Kljub pretresu v sestavi 
sveta zavoda so se namreč od-
ločili poslušati predstavitvi 
obeh kandidatov. Predstavi-
la sta se nekdanji generalni 

direktor direktorata za zdra-
vstveno ekonomiko na mi-
nistrstvu za zdravje Tomaž 
Glažar ter nekdanji direktor 
Gasilsko reševalne službe 
Kranj Tomaž Krišelj. Tretja 
kandidatka je pred sejo svojo 
kandidaturo umaknila.

V nadaljevanju seje so 
imenovali novega predse-
dnika sveta zavoda, to je 
postal Matevž Lakota, prav-
nik, zaposlen na ministrstvu 
za zdravje. Kot je dejal, oba 
kandidata izpolnjujeta vse 
pogoje, pripravila sta dobri 
predstavitvi, imata pa neko-
liko različne poglede na na-
čin vodenja zdravstvenega 
zavoda. Glede na kadrovsko 
spremembo v svetu zavoda 
niso želeli sprejeti tako po-
membne odločitve, kot je 
imenovanje novega direk-
torja bolnišnice. Zato bodo 
to odločitev sprejeli prihod-
njo sredo, je napovedal.

Na vprašanje, zakaj je priš-
lo do tako nenadne zamenja-
ve treh članov sveta, so nam 
na ministrstvu za zdrav-
je odgovorili, da je do spre-
membe prišlo v skladu s 
protokolom, ki ministru za 
zdravje omogoča, da se na 
njegov predlog razreši pred-
stavnike ustanovitelja v sve-
tu javnih zdravstvenih zavo-
dov. Razlogov za takšno mi-
nistrovo odločitev na mini-
strstvu niso pojasnili.

Bolnišnica še brez direktorja
Namesto da bi Splošna bolnišnica Jesenice dobila novega direktorja, je za zdaj dobila novega 
predsednika sveta zavoda. Dušan Krajnik je bil razrešen, vodenje sveta javnega zavoda je prevzel 
Matevž Lakota. Dva kandidata za direktorja, Tomaž Krišelj in Tomaž Glažar, sta se tako predstavila 
svetu v novi sestavi, odločitev o imenovanju pa naj bi sprejeli prihodnjo sredo.

Novi predsednik sveta zavoda Splošne bolnišnice Jesenice 
Matevž Lakota. Je pravnik, zaposlen na ministrstvu za 
zdravje.

»Takšni odločitvi vlade se čudim, razrešeni smo 
bili brez utemeljitve, kljub dobremu delu,« je dejal 
dosedanji predsednik sveta zavoda Dušan Krajnik in 
se vprašal o ozadjih nenadne razrešitve. 

Urša Peternel

Jesenice – Ob vseh zapletih in 
nenehnih zahtevkih za revizi-
jo pri izbiri izvajalca izgradnje 
vzhodne cevi predora Kara-
vanke se marsikdo sprašuje, 
zakaj druge cevi tudi na slo-
venski strani ne zgradijo kar 
Avstrijci. Tam izbrano podje-
tje Arge Swietelsky Tunnel-
bau drugo cev gradi že leto 
dni. Po mnenju nekaterih bi 
lahko dela enostavno »podalj-
šalo« še na slovensko stran.

Na takšno pobudo, ki sta jo 
dala tudi poslanca Žan Mah-
nič in Zmago Jelinčič, je vla-
da odgovorila, da to zdaj ni 
več možno. To možnost so v 
preteklosti preverili, saj da je 
tudi v interesu Slovenije, da se 
druga cev zgradi čim prej.

»Ugotovljeno je bilo, da 
v tem trenutku to ni več 

možno, je pa bilo možno v 
času, ko se je odločalo, ali 
gradbeni objekt graditi kot 
celoto ali pa gradnjo predo-
ra prepustiti vsaki državi po-
sebej. Odločeno je bilo, da 
gradbeni del projekta izve-
de vsaka država samostoj-
no, medtem ko se projekt 
elektrostrojne opreme izve-
de skupaj z enovitim javnim 
razpisom,« so pojasnili.

Poleg tega je javni razpis 
v teku in vključevanje novih 
ponudnikov je nedopustno 
in nesprejemljivo. »Na ta na-
čin bi se z izbiro izvajalca po-
novno vrnili na začetek. Prav 
tako ni možno, da bi se Dars 
v neposrednih pogajanjih z 
izvajalcem gradnje avstrij-
skega dela vzhodne cevi pre-
dora Karavanke dogovoril za 
nadaljevanje gradnje na slo-
venski strani,« so pojasnili.

Postopek izbire izvajalca v 
skladu z zakonodajo s pod-
ročja javnega naročanja si-
cer poteka naprej, na vladi 
pa pričakujejo, da bodo tudi 
na slovenski strani gradbe-

na dela začeli najkasneje do 
konca letošnjega leta.

In v kateri fazi so postop-
ki trenutno? Po poročanju 
medijev naj bi se Dars po-
gajal le še s tremi ponudni-
ki, in sicer s turškim Cen-
gizom, ki je oddal najnižjo 

ponudbo, vredno 99,6 mi-
lijona evrov, konzorcijem 
podjetij Kolektor CGP, 
Riko in turški Yapi Merke-
zi (121 milijonov evrov) ter 
konzorcijem podjetij Im-
plenia Österreich, z Imple-
nia Švica in CGP Novo mes-
to (121,5 milijona evrov). Iz-
ločili naj bi grški J&P Avax, 
ki je dela ocenil na 115 mi-
lijonov evrov, in Gorenjsko 
gradbeno družbo s češkim 
Metrostavom s ponudbo 
v vrednosti 122,2 milijona 
evrov. A kot je v pogovoru 
za naš časopis nedavno de-
jal direktor Gorenjske grad-
bene družbe Stanislav Re-
mic, »smo za predor Kara-
vanke še v igri in se bomo 
še naprej borili za ta projekt, 
ker je pomemben za podje-
tje in seveda tudi naše grad-
beništvo«. 

Zakaj ne bi gradili kar Avstrijci
Da bi drugo cev predora Karavanke zgradilo isto podjetje kot na avstrijski strani, zdaj ni več možno, 
pravijo na vladi, saj je bilo že na začetku odločeno, da gradbeni del projekta vsaka država izvede 
samostojno. Poleg tega je javni razpis v teku in vključevanje novih ponudnikov ni dopustno. 

Na Darsu poročanja 
medijev o tem, katera 
podjetja naj bi ostala v 
izboru za pogajanja, niso 
potrdili, češ da odločitve 
za zdaj vsebinsko ne 
komentirajo.

Obdobje poznega 
poletja in zgodnje 
jeseni je čudovito, 
saj poleg trgatve 
poteka varjenje 
»hmeljevih zvar-
kov«, ki mu sledi 
pokušina. Rovi pod 
starim Kranjem 
vsako leto gostijo 
Vinsko pot, letos 
pa se bodo pre-
mierno predstavili 
številni slovenski 
mikropivovarji. 
Obiskovalci bodo 
izvedeli, kako je vi-
deti zgodnja trga-
tev hmelja in kako 
se iz pridelka zvari pivo, pokusili pa bodo tudi trgatveno pivo 
iz svežega hmelja, ki so ga obrali v septembru. Pivoljubi bodo 
poleg festivalskega piva izbirali med pestro ponudbo različnih 
vrst piva, sproščeno druženje ob hladnem pivcu bo začinila 
slastna klobasa. Vstop na prireditev bo mogoč vsake pol ure 
od 14. do 21. ure, vstopnice so na voljo vseh prodajnih mestih 
Eventima in Petrolovih servisih. Naročniku Gorenjskega glasa 
bomo podarili dve vstopnici, če boste pravilno odgovorili na 
nagradno vprašanje: Kateri festival lahko obiščete v Kranju 5. 
oktobra in kje? Odgovore pošljite do srede, 2. oktobra 2019, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Festival piva in kranjske klobase
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KOMENTAR
Jasna Paladin

Svoboda

Zadnje čase se večkrat 
opomnim, kako srečna 
sem lahko, da se v košč-

ku sveta, kjer živim, počutim 
varno in svobodno. Ni me 
strah, če se pozno zvečer spre-
hodim po mestu, ne omejuje 
me policijska ura, s potnim 
listom grem skorajda kamor-
koli si zaželim, nihče me ne 
bo preganjal, če oblečem mini 
krilo, in tudi tale komentar 
lahko napišem brez strahu, da 
bi zaradi svojih misli izgubila 
službo.

Se tega zavedamo dovolj? 
Mislim, da ne.

Prav tako se premalo za-
vedamo, da nam svobodo po 
drugi strani številne stvari 
tudi kratijo. Denimo to, da 
nismo samooskrbni pri pre-
delavi hrane, kar nas dela od-
visne od drugih držav. Pa to, 
da v službo preprosto moramo 
hoditi, če želimo plačati vse 
položnice, ne glede na to, da 
bi se cele dneve raje potepali 
po naravi. Nesvobodne nas v 
veliki meri delajo tudi mobil-
niki in elektronska pošta in s 
tem povezan občutek neneh-
ne dosegljivosti. Pa tudi navi-
dezni občutek izbire v prepol-
nih supermarketih, ki se šibijo 
pod različnimi blagovnimi 
znamkami, ki pa imajo v res-
nici bolj kot ne zgolj peščico 
lastnikov. 

Preprosto se je treba zaveda-
ti, da svoboda ni nekaj samo-
umevnega, še manj trajnega, 
o čemer nas uči že zgodovina.

Zato je dobro, da se sem in 
tja pojavi nekdo, ki 'zaspa-

no' javnost, vajeno svoje cone 
udobja, predrami s projektom, 
kakršen je denimo 'trumpa-
stični' Kip svobode, ki so ga 
pred dnevi odkrili v vasici Sela 
na obrobju kamniške občine. 
Osemmetrski kip se mnogim 
zdi smešen, nekaterim ne-
umen in nepotreben, spet dru-
gim zabaven ali pa preprosto 
zanimiv. Avtor pravi, da je 
grd, bizaren in resničen. In 
prav zato grozljiv. Kot so bi-
zarni in resnični ter grozljivi 
nekateri politiki in populisti, 
ki govorijo preprosto tisto, kar 
množice želijo slišati, delujejo 
pa zgolj v smeri lastnih koris-
ti. 

Kip svobode na Selih svojo 
desno roko drži dvignjeno v 
pozdrav, podobno kot izvir-
ni Kip svobode v New Yorku, 
a tudi sumljivo podobno – le 
pod drugačnim kotom –, kot 
so jo držali nacisti Hitlerju v 
pozdrav.

Sporočilo omenjenega kam-
niškega kipa svobode, kot ga 
razumem sama, je, da smo 
kot civilizacija padli zelo 
nizko od ideje izvirnega kipa 
svobode, ki je s svojo veličino 
in roko, dvignjeno v pozdrav, 
izrekal dobrodošlico utruje-
nim, revnim, a ambicioznim 
prišlekom (tudi premnogim 
našim rojakom!), ki so se v 
Ameriko podajali v želji po 
boljšem življenju in predvsem 
svobodi. Kot to danes počne 
na milijone ljudi po vsem sve-
tu, tudi pred našim pragom. 
Kakšno dobrodošlico pa jim 
izrekamo danes?

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Večina letal 
Adrie Airways že od ponede-
ljka od 23.30 ne leti več. Po-
tem ko so sprva napoveda-
li začasno prekinitev letov 
za torek in sredo, so lete od-
povedali tudi za včeraj in da-
nes. Prevoznik tako ohranja 
le linijo med brniškim leta-
liščem in Frankfurtom. Kot 
so pojasnili v družbi, so od-
ločitev sprejeli, ker nima-
jo zagotovljenih finančnih 
sredstev, ki jih potrebujejo 
za nadaljnje izvajanje letal-
skih operacij, in da iščejo re-
šitve.

Časa za rešitev le še do 
srede

Časa za reševanje pa je 
vse manj. V sredo je na-
mreč javna agencija za ci-
vilno letalstvo postavila ul-
timat, da vodstvo najkasne-
je do srede, 2. oktobra, ob 
polnoči predloži potrjen fi-
nančni načrt prestrukturi-
ranja družbe, v nasprotnem 
primeru bo brez obravnave 
odvzela operativno licenco, 
ki je pogoj za letenje.

Adria, ki ima vsa letala v 
najemu, se zaradi poglab-
ljajoče se krize sooča z od-
povedmi najemnih pogodb. 
Do včeraj ji je po pisanju več 
medijev ostalo še šest letal, 
pričakovati pa je, da bo na 
zahtevo lastnikov agenci-
ja za civilno letalstvo izdala 
odločbe o prepovedi letenja 
tudi za preostala. 

V primeru stečaja pre-
voznika rešitve napovedu-
je tudi vlada, ki je v državni 
zbor po nujnem postopku 
poslal predlog zakona o do-
polnitvi zakona o letalstvu. 
Možnost subvencioniranja 
strateško pomembnih linij 
je že pred časom napovedala 

ministrica za infrastrukturo 
Alenka Bratušek, a kot doda-
ja, je to mogoče le v primeru, 
da letalske družbe ne izkaže-
jo interesa zanje. V sredo se 
je z zaposlenimi v Adrii sre-
čal tudi minister za gospo-
darski razvoj in tehnologi-
jo Zdravko Počivalšek, ki je 
poudaril, da bi imel propad 
družbe posledice tudi za slo-
vensko gospodarstvo, hkrati 
pa državo pri reševanju ve-
žejo omejitve, ker je podje-

tje v zasebni lasti. Kot je de-
jal, mora politika stopiti sku-
paj in podpreti najboljšo re-
šitev, ki bo omogočila nor-
malno poslovanje prevozni-
ka. Konkretnih predlogov 
rešitev pa ni želel komenti-
rati.

Še vedno s ponosom 
oblečejo uniformo

S potapljanjem družbe je 
vse bolj negotova tudi uso-
da 558 zaposlenih v Adrii 
Airways. Ti so v začetku te-
dna javnosti posredovali ču-
stveno pismo, v katerem 

sporočajo, da si želijo lete-
ti še naprej in da so ponos-
ni, da so del Adrie Airways. 
»Adria Airways za nas še 
zdaleč ni le naša služba, ni 
le neotipljivo podjetje z na-
slovnic časopisov, ni le mod-
ro zeleno obarvana blagovna 
znamka. Naša življenja kot 
tudi življenja naših družin 
so z Adrio Airways za vedno 
prepletena. Za marsikoga 
je Adria Airways tretji zako-
nec v družini,« so med dru-

gim zapisali; in še: »Delovati 
v trenutni situaciji in javno-
sti, za katero se zdi, da komaj 
čaka, da del nas umre, je tež-
ko. Vsem nam je zelo težko. 
Znašli smo se sredi bitke, v 
katero nismo šli sami. Hva-
ležni smo, da nas v teh časih 
bodrijo mnoge, premnoge 
besede sodelavcev, družin, 
prijateljev, partnerjev, kon-
kurentov, doma in iz tuji-
ne: ''Ne dajte se!'', ''Mislimo 
na vas!''. Zato tudi v teh naj-
težjih časih še vedno s pono-
som oblečemo uniformo, si 
nadenemo krilca, vstopimo 

na letala in v pisarne in po 
najboljših močeh opravimo 
svoje delo.«

Razočarani pa so tudi šte-
vilni potniki, ki so ostali brez 
letov. Ob težavah Adrie na 
pravice potnikov opozar-
ja tudi Evropski potrošniški 
center. V primeru odpovedi 
letov imajo potniki pravice, ki 
jih ureja evropska zakonoda-
ja. Upravičeni so tudi do od-
škodnine, razen če so za od-
poved izvedeli več kot 14 dni 

pred predvidenim odhodom 
ali pa če je odpoved posledica 
izrednih razmer, ki se jim ne 
bi bilo mogoče izogniti niti 
v primeru, če bi bili sprejeti 
vsi ustrezni ukrepi, kar pa v 
primeru Adrie večinoma ne 
drži. Potnikom odškodnina 
ne pripada tudi v primeru, da 
so o odpovedi leta obveščeni 
manj kot sedem dni pred od-
hodom in jim je letalski pre-
voznik ponudil nadomestni 
let največ eno uro prej in pri-
hod manj kot dve uri pozne-
je kot po prvotnem voznem 
redu.

Adria ostaja na tleh
Letala Adrie Airways, ki niso letela že v torek in sredo, ostajajo prizemljena tudi danes in verjetno še v 
naslednjih dneh. Časa za rešitev podjetja pa je vse manj.

Jasna Paladin

Domžale, Kamnik – Na gi-
nekološkem oddelku Zdra-
vstvenega doma Domža-
le te dni vlada prav kaotič-
no stanje, saj sta v zadnje 
pol leta zdravstveni dom za-
pustili dve ginekologinji, za-
radi česar je brez osebnega 
ginekologa ostalo približ-
no enajst tisoč pacientk, is-
točasno je še ena ginekolo-
ginja zapustila tudi Zdra-
vstveni dom Kamnik, zato 
je brez ginekologa ostalo še 
5500 pacientk. Ker Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije pacientk ne pre-
nese avtomatično iz pred-
hodnice na novo zdravnico, 
to pomeni, da se mora na 
novo opredeliti več kot 16 ti-
soč žensk. V Zdravstvenem 
domu Domžale so na novo 
zaposlili dve specialistki gi-
nekologije in porodništva, 
trenutno na novo spreje-
ma Mojca Jemec, dr. med., 
spec. gin. in porod.  Zdrav-
nik ginekolog pa je dolžan 
sprejeti vse zavarovane ose-
be, ki si ga izberejo, dokler 
ne doseže obremenitev slo-
venskega povprečja glava-
rinskih količnikov. 

Brez ginekologa ostalo 
šestnajst tisoč pacientk Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava od 
letošnjega maja dalje omo-
goča družbenikom, samoza-
poslenim, kmetom, prosto-
voljcem in popoldancem pla-
čevanje vseh prispevkov za 
socialno varnost z enim pla-
čilom. Takšno plačevanje je 
bolj enostavno, predvsem pa 
cenejše, saj zmanjšuje stro-
ške bančnih provizij. Names-
to štirih položnic za štiri raz-
lične prispevke za socialno 
varnost lahko zavezanec vsak 
mesec plačuje te prispevke 
z enim e-računom, akonta-
cijo dohodnine pa mora še 
vedno poravnati z ločenim 

plačilnim nalogom, saj ta ob-
veznost ne zapade v plačilo is-
točasno kot prispevki za soci-
alno varnost. Doslej se je za 
takšen način plačevanja odlo-
čilo že skoraj 1500 zavezan-
cev, septembra so tako pla-
čali že pol milijona evrov pri-
spevkov. Zavezanec, ki želi 
prispevke plačevati z e-raču-
nom, se mora pri svoji sple-
tni banki naročiti na prejem 
e-računa, finančna uprava pa 
mu bo potlej na podlagi obra-
čuna dajatev pripravila zbirni 
plačilni nalog in mu ga po 15. 
v mesecu poslala v obliki e-ra-
čuna v spletno banko. Zave-
zanec mora račun poravnati 
najpozneje do 20. v mesecu. 

Plačilo z enim e-računom

Letala Adrie Airways že od torka dalje ne letijo. / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

JAVNO NAZNANILO
o javni  razgrnitvi predloga modelov množičnega  

vrednotenja nepremičnin

Na podlagi določb Zakona o množičnem vrednotenju nepre-
mičnin  (Ur. l. RS št.: 77/19, 33/19), na zaprosilo in v imenu Ge-
odetske uprave Republike Slovenije, bodo predlogi modelov 
množičnega vrednotenja nepremičnin na vpogled vsem zain-
teresiranim fizičnim in pravnim osebam.

Javna razgrnitev bo od 1. oktobra 2019 do vključno 30. ok-
tobra  2019 v prostorih  Občine Žiri, Loška cesta 1, v Žireh, v ve-
liki sejni sobi Občine Žiri,  prvo nadstropje, soba 12, v času ura-
dnih ur, in sicer v:
ponedeljek od 8. do 12. in 13. do 15. ure
sredo od 8. do 12.  in 13. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure

Predlog modelov množičnega vrednotenja nepremičnin je 
dostopen na spletnem mestu Portal MVN http://www.mnv. 
e-prostor.gov.si.

Fizične in pravne osebe lahko pregledujejo razgrnjene pre-
dloge modelov množičnega vrednotenja  in v knjigo mnenj in  
pripomb podajo pisne pripombe na razgrnjene predloge  mo-
delov množičnega vrednotenja.

Pisne pripombe na zarise vrednostnih con in višine vredno-
stnih ravni lahko s priporočeno pošiljko do vključno 15. 11. 
2019 tudi pošljete na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.         

Na kraju razgrnitve bodo občanom ponujeni spremljajoči ma-
teriali pripravljeni s strani Geodetskega inštituta RS.

Kontaktna oseba v času javne razgrnitve je Andrej Poljanšek, 
tel. 04 50 50714, 041 589 860, andrej.poljansek@ziri.si

Datum: 18. 9. 2019   
Št.:  350-0002/2018-7 Župan:
 mag. Janez Žakelj l.r.

išče sodelavca ali sodelavko za delovno mesto

VODJA GRADBENE ENOTE
Delovno mesto je za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece.  
Osrednje področje dela predstavljajo gozdno gradbeništvo,  
ostale nizke gradnje in vzdrževanje lastnih nepremičnin.   Glavne  
naloge vodje gradbenih del so planiranje, vodenje, organiziranje  
in nadziranje gradbenih del ter pridobivanje le-teh na razpisih 
oziroma na trgu.

Večino gradbenih aktivnosti izvajamo na Zgornjem Gorenjskem, 
kjer je tudi sedež podjetja.

Od kandidatke/kandidata pričakujemo:
– vsaj višjo šolo (najmanj stopnja VI/1) gradbene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi,
– aktiven status vodje del za strokovno področje gradbeništva,
– sposobnost timskega dela in komunikativnost.

Zaželeno je znanje vsaj enega tujega jezika.

Nudimo urejeno delovno okolje v stabilnem in uglednem  
pod jetju ter stimulativno plačilo.

Vaše vloge z življenjepisom in potrebnimi dokazili nam najkasneje 
do 31. 10. 2019 pošljite po e-pošti na: ales.kadunc@ggbled.si.

Suzana P. Kovačič

Tržič – V tržiškem občin-
skem svetu so odstopili Kle-
men Belhar, Marko Poljanc 
in Ajda Mehić. Mehićeve 
nam za izjavo ni uspelo do-
biti, Poljanc in Belhar pa sta 
odstopila zaradi nestrinja-
nja z načinom vodenja ob-
činske politike. Poljanc je 
razlog za odstop dodatno 
utemeljil s tem, da je glas 
opozicije (drugače mislečih) 
preslišan v občinskem sve-
tu, opozoril je na po njego-
vem nedemokratično raz-
poreditev članov po odborih 

občinskega sveta, tudi nad-
zornega odbora in KVIAZ-a. 
Belhar tržiško politiko opi-
še kot komedijo zmešnjav 
in se bo, kot je sporočil, raje 
posvetil smiselnim med-
narodnim poklicnim izzi-
vom.  Mehićevo (lista Pavel 
Rupar – Enotna lista Tržič) 
je nasledil Klemen Marko-
vič, Belharja (lista Zagon – 
Lista Klemena Belharja) To-
maž Meglič in Poljanca (li-
sta Spremembe za preporod 
Tržiča) Andrej Frelih. Vsem 
trem so svetniške mandate 
že potrdili na septembrski 
seji občinskega sveta.

Odstopili trije svetniki

Maša Likosar

Tržič – Igor Drnovšek je svo-
ja doživetja, ki so se v zak-
ladnico spomina shranje-
vala nekaj desetletji, zapi-
sal v lani izdano delo Naj-
lepše stvari so zastonj. Gre 
za vodnik po 42 doživetjih 
po manj znanih in manj ob-
ljudenih krajih Slovenije. »V 
meni je tlela želja, da tisto, 
kar sem sam doživel, preds-
tavim še drugim in jim po-
nudim priložnost, da to do-
živijo tudi oni,« je pojasnil 
Drnovšek, ki svoj prosti čas v 
naravi preživlja že od mladih 
nog. Doživetja je avtor razvr-
stil od tistih najlažjih, za ka-
tera ne potrebuješ izkušenj, 
do zahtevnejših, ki predvi-
devajo nekaj dodatnega zna-
nja, ter jih združil v skupine 
po pokrajinah. 

Na predavanju v Tržiču je 
predstavil nekatere poti, za 
katere pravi, da niso name-
njene osvajanju velikih vr-
hov, ampak usmerjajo k pre-
zrtim kotičkom, kot sta na 
primer rudnik mangana na 
Begunjščici in planina Pun-
grat pod Košuto. V knjigi po-
pisuje tudi Grintovec, Krnsko 
jezero, slap Brinta, Veliko 
planino in mnoge druge za-
nimive kraje. »Narava ima 
svojo moč, in če si vzamemo 

čas zanjo, smo bogato nagra-
jeni. To nakazuje tudi naslov, 
ki pravi, da so najlepše stva-
ri zastonj,« je pojasnil Drnov-
šek, ki v naravi opaža več po-
hodnikov kot pred desetletji, 
tudi družin z otroki. »Po dru-
gi strani pa, ko se nedeljske-
ga dopoldneva vračam s ture 
in se peljem mimo velikih tr-
govskih centrov, vidim pol-
na parkirišča. Kar nakazu-
je, da nemalo ljudi doživetja 

išče v trgovinah, a ta doživetja 
so prazna in ne vodijo v pra-
vo smer.«

Življenje nam nemalokrat 
daje občutek, da prostega 
časa nimamo, a kot meni so-
govornik, resnica ne tiči v po-
manjkanju časa. »Verjetno 
gre le za lenobnost in dejstvo, 
da se težko odrečemo udobju 
domačega kavča. Zavedati pa 
se moramo, da nam bo tudi le 
polurni sprehod v naravi dal 

mnogo več od poležavanja, 
predvsem zadovoljstvo,« pra-
vi Igor Drnovšek in sklene, da 
smo ljudje neizbežen del na-
rave. »Tudi ko se od nje od-
daljimo in živimo v tehničnih 
in umetnih okoljih, ji vseeno 
pripadamo. Narava slej kot 
prej od nas zahteva, da se ji 
približamo, če ne prej, pa za-
gotovo tedaj, ko želimo stopiti 
v stik s samim seboj, saj ta stik 
lahko doživimo le preko nje.«

Najlepše stvari so zastonj
Geograf in pevec po srcu Igor Drnovšek iz Škofje Loke je na potopisnem in domoznansko obarvanem 
večeru v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču predstavil edinstvena doživetja slovenske narave.

Knjiga Najlepše stvari so zastonj avtorja Igorja Drnovška ponuja vpogled v edinstvena 
doživetja slovenske narave. / Foto: Maša Likosar

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
na sredini seji sprejeli Odlok 
o oskrbi s pitno vodo na ob-
močju občine Naklo ter nove 
cene odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode 
in padavinske vode z javnih 
površin. Če so cene čiščenja 
enotne v Kranju, Šenčurju 
in Naklem, ker so vse obči-
ne vezane na Centralno či-
stilno napravo Kranj, pa se 
storitev odvajanja obračuna 
za vsako občino posebej, so 
pojasnili na kranjski komu-
nali. Julija so imeli nakelski 
občani sicer na položnicah 
nekaj višje cene zaradi kon-
čanega obdobja poračuna. 

Nove cene so na komuna-
li pripravili na podlagi obra-
čunskih cen iz leta 2018 in 
jim dodali poslovne izide iz 
2018. Za štiričlansko druži-
no s 16 kubičnimi metri po-
rabljene vode je bila potrjena 
cena za lani 25,37 evra, potr-
jena cena za letos 25,51 evra, 
kar je nekaj več zaradi višje 
amortizacije za kanalizaci-
jo Podtabor–Bistrica–Žeje–
Strahinj na postavki odvaja-
nje. Ker pa bo s prvim okt-
obrom na položnici upošte-
vana cena s poračunom, bo 
štiričlansko gospodinjstvo 
po novem odštelo manj, 
23,30 evra na mesec. 

Svetniki so se sezna-
nili tudi z informacijo o 

gospodarski javni službi ob-
delave in odlaganja določe-
nih vrst komunalnih odpad-
kov (mešanih in kosovnih). 
Komunala Kranj zbira od-
padke, za obdelavo in odla-
ganje pa ima Občina Nak-
lo sklenjeno začasno po-
godbo s podizvajalcem jav-
nim podjetjem VOKA Sna-
ga Ljubljana. Ker je treba 
dolgoročno najti stabilen 
in cenovno sprejemljiv sis-
tem za to dejavnost, bo žu-
pan Ivan Meglič po zgledu 
nekaterih okoliških občin in 
s soglasjem občinskega sve-
ta začel pogovore in pogaja-
nja z VOKA Snaga za pod-
pis koncesijske pogodbe 
(namesto sedanje začasne), 

ki pa naj ne bi prinesla spre-
memb za uporabnike. Me-
šanih komunalnih odpad-
kov iz občine Naklo je prib-
ližno petsto ton na leto, ko-
sovnih okrog štirideset ton, 
kar predstavlja slabih tride-
set odstotkov vseh zbranih 
odpadkov v občini na leto. 
Prevzemnik mešanih in ko-
sovnih odpadkov je RCERO 
Ljubljana, ker pa se tudi to 
odlagališče polni, bo s kon-
cesijsko pogodbo treba kar 
pohiteti, da Naklo ne »os-
tane pred vrati«, kajti veli-
ko drugih možnosti za odla-
ganje več ni; za Jesenice se 
pa zaradi trenutno težavnih 
razmer na tamkajšnji depo-
niji niso odločili. 

Nekoliko nižje položnice za vodo
Kar tri točke dnevnega reda nakelskega občinskega sveta so se nanašale na komunalo – na odlok o 
oskrbi s pitno vodo, cene odvajanja in čiščenja komunalne vode ter odlaganje in obdelavo odpadkov. 

Škofja Loka – Jutri, v soboto, bo v športni dvorani na Trati 
praznovanje 120-letnice Loške zadruge. Po pokušini lokalnih 
dobrot ter izdelkov blagovnih znamk Loška mlekarna, Domači 
kotiček, Loške mesnine, Mesnine Bohinja in Arvaj bo uradni 
del praznovanja, potlej pa še druženje. 

Sto dvajset let Loške zadruge

Domžale – V Knjižnici Domžale bodo v torek, 1. oktobra, 
ob sedmih zvečer gostili že oseminsedemdeseti gorniški 
večer. Tokratni gost večera bo starosta slovenskega alpi-
nizma Tone Škarja iz Mengša, z njim pa se bo pogovarjal 
Borut Peršolja.

Gorniški večer s Tonetom Škarjo
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Slovenija,
od kod
dobrote
tvoje?
TRGOVEC ©T. 1 
V PONUDBI IZDELKOV 
DOMA»EGA POREKLA

www.tus.si

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Maša Likosar

Kranj – Izvajalci projek-
ta opažajo, da so na osre-
dnjem Gorenjskem kljub 
dobri mreži javnega potni-
škega prometa potniki na 
avtobusu večinoma dijaki, 
študenti, starejši ter ranlji-
ve skupine, ki ga uporablja-
jo za vsakodnevne poti. Za-
sedenost medkrajevnih linij 
in mestnega potniškega pro-
meta pa je izven šolskih dni 
in prometnih konic nizka. 
Namen projekta Naj te za-
pelje zelena mobilnost, ki je 
potekal od avgusta 2018 in je 
sofinanciran iz podnebnega 
sklada ministrstva za okolje 
in prostor, je promocija traj-
nostnih mobilnostnih mož-
nosti za doseganje prosto-
časnih aktivnosti prebival-
cev in obiskovalcev osrednje 
Gorenjske. 

Na zaključnem dogodku 
so predstavili glavna orod-
ja za promocijo zelene mo-
bilnosti. »Ljudi želimo 

ozavestiti, da gredo lahko 
tudi na izlet, nakupovanje 
ali v gledališče peš, z avto-
busom ali kolesom,« je po-
jasnila Špela Berlot, vodja 
projekta iz CIPRA Sloveni-
ja. V ta namen so izobliko-
vali 18 mobilnostnih shem 
oziroma prikaze načinov 
uporabe trajnostnih prevo-
znih sredstev za doseganje 
prostočasnih aktivnosti z 
jasno grafično označenimi 
časovnimi, trasnimi in vse-
binskimi predlogi vključu-
joč tudi vozne rede in cene. 
»Na Gorenjskem je veliko 
turistično privlačnih točk, 
ki so lahko ali še bodo pre-
obremenjene zaradi prome-
ta,« pravi Berlotova. Mobil-
ne sheme vključujejo obči-
ne Tržič, Preddvor, Jezer-
sko, Naklo, Šenčur in Kranj 
ter dodatno spodbujajo tis-
te, ki že promovirajo zele-
no mobilnost, poleg občin 
tudi turistično-informacij-
ske centre in prevoznike. V 
okviru projekta so oblikovali 

tudi tri promocijska sporo-
čila, ki bodo pripomogla k 
boljši prepoznavnosti pred-
nosti zelene mobilnosti. 

Glasijo se: Kombiniram pot 
po svoje, prehitim zastoje; 
Popoldan ali zvečer, pelje-
mo se vsak po svoje ter Ne 

vozi nas mami, vozimo se 
sami. Rezultat projekta so 
še štirje kratki filmi, ki so jih 
izdelali s pomočjo dijakov 

Biotehničnega centra Nak-
lo. »Trajnostna mobilnost je 
socialno najbolj pravičen na-
čin premikanja, ker omogo-
ča ranljivim skupinam do-
stopnost do oddaljenih kra-
jev,« je poudarila vodja pro-
jekta in nam zaupala še, da 
Slovenci v povprečju name-
nijo 16 odstotkov gospodinj-
skega proračuna za mobil-
nost, kar je največ v Evropi. 

Izvajalci projekta so prip-
ravili tudi dogovor o sodelo-
vanju pri pripravi in izved-
bi aktivnosti za spodbuja-
nje trajnostne mobilnosti. 
»S podpisom dogovora, ki je 
sicer nezavezujoč glede ob-
veznosti in namenjanja fi-
nančnih sredstev, vsaka or-
ganizacija oziroma partner 
izraža svojo namero, da bo 
po svojih najboljših močeh 
in v okviru pristojnosti, ki jih 
ima, sodeloval pri izvajanju 
projekta,« je sklenila Berlo-
tova. Podpisovanje se je za-
čelo v tekočem mesecu sep-
tembru.

Kombiniram pot po svoje, prehitim zastoje 
Na zaključnem dogodku projekta Naj te zapelje zelena mobilnost, ki ga izvajata CIPRA Slovenija in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj,  
so s predstavitvijo dobrih praks spodbujali k trajnostni mobilnosti.

Ključnim akterjem pri spodbujanju trajnostne mobilnosti so izvajalci projekta predstavili 
glavna orodja za promocijo zelene mobilnosti. / Foto: Primož Pičulin 
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Mednarodna konferenca 5. festivala
KO UČIM, GRADIM

V Srednji šoli Biotehniškega centra Naklo v petek, 4. oktobra 
2019, organiziramo mednarodno konferenco 5. festivala 
»KO UČIM, GRADIM«. Letošnji dogodek ima naslov »Z mislijo 
na Zemljo«. 

Zavedamo se, da je mlade generacije pomembno usmerjati k 
prepoznavanju vrednot v naravi in družbi. Trudimo se, da je šola 
opremljena tako, da bo sodobni učitelj motiviran za soočenje z 
nenehnimi družbenimi spremembami. 

Izzive razvoja v šoli lahko dosežemo le z odličnim učiteljem 
– odličnim mentorjem. 

Učitelji bodo predstavili svoje primere dobrih praks na različ-
nih področjih. Rdeča nit je vsem vzgoja za trajnostni razvoj,  
tako v smislu narave kot tudi družbe. Poleg učiteljev iz sloven-
skih osnovnih in srednjih šol, gostimo tudi učitelje iz Avstrije, 
Belgije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Srbije in Španije. V 141 izbranih 
prispevkih avtorji predstavljajo zanimive primere ustvarja-
nja in spodbujanja inovativnih učnih okolij. Skupaj bo na  
festivalu sodelovalo 152 avtorjev, ki prihajajo iz 86 različnih 
ustanov (43 osnovnih šol, 39 srednjih šol in 4 zavodov). 

Ko učimo, gradimo. Gradimo znanje, odnose, osebnost, 
ideje, skupnosti in socialni kapital. 

Ob svetovnem dnevu učiteljev vsem učiteljem 
izrekamo priznanje in čestitke.

Strahinj 99, 4202 Naklo
www.bc-naklo.si 

Aleš Senožetnik

Cerklje – V ponedeljek je mi-
nilo sto let od smrti igralca 
Ignacija Borštnika. Obletni-
ca sicer ni zbudila poseb-
ne pozornosti širše sloven-
ske javnosti, v Borštnikovih 
rojstnih Cerkljah pa so z več 
različnimi dogodki dokaza-
li, da niso pozabili na svoje-
ga rojaka in je spomin nanj 
še vedno živ.

Na obletnico smrti je na 
Borštnikov grob na ljubljan-
skih Žalah venec položil To-
maž Novak, igralčev prap-
rapranečak, v spremstvu 
članov Kulturnega društva 
Ignacija Borštnika. 

Literarni večer in 
slavnostna akademija

Poseben literarni poklon 
svojemu rojaku pa so prip-
ravili v Cerkljah v torek in 
četrtek. Najprej je v torek 
cerkljanski župnik Jernej 
Marenk v župnijski cerkvi 
v Cerkljah daroval mašo za 
Borštnika, nato pa so člani 
KD Ignacija Borštnika prip-
ravili recital, na katerem so 
obiskovalci lahko spozna-
li rojaka tudi kot pesnika. 
»Njegove pesmi so domo-
ljubne, predvsem domotož-
ne, ljubezenske in osebnoiz-
povedne. Dotaknile pa so se 
ga tudi strahote prve svetov-
ne vojne,« je ob tem povedal 
skrbnik Borštnikove rojstne 
hiše Danijel Novak, ki si že 
več let prizadeva, da prvi slo-
venski poklicni dramski igra-
lec ne bi utonil v pozabo. Nje-
gove pesmi so recitirali pro-
fesor na Osnovni šoli Orehek 
in ljubitelj umetnosti Mar-
jan Bovha, Rudi Zevnik iz 
Kulturnega društva Simona 
Jenka – Šmonca, domačin-
ka Marija Kern, ki tudi sama 
pesni, in Alenka Pristov, ki je 
povezovala program.

Četrtkovo dogajanje pa 
je zaznamovala slavnostna 
akademija v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika, ki jo 
je ob pomoči Občine Cerklje 
organiziral Klub Liberius. 

Zbrane je nagovorila pred-
sednica Liberiusa Danie-
la Močnik, pozdravil pa jih 
je tudi župan Franc Čebulj. 
Kulturni program po scena-
riju in v režiji Roka Andre-
sa so soustvarjali dobitnica 
Borštnikovega prstana Saša 
Pavček, Tina Primožič, Ana 
Dolžan Jagodic, Klara Gan-
tar, Gašper Jereb, Jože Je-
rič, Šenturški oktet in učen-
ci cerkljanske Osnovne šole 
Davorina Jenka. Za sceno, 
ki je bila v znamenju brezo-
vega gozda, pa je poskrbela 
akademska slikarka Irena 
Gayatri Horvat.

Tudi o Borštnikovih 
sodobnikih

Daniela Močnik je ob 
obletnici Borštnikove smrti 

pripravila tudi predsta-
vitev kulturnega in pred-
vsem gledališkega življe-
nja v Cerkljah in okolici v 
Borštnikovem času in nje-
govih sodobnikov, igralcev 
tistega časa. Poleg Borštni-
kove soproge Zofije Zvonar 
je s cerkljanskim igralcem 
večkrat nastopala denimo 
tudi Polonica Juvan (1884–
1952) iz Mengša, ki se je kas-
neje tudi preselila v Cerklje. 
Borštnikov sodobnik iz Pše-
nične Police pri Cerkljah 
je bil tudi Joža Vombergar 
(1902–1980), pisec gledali-
ških iger. 

V cerkljanski posloval-
nici Pošte Slovenije lahko 
v teh dneh poštne pošiljke 
opremite s spominskim ži-
gom ob obletnici igralčeve 
smrti, za kar so poskrbeli 

člani Kluba Liberius, Obči-
na Cerklje in Društvo zbi-
rateljev Sciurus iz Radovlji-
ce. Spominski žig je obliko-
val Blaž Močnik, prav tako 
kot tudi spominski kovanec, 
ki so ga ob tej priložnosti iz-
dali v KD Ignacija Borštnika 
in njegovi rojstni hiši. Vred-
nost kovanca, ki ga kujejo 
v kovnici igralčeve rojstne 
hiše, je en »nace«. Ob tej 
priložnosti je v Borštniko-
vi rojstni hiši v Cerkljah še 
do konca meseca na ogled 
filatelistična razstava Staše 
Prah z naslovom Kaj pome-
ni biti igralec. 

Borštnik, rojen 1. julija 
1858 v Cerkljah, se je že v 
mladih letih odločil, da bo 
postal igralec, po šolanju na 
Dunaju je sprva igral na lju-
bljanskih odrih, nato pa ka-
riero skupaj z ženo Zofijo 
Zvonar nadaljeval v Zagre-
bu. Prav zagrebško obdob-
je je bilo najbolj plodovito v 
njegovi karieri. Igral je vlo-
ge velikanov antične drama-
tike, Moliérovega Tartuffa, 
Shakespearovega Hamleta, 
zdravnika Astrova v Čehovo-
vi drami Striček Vanja, Kan-
torja v Cankarjevem Kralju 
na Betajnovi, posebno lju-
bi pa so mu bili nordijski av-
torji Ibsen, Hauptmann in 
Strindberg. Preizkusil se je 
tudi v filmu, a se noben po-
snetek ni ohranil.

Ohranjajo spomin na rojaka
S slavnostno akademijo, recitalom, izdajo kovanca in spominskega poštnega žiga ter drugimi dogodki 
so v Cerkljah pospremili stoto obletnico smrti svojega rojaka, našega prvega poklicnega dramskega 
igralca Ignacija Borštnika.

Spominski kovanec in žig, ki so ju ob stoti obletnici izdali v 
Cerkljah

Danijel Novak, Marija Kern, Alenka Pristov, Tomaž Novak, Rudi Zevnik in Marjan Bovha v 
Borštnikovi rojstni hiši

Škofja Loka – Jutri, 28. septembra, bodo v Škofji Loki od 9. 
do 13. ure na Kapucinskem trgu, nasproti avtobusne postaje 
Škofja Loka, zbirali odpadno električno in elektronsko opremo. 
Ljudje lahko oddajo odpadne štedilnike, pralne stroje, hladil-
nike, računalnike, pečice, mikrovalovne pečice, elektronske 
igrače, električna orodje, televizorje, radie, monitorje, male 
aparate, sijalke in baterije. Vsa oprema bo odšla v reciklažo. 
kdor pa ima doma star in še delujoč aparat ali takšnega, ki je 
potreben manjšega popravila, ga prav tako lahko prinese in 
ga bodo oddali v ponovno uporabo! Mobilno zbiranje odpa-
dne opreme organizirajo podjetje ZEOS v sklopu Life projekta 
Gospodarjenje z e-odpadki,  Loška komunala in Občina Škofja 
Loka v sklopu projekta Loško je ekološko. 

Zbiranje odpadne elektronske opreme

»Ima velik potencial za ra-
zvoj manj številnega, avten-
tičnega turizma z zgodbo 
ter z višjo dodano vredno-
stjo,« še dodaja Anže Čokl. 
Hotel ponuja 18 sob z ma-
sivnim pohištvom lokal-
nega izvora, multisenzo-
ričnimi prhami, organsko 
kozmetiko in drugo okolju 
prijazno ponudbo. Visoke 
standarde zaščite okolja so 
uporabili že pri samem na-
črtovanju objekta, tako se 
ogreva s toplotno črpalko, 
za namakanje vrta upora-
bljajo deževnico. V pritličju 

je tudi velika kavarna Pod 
kostanji. Hotel je prve gos-
te začel sprejemati pretek-
li petek. Direktor Turizma 
Bohinj Klemen Langus je 
zadovoljen z novo pridobi-
tvijo bohinjskega turizma. 
»Veseli me, da so investicije 
v turističnem gospodarstvu 
v zadnjih letih skladne z vi-
zijo razvoja, ki ji sledimo na 
občini in v Turizmu Bohinj. 
V tem primeru gre za oživi-
tev pomembne kulturne de-
diščine in ob tem še upošte-
vanje njene zgodbe, hkra-
ti pa pomeni tudi odmik od 
digitalnih motilcev naše po-
zornosti.«

Črna prst kot 
butični Sunrose
31. stran

Jesenice – Danes, v petek, bo potekal 5. promocijski tek go-
renjskih bolnišnic s sloganom Povezani s srcem za Gorenjsko. 
Štart teka bo pred Splošno bolnišnico Jesenice, zaključek pa 
pred Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj. Tek je 
štafetne narave, tekači se štafetno izmenjujejo, posamezna 
trasa pa je dolga okrog pet kilometrov. Organizatorji pričaku-
jejo okrog dvesto tekačev, med njimi bodo tudi znani športni-
ki Vesna Fabjan, Tomaž in Miha Pirih, Sadik Mujkić, Tadeja 
Brankovič, Mario Ponjavić, Ivo Čarman, paraolimpijec Sandi 
Novak, ki ga bo spremljal ultramaratonec Roman Kejžar. Tek 
je namenjen predvsem druženju in povezovanju gorenjski-
ih zdravstvenih delavcev. Pridružili se jim bodo uslužbenci 
policije, pripadniki vojske, gasilci, gorski reševalci in drugi.

Tekli bodo zdravniki, medicinske sestre ... 

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-
strani bodo danes, v petek, 
ob 18. uri odprli likovno 
razstavo reliefov in nagra-
jenih likovnih del gorenj-
skih šolarjev Your Alps in 
Triglav, moj navdih ob Dne-
vih evropske kulturne dediš-
čine. 

Razstavo Your Alps so 
pripravili dijaki Biotehni-
škega centra Naklo. V sode-
lovanju s Triglavskim naro-
dnim parkom so najprej iz-
vedli fotografsko delavni-
co, na osnovi fotografij pa 

so izdelali likovne naloge. 
Tako bo razstava kar dvojna 
– fotografij in likovnih izdel-
kov. Likovni izdelki so nare-
jeni v 3D-tehniki, zato so k 
sodelovanju povabili Cen-
ter IRIS, saj je razstava pri-
merna tudi za slepe in sla-
bovidne. Triglav – moj nav-
dih pa je razstava nagraje-
nih likovnih del učencev go-
renjskih osnovnih šol. Dela 
so rezultat likovnega nateča-
ja, ki so ga lani ob 240. oble-
tnici prvega pristopa na Tri-
glav pripravili skupaj z Za-
varovalnico Triglav. Razsta-
vi bosta na ogled do 10. de-
cembra 2019.

Novi razstavi v muzeju



7Gorenjski glas
petek, 27. septembra 2019 info@g-glas.si

Klikpro

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svetni-
ki v Šenčurju so se na zad-
nji seji seznanili s trenu-
tnimi investicijskimi dejav-
nostmi v občini. Med najpo-
membnejšimi sta dve, obno-
va Blagneče hiše in urejanje 
komunalne infrastrukture v 
Trbojah in Žerjavki. 

V Blagneči hiši, kjer je na 
mestu nekdanjega gospo-
darskega poslopja že skoraj 
dokončana stavba medgene-
racijskega centra, stari sta-
novanjski del hiše pa poru-
šen do pritličja čaka na obno-
vo, dela potekajo že lep čas. 
V medgeneracijskem cen-
tru so zastala, ker so čaka-
li na izvedbo javnega razpi-
sa za dobavo opreme. Zanjo 
so namreč kandidirali za ne-
povratna sredstva v progra-
mu LAS Gorenjska košari-
ca in dobili 140 tisoč evrov. 
Pogodba je zdaj podpisana 
in dela potekajo. »Pričaku-
jemo, da bomo oktobra pri-
dobili uporabno dovoljenje, 
kajti do novembra moramo 
celotno dokumentacijo pos-
redovati Eko skladu, saj smo 
se prijavili na njihov razpis  
za 96 tisoč evrov sofinanci-
ranja,« je po seji povedal Aleš 
Puhar z občinske uprave. 
Pri stanovanjskem delu sta-
re Blagneče hiše  so v soglas-
ju z zavodom za varstvo kul-
turne dediščine odstranili 

zgornji leseni del, zdaj pote-
kajo dela pri sanaciji teme-
ljev in pritličja, nato bo na-
rejena vezna plošča, nad njo 
pa nov leseni del, po videzu 
enak prvotnemu. Nato bodo 
zgradili še streho in oba 
objekta med seboj povezali. 
V zvezi z veliko komunalno 
naložbo v Trbojah in Žerjav-
ki, ki sta po ureditvi kanali-
zacije dobili tudi vso ostalo 
infrastrukturo, pa zdaj pote-
ka asfaltiranje, sledijo še za-
ključna dela in pričakujejo, 
da bo vse končano oktobra. 
Že zdaj pa je možnost pri-
ključitve na kanalizacijo za 
vas Voglje, ki je na čistilno 
napravo v Trbojah povezana 

z novim povezovalnim ka-
nalom, izdane bodo tudi od-
ločbe za Trboje in Žerjavko.

V Šenčurju pa poteka še 
ena velika gradnja: na držav-
ni cesti proti letališču gradi-
jo novo krožišče. Nanj se bo 
navezovala cesta iz obrtne 
cone in novo zgrajenega tr-
govskega centra Hofer na 
eni strani ter Delavske ces-
te na drugi. »Z gradnjo smo 
v časovni stiski, saj Hofer 
želi oktobra odpreti trgovski 
center. Dotlej morajo biti vsa 
dela na cesti končana, trenu-
tno potekajo zelo dobro in 
verjamem, da bo pravočasno 
narejeno,« je dejal župan Ci-
ril Kozjek. »Krožišče je bilo 

že nekaj časa načrtovano, 
a nismo mogli začeti delati 
pred prestavitvijo fekalnega 
kanala na tem območju, za 
kar je bil zadolžen investitor 
v trgovski center. Novo kro-
žišče bo olajšalo in omogo-
čilo varnejši dostop na De-
lavsko cesto in tudi v obrtno 
cono, kar je pomembno ob 
dejstvu, da je regionalna ces-
ta prometno zelo obreme-
njena. Promet je med grad-
njo urejen s semaforji in pri-
čakujemo, da bo do sredine 
oktobra še tako, morda bo 
glede na vremenske razme-
re zgrajeno že kaj prej, če se 
bomo z izvajalci dogovorili, 
da bi delali tudi ob sobotah.« 

Oktobra skozi novo krožišče?
Med pomembnimi naložbami v občini Šenčur je poleg urejanja komunalne infrastrukture v Trbojah in 
Žerjavki ter obnove spomeniško zaščitene Blagneče hiše tudi novo krožišče na brniški cesti.

Pričakujejo, da bo novo krožišče v Šenčurju dograjeno oktobra. / Foto: Gorazd Kavčič 

Vilma Stanovnik

Kranj – Prav gotovo je želja 
vseh invalidov in drugih ran-
ljivih skupin, da se v svojem 
okolju gibljejo neodvisno 
in varno. Zato je temu tre-
ba prilagoditi urbano okolje, 
kar pomeni odstraniti nevar-
ne točke in urediti dostop do 
javnih objektov, potniške-
ga prometa in drugih jav-
nih površin. Prav tako po-
membno področje je zago-
tavljanje dostopa do vseh in-
formacij v povezavi z mobil-
nostjo preko spleta in osta-
lih medijev ter uvajanje no-
vih tehnoloških rešitev. 

O projektu, ki naj bi dal 
odgovore in rešitve o mobil-
nosti ranljivih skupin v ob-
činah in ga financira mini-
strstvo za infrastrukturo, 
izvaja pa Geodetski inšti-

tut Slovenije v sodelovanju 
z Beletrino, so govorili tudi 
v Kranju. Minuli ponede-
ljek je bila namreč na vrsti 
Gorenjska, saj sta k projek-
tu že pristopili Mestna obči-
na Kranj in Občina Jesenice, 
Vojmir Drašler, višji sveto-
valec na Direktoratu za traj-
nostno mobilnost in prome-
tno politiko, pa je poudaril, 
da pričakuje, da se bo v nas-
lednjem obdobju projektu 
pridružilo vedno več sloven-
skih občin.

Kot je v nagovoru zbranim 
pojasnil kranjski podžupan 
Robert Nograšek, vodilni na 
občini pozdravljajo projekt, 
ki ranljivim skupinam omo-
goča neodvisno in varno 
mobilnost, saj se to sklada 

z načeli in dolgoletnimi pri-
zadevanji občine na vseh 
družbenih ravneh. Pouda-
ril je, da je za občino zelo po-
membno strateško vlaganje 
v trajnostni razvoj, prav tako 
pa v skrb za omogočanje var-
ne ter samostojne mobilno-
sti za vse občanke in občane.

Podobno je na Jesenicah, ki 
so središče Zgornjesavske do-
line z dobro prometno, tele-
komunikacijsko, komunalno 
in drugo infrastrukturo. Ur-
banist Občine Jesenice An-
draž Tolar je dejal, da se Jese-
nice zavzemajo za trajnostno 
strategijo javnega prometa in 
mobilnosti nasploh. Poudaril 
je, da so imele Jesenice včasih 
zelo dobre povezave lokalne-
ga javnega prometa, danes pa 
zaradi neurejenih razmer jav-
ni prevoz časovno ni več do-
volj zanesljiv, z vlakom pa lah-
ko človek porabi kar cel dan za 
en sam sestanek.

Maša Malovrh, certifici-
rana strokovnjakinja za do-
stopnost pri Beletrini, je po-
vedala, da je dostopnost do 
spletnih informacij bistvena 
za omogočanje varnih poti 
po občinah predvsem za 
predstavnike ranljivih sku-
pin v prometu, saj se projekt 
v prvi fazi osredotoča pred-
vsem na slepe, slabovidne 
in gibalno ovirane občane 
ter osnovnošolske otroke in 
mladino. Zato je najprej tre-
ba omogočiti dostop do teh 
informacij občanom, ki ne-
dostopnih spletnih strani ne 
morejo uporabljati.

Maja Baloh, sodelavka pri 
projektu, je predstavila ope-
rativne rešitve zajema po-
datkov, vodenja podatkovne 
baze in vzpostavitve pregle-
dovalnika, pri čemer sodelu-
jejo tudi drugi deležniki, zlas-
ti invalidske organizacije in 
invalidi, Roman Rener iz Ge-
odetskega inštituta Slovenije 
pa je predstavil metodologi-
jo in standarde za mobilnost 
ranljivih skupin in predvide-
ne rezultate projekta. Preko 
pregledovalnika bodo upo-
rabniki brezplačno pridobili 
podatke.

Varne in dostopne 
poti za vse
Kranjska in jeseniška občina sta se že vključili 
v projekt, s katerim naj bi izboljšali mobilnost 
ranljivih skupin, kar pomeni dostopnost objektov, 
varnejše gibanje v prometu in tudi spletno 
dostopnost.

Glavni cilj nacionalnega 
projekta z naslovom 
»Mobilnost ranljivih 
skupin v slovenskih 
občinah – Za samostojno 
mobilnost v domačem 
okolju brez ovir« 
je omogočiti dvig 
kakovosti življenja oseb z 
različnimi invalidnostmi.

Rateče – Pohod v podporo zdravljenju bolnikov z odpovedjo 
srca ali pljuč z ECMO (zunajtelesno membransko oksigena-
cijo) do Doma v Tamarju bo jutri, v soboto, 28. septembra, 
ob 10. uri. Zbirno mesto je parkirišče ob skakalnicah v Planici. 
Gre za dobrodelni pohod ob deseti obletnici naprave ECMO, 
ki rešuje življenja. Sredstva, zbrana s prijavninami in donaci-
jami, bodo šla za nakup aparata za kontinuirano spremljanje 
možganske aktivnosti. Pohod v sodelovanju z UKC Ljubljana 
organizira društvo Iatros. 

Prvi dobrodelni pohod za več močnih utripov
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Mateja Rant

Bled – Blejski občinski sve-
tniki so na zadnji seji potrdi-
li osnutek proračuna za pri-
hodnje leto. Po sedanjem 
predlogu proračuna bodo za 
naložbe namenili kar osem 
milijonov evrov, kar je naj-
več doslej, so pojasnili na ob-
čini. Osnutek je ta čas v jav-
ni razpravi, dokončni doku-
ment pa naj bi občinski svet 
obravnaval na decembrski 
seji.

Med pomembnejšimi pro-
jekti v prihodnjem letu so na-
vedli gradnjo Medgeneracij-
skega centra Bled, kjer bodo 
zagotovili prostore za dnevni 
center za varstvo starejših in 
novo knjižnico, na tem mes-
tu naj bi uredili tudi muzej 
vezenin. Za omenjeni pro-
jekt je na voljo 1,3 milijona 
evrov. Prihodnje leto naj bi 
začela novo podobo dobiva-
ti jezerska promenada, načr-
tujejo tudi utrditev dela obale 
Blejskega jezera. Na Selišah 

bodo začeli graditi novo av-
tobusno postajo, v načrtu 
imajo tudi nakup električ-
nega avtobusa in električne-
ga vlakca, za kar se jim obe-
tajo tudi sredstva Eko sklada. 
Za gradnjo in obnovo mete-
orne in fekalne kanalizacije 
je v proračunu na voljo več 
kot pol milijona evrov, loti-
li se bodo tudi obnove infra-
strukture na Selu in na Ces-
ti Gorenjskega odreda, na 
Razgledni cesti, v Prisojni 
in Aljaževi ulici ter v Zaki. V 

prihodnjem letu naj bi uvedli 
še novo storitev Prostofer, to 
je prevoze za starejše na klic. 

Osrednja projekta v blej-
ski občini še naprej ostaja-
ta gradnja južne razbreme-
nilne ceste in parkirišča pri 
Športnem parku Bledec, ki 
naj bi ključno prispevala k 
umirjanju prometa v občini 
in h kakovostnejšemu biva-
nju tako občanov kot obisko-
valcev Bleda. V prihodnje pa 
jih čaka še energetska sana-
cija blejske osnovne šole. 

Za naložbe največ doslej
Blejska občina v proračunu za prihodnje leto načrtuje 16 milijonov evrov prihodkov, polovico tega 
denarja naj bi namenili za naložbe.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
poteka mednarodno sreča-
nje županov in podžupanov 
na temo razvoja in izme-
njave participatornih pra-
ks. Gre za prvega od šestih 
srečanj, ki potekajo v šestih 
evropskih partnerskih mes-
tih v okviru dveletnega pro-
jekta Evropa za državlja-
ne: mladi in starejši – aktiv-
no staranje. Škofja Loka je v 
projektu vodilni partner.

Pred mednarodnim sreča-
njem sta projekt predstavila 
župan Tine Radinja in koor-
dinator za mednarodno so-
delovanje Miha Ješe. »V uvo-
dnem dogodku se posveča-
mo participatornemu prora-
čunu, ko pri oblikovanju pro-
računa spodbujamo k sode-
lovanju občanke in občane. 
Srečanja se udeležujejo župa-
ni iz 16 mest, s katerimi Ško-
fja Loka sodeluje v okviru po-
bratenja in evropskega zdru-
ženja Douzelage,« je pojasnil 

župan Radinja. Udeleženci 
se seznanjajo s participator-
nimi praksami iz vse Evro-
pe, v Škofji Loki pa pričakuje-
jo, da bo spoznavanje teh iz-
kušenj prvi korak k njihove-
mu participatornemu prora-
čunu. V Sloveniji je skozi dva 
cikla participatornega prora-
čuna že šla Občina Ajdovšči-
na (pred kratkim so bili pred-
stavniki Občine Škofja Loka 
tam na strokovnem obisku), 
na srečanju ga v okviru delav-
nic predstavljajo avtorji. 

Škofja Loka, ki je na osno-
vi lani sprejetega programa 
aktivnega staranja vodilni 
partner v projektu Evropa 
za državljane, je bila tokrat 
med 130 prijavljenimi uspe-
šna na natečaju in je pridobi-
la 146 tisoč evrov evropske-
ga denarja. Na nadaljnjih 
srečanjih, ki bodo vključeva-
la mlade, starejše, šole, obči-
ne, bodo lahko s partnerski-
mi mesti delili izkušnje svo-
jega programa in prisluhni-
li njihovim.  

Korak k participatornemu proračunu 
V Škofji Loki mednarodna konferenca v okviru projekta Evropa za državljane.

Jasna Paladin

Kamnik – Propadajoča stavba 
na vogalu Utokove jame in 
Usnjarske ulice, ki že več kot 
dvajset let služi kot ograja mi-
rujočega gradbišča, pospeše-
no propada tudi letošnje po-

letje, ko se je na cesto zruši-
lo več večjih kosov ometa. Ne-
premičnina je sicer v zasebni 
lasti, cesta pa je občinska, zato 

so na občini lastnika (ZIL In-
ženiring) že večkrat pozvali, 
naj zadeve uredi oziroma zid 
poruši. Po zadnji intervenciji 
so pospravili zgolj porušeno 
kamenje, nevarni zid pa osta-
ja. Glede na to, da gradbišče 
v zaraščeni Utokovi jami mi-

ruje že dve desetletji, bo sta-
nje za pešce, vozila in okoliš-
ke prebivalce nevarno še ne-
kaj časa.

Zid se podira na cesto
Propadajoči zid, ki je ostanek porušene stavbe že 
tako neugledne Utokove jame v središču Kamnika, 
predstavlja nevarnost za promet in pešce.

Utokova jama s propadajočo stavbo ob usnjarski cesti je 
ena največjih sramot središča Kamnika.

Domžale – Center za mlade Domžale razpisuje vseslovenski 
mladinski fotografski natečaj Pogled 2019 s tremi temami: 
drevesa, abstrakcija in prosta. Rok za oddajo fotografij je 4. 
november, rezultati bodo znani 15. novembra, razstava izbra-
nih del pa bo odprta 28. novembra. Celoten razpis s pojasnili 
je objavljen na spletni strani Centra za mlade Domžale.

Vseslovenski mladinski fotografski natečaj

Kamnik – Urarstvo Cerar, ki ga na Maistrovi ulici v središču 
mesta še vedno vodi Marta Cerar Leskošek, najstarejša urarka 
pri nas in ena redkih za ta poklic izučenih žensk, pripravlja 
razstavo ob stoletnici te obrti v Kamniku, ki jo obeležujejo 
letos. Razstavo z naslovom Kamnik skozi čas – 100 let urarstva 
Cerar bodo odprli danes, 27. septembra, ob 18. uri v Galeriji 
Dika. Zbor obiskovalcev bo ob 17.30 na Glavnem trgu, kjer bo 
potekal tudi krajši kulturni program.

Sto let urarstva Cerar v Kamniku

Suzana P. Kovačič

Dovje – Kulturno-umetni-
ško društvo (KUD) Jaka Ra-
bič Dovje - Mojstrana vabi 
na slovesen zaključek pro-
jekta Poiščimo korenine 

naših vasi, ki je v KUD Jaka 
Rabič - Dovje Mojstrana po-
tekal od leta 2011 do letos. 
V soboto, 28. septembra, ob 
17. uri bo v cerkvi sv. Mihae-
la na Dovjem slovesnost ob 
zaključku projekta Tomaža 

Pšenice Freising in naši 
kraji, stoletnici Aljaževe 
freske in farnem prazniku 
ter kratki orglarski koncert 
(skupina Triglavski zvono-
vi, Klemen Peternel). V ne-
deljo, 29. septembra, ob 

17. uri pa vabljeni v Aljažev 
prosvetni dom na Dovjem 
na zaključek s projekcijo in 
razstavo. Po obeh priredi-
tvah bodo v priodrski sobi 
v domu na ogled slike, gra-
divo ...

Zaključek projekta Poiščimo korenine naših vasi
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Podjetje Fruhmann iz Vernberka / Wernberga (bližina Beljaka) zaposli

sodelavca za strežbo m/ž
(Speisenträger Service-Mitarbeiter)

Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača pribl. 1300 evrov neto. Delo za 
nedoločen čas. Delo za polni oz. polovični delovni čas. Delovne izkušnje niso potrebne. 

Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja.  

kuharja m/ž (Koch/Köchin)
Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 

1700 evrov neto. Delo za nedoločen čas. Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja. 

kuharja pripravnika m/ž (Jungkoch)
Začetek dela takoj. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega tedna 1500 evrov 

neto. Možno tudi delo za 4 dni na teden. Delo za nedoločen čas. Možnost bivanja.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
+43 664 204 52 27 I office@fruhmann.at I www.fruhmann.at

Delo obsega projekte visoke in industrijske gradnje. Od vas 
pričakujemo izobrazbo diplomiranega inženirja gradbene 
stroke (konstrukcijska smer). Zaželene so tudi ustrezne 
delovne izkušnje, niso pa pogoj. Mesečna plača najmanj 
2.300 EUR bruto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. Po-
trebno je znanje nemščine (najmanj stopnja C1). 

Prosimo, javite se nam na:
PABINGER & PARTNER ZT-GmbH, A-9201 Krumpendorf
0043 4229 3771, office@pabinger.co.at
www.pabinger.co.at

Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

STATIKA m/ž
(Statiker/in)
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Začetek dela takoj oz. po dogovoru. Mesečna plača na osnovi 48-urnega delovnega tedna 

1700 evrov neto. Delo za nedoločen čas. Po potrebi vam nudimo tudi možnost bivanja. 

kuharja pripravnika m/ž (Jungkoch)
Začetek dela takoj. Mesečna plača na osnovi 45-urnega delovnega tedna 1500 evrov 

neto. Možno tudi delo za 4 dni na teden. Delo za nedoločen čas. Možnost bivanja.

Prosimo, javite se nam na: 
Gasthaus & Landfleischerei  Fruhmann  

A-9241 Wernberg / Vernberk  I  Triester Strasse 1
+43 664 204 52 27 I office@fruhmann.at I www.fruhmann.at

Delo obsega projekte visoke in industrijske gradnje. Od vas 
pričakujemo izobrazbo diplomiranega inženirja gradbene 
stroke (konstrukcijska smer). Zaželene so tudi ustrezne 
delovne izkušnje, niso pa pogoj. Mesečna plača najmanj 
2.300 EUR bruto, v primeru boljše kvalifikacije tudi več. Po-
trebno je znanje nemščine (najmanj stopnja C1). 

Prosimo, javite se nam na:
PABINGER & PARTNER ZT-GmbH, A-9201 Krumpendorf
0043 4229 3771, office@pabinger.co.at
www.pabinger.co.at

Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

STATIKA m/ž
(Statiker/in)

Ana Šubic

Selca – Potem ko so gasilci 
PGD Selca spomladi doča-
kali težko pričakovano seli-
tev v nov gasilski dom, sedaj 
ta dobiva tudi novo zunanjo 
podobo. »Ta teden bo kon-
čan zaključni sloj fasade. 
Predvidevamo, da bodo vsa 
dela končana v prvem ted-
nu oktobra,« je napovedal 
predsednik PGD Selca Ma-
tija Nastran in dodal, da bo 
kmalu sledilo še asfaltiranje 
okolice, ki naj bi bilo konča-
no do konca oktobra. V nov 
gasilski dom, ki so ga zače-
li graditi predlani, so po po-
datkih Nastrana doslej vloži-
li dobrih 414 tisoč evrov. Ob-
čina Železniki jim je prispe-
vala dvesto tisoč evrov, pre-
ostalo pa so zbrali sami, tudi 
s pomočjo donatorjev in pri-
spevki krajanov. Poleg tega 
so gasilci opravili že 7756 
prostovoljnih ur dela.

Z ureditvijo zunanjosti 
doma in njegove okolice pa 

investicija še ne bo konča-
na. Dokončati morajo obe 
nadstropji, med drugim 
tudi večnamensko dvora-
no. »Pritličje služi opera-
tivnemu delu. V njem so 

tri garaže, komandna soba, 
skladišči za gasilsko opre-
mo, sušilnica, kopalnica, 
kurilnica, pralnica in del 
stolpa. V medetaži sta sejna 
in družabna soba. V prvem 

nadstropju je dvorana s sa-
nitarijami, manjša kuhi-
nja in dve sobi za opremo. 
V drugem nadstropju je 
predviden muzej,« je raz-
ložil Nastran. Iz starega ga-
silskega doma so sicer pre-
selili vse razen muzeja, saj 
prostor zanj na novi lokaciji 
še ni dokončan. »Prav tako 
nam star gasilski dom služi 
kot skladišče za razne mate-
riale, ki jih potrebujemo pri 
gradnji. Do nedavnega so 
bile garaže polne izolacijske 
volne.«

Nastran je še povedal, da 
bodo stari dom prodali Kra-
jevni skupnosti Selca. Z njo 
in Občino Železniki so se 
domenili, da kupnina zanj 
znaša toliko kot priprava in 
asfalt pred novim gasilskim 
domom – gre za nekaj manj 
kot 37 tisoč evrov. »V načr-
tu je, da se star gasilski dom 
podre in, kolikor je mogoče, 
razširi cesta v Lajše, na nje-
govem mestu pa se uredi 
majhen park,« je še pojasnil.

Gasilski dom dobiva fasado
Nov gasilski dom v Selcih dobiva tudi novo zunanjo podobo, kmalu sledi še asfaltiranje okolice.  
V gradnjo doma so doslej vložili dobrih 414 tisoč evrov, opravil pa so že tudi 7756 prostovoljnih ur dela.

Gasilski dom v Selcih bo ta teden dobil zaključni sloj 
fasade.

Ana Šubic

Železniki – Na dveh lokacijah 
ob regionalni cesti v zgor-
njem delu Selške doline, in 
sicer pri odcepu za Davčo 
in dober kilometer naprej od 
Zalega Loga, še vedno pote-
ka sanacija skalnih brežin in 
odprava cestnih ožin. Po na-
ročilu Direkcije RS za infra-
strukturo obe sanaciji izva-
ja Gorenjska gradbena druž-
ba (GGD). Dela so začeli zgo-
daj spomladi, a so se že nekaj 
mesecev kasneje pojavila ne-
predvidena dela, zaradi če-
sar so morali predvideti do-
datne ukrepe. Kot je pojasnil 
Jure Rutar iz GGD, dela pri 
davškem mostu potekajo po 
načrtu in bodo predvidoma 
končana do konca oktobra, 
pri sanaciji nad Zalim Logom 

(pred odcepom za Ravne) 
pa je ponovno prišlo do ne-
predvidenega zdrsa brežine 
oz. plazu, zaradi česar bodo 

potrebni dodatni ukrepi. Prav 
o tem so se včeraj na terenu 
sestali s predstavniki naročni-
ka in projektanti.

Nov plaz pri sanaciji brežine

Sanacija brežine pri odcepu za Davčo (na sliki) naj bi bila 
končana do konca oktobra, ob cesti nad Zalim Logom pa je 
znova prišlo do zdrsa brežine.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Na brniškem 
letališču so odprli prvi cen-
ter za celostno čiščenje in de-
kontaminacijo gasilske za-
ščitne opreme pri nas. Cen-
ter, ki ga je pred dnevi odpr-
lo podjetje Decontex SI v so-
delovanju s Fraportovo letal-
sko akademijo in podjetjem 
Electrolux Professional, ve-
lja za enega najsodobnejših 

na svetu. Kot pojasnjuje-
jo v Fraportu Slovenija, gre 
za dobrodošlo novost ne le v 
slovenskem prostoru, tem-
več tudi globalno. »Odprtje 
predstavlja pomemben mej-
nik v razvoju vzdrževanja ga-
silske zaščitne opreme, saj 
je v njem mogoče učinkovi-
to očistiti in dekontaminirati 
celotno zaščitno opremo ga-
silca,« še dodajajo. Center, 
kjer so od konca junija, ko je 

začel poskusno obratovati, 
očistili že več kot tisoč kosov 
opreme, predstavlja odgo-
vor na problematiko rakavih 
obolenj, ki se pri gasilcih po-
javljajo dvakrat pogosteje kot 
pri ostali populaciji. Oprema 
gasilcev je namreč pogos-
to izpostavljena raznolikim 
kombinacijam nevarnih sno-
vi, ki jih s klasičnim načinom 
čiščenja ne moremo učinko-
vito odstraniti.

Center za dekontaminacijo
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Igor Kavčič

Kranj – Oktober je v Kranju 
tradicionalno, letos že os-
mič po vrsti, namenjen Med-
narodnemu festivalu likov-
nih umetnosti. Kranj z gale-
rijami in razstavišči v ožjem 
mestnem jedru, ki se jim 
bo pridružil Razstavni pavi-
ljon Jugovic v Spodnjih Bit-
njah, bo za mesec dni postal 
največji likovni salon v drža-
vi. Festival je včeraj že odpr-
la prva razstava v Mestni knji-
žnici Kranj, na kateri se s svo-
jo aktualno likovno produkci-
jo predstavlja letošnja nagra-
jenka Majskega salona aka-
demska slikarka Milena Gre-
gorčič, danes zvečer bodo 
svoja dela v umetniškem di-
alogu na ogled postavili tri-
je avtorji iz sosednje Avstrije 
in dva domača umetnika, na 
še eni razstavi pa se bo sooči-
lo sedem likovnikov iz Likov-
nega društva Kranj s štirimi 

kolegi iz Združenja umetni-
kov Škofja Loka. Že dopoldan 
so skozi optiko črnega in be-
lega v arhitekturi na vrtu gra-
du Khislstein svoja kreativna 
razmišljanja izpostavili štirje 
arhitekti iz skupine KRARH.

Od vsega začetka je po-
budnik in umetniški vodja 
festivala akademski slikar 
Klavdij Tutta, ki je po šes-
tih letih znova osmislil temo 
črno in belo. »Tema se je že 
prvič pokazala za dobro, zato 
jo letos ponavljamo, a z dru-
gačnim pristopom. Če smo 
takrat poiskali predvsem av-
torje v slovenskem prostoru, 
smo tokrat razširili obzorje 
z avtorji, ki se v svoji ume-
tniški govorici še posebej 
posvečajo tej zvrsti in priha-
jajo tudi iz širšega mednaro-
dnega prostora,« je povedal 
in ob tem v ospredje posta-
vil dejstvo, da bo na festivalu 
na ogled tudi mnoštvo raz-
ličnih avtorskih pristopov v 

svet črno-belega. O tem pri-
čajo sama dela – umetniki 
nas nagovarjajo tako s figu-
raliko in krajinami kot z geo-
metrijo in likovno abstrakci-
jo. V festivalsko ponudbo so 
vključene tudi različne zvr-
sti likovne umetnosti, poleg 
slikarstva, kiparstva, ilustra-
cije in grafike tudi instala-
cija, video in fotografija ter 
arhitektura in oblikovanje 
tekstila. 

Kot dodaja Tutta, se je kot 
vsa leta doslej tudi letos boril 
za to, da gre za kar najbolj kva-
litetna dela tako znotraj opu-
sov posameznih umetnikov 
kot sodelujočih avtorjev na-
sploh. »Festival tudi v kvalita-
tivnem smislu vsako leto ras-
te, k čemur pripomorejo tudi 
selektorji, ki za nekatere festi-
valske sklope pripravijo izbor 
avtorjev in del.« 

Osrednji dogodek festiva-
la bo že tradicionalni torkov 
pohod po galerijah starega 

mestnega jedra. Začel se bo 
ob 17. uri pred Malo galeri-
jo Likovnega društva Kranj, 
v kateri so ob bok delom 
leta 2016 preminulega Jane-
za Bernika postavili njegove 
mednarodne sodobnike Pi-
cassa, Dalija, Mušiča, Rau-
schenberga, Vasarelyja, Tapi-
esa in druge. Dela so si izpo-
sodili v Mednarodnem gra-
fičnem likovnem centru in 
pri zasebnih zbiralcih, mno-
ge pa so poslali prijatelji likov-
niki iz različnih koncev sveta. 

Festivalski sklop z deli av-
torjev iz tujine se nadaljuje v 
galerijah Gorenjskega muze-
ja, kjer je na ogled tudi aktual-
na produkcija slovenskih in li-
kovnikov iz prostora Alpe-Ja-
dran. Umetniška dela so delo-
ma izbrana s strani selektor-
jev, deloma z njimi na festiva-
lu sodelujejo vabljeni avtorji. 
Med njimi so tako že uveljav-
ljeni avtorji srednje in starej-
še generacije pa tudi likovni-
ki na začetku svoje poti. Sledi-
jo razstave na tradicionalnih 

razstaviščih – Kranjski hiši, 
Etno Galeriji Desetnica, Cafe 
Galeriji Pungert, Galeriji 
Prešernovih nagrajencev ter 
v vseh razstaviščih Layerje-
ve hiše. Kot vsako leto se bo 
tudi tokrat sprehod zaključil 
v Galeriji dr. Ceneta Avgušti-
na, kjer se z deli predstavlja 
letošnji prejemnik priznanja 
ZDSLU za življenjsko delo – 
slikar in grafik prof. Črtomir 
Frelih. Ob zaključku bodo po-
delili tudi priznanja in nagra-
de festivala.

Črno in belo, likovno
Na letošnjem osmem Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti se bo na 
več kot dvajset razstaviščih s svojimi deli predstavilo 126 avtorjev iz 25 držav. 
Kranj bo ves oktober državna prestolnica likovne umetnosti.

V teh dneh umetniški vodja festivala Klavdij Tutta ob pomoči nekaterih članov Likovnega 
društva Kranj skrbno načrtuje galerijske postavitve po mestnih razstaviščih. / Foto: Igor Kavčič

Kranj – V soboto, 28. septembra, ob 10. uri bo v župnijski 
cerkvi sv. Kancijana in tovarišev koncert ob 25-letnici orgel-
skega oddelka na Glasbeni šoli Kranj. Ta je bila ena prvih glas-
benih šol v državi, ki je uvedla oddelek orgel. Skupaj s svojo 
mentorico Barbaro Pibernik, ki je začetnica tega oddelka, se 
bodo na koncertu predstavili nekdanji in sedanji učenci orgel. 
Vsak nastopajoči je za nastop izbral svojo najljubšo skladbo, v 
nekaj točkah pa bodo učenci in učiteljica nastopili kot orgelski 
duo. Program bo raznolik, saj vključuje skladbe od nemškega 
baroka z največjim predstavnikom J. S. Bachom, slovenskih 
avtorjev do najsodobnejše orgelske literature, kjer trenutno 
prednjačijo Nizozemci. Skladba še živečega predstavnika sle-
dnjih, skladatelja Ada Wammesa, bo zazvenela kar v izvedbi 
učiteljice Pibernikove, ki je zaslužna, da se je v Glasbeni šoli 
Kranj v igranju orgel izpopolnilo že več kot petdeset učencev. 
Med drugim bo nastopila tudi prva učenka tega oddelka Diana 
Novak, ki se je igranja na orgle začela učiti septembra 1994 in 
je danes med drugim tudi uspešna skladateljica.

Petindvajset let orgelskega oddelka

Postojna – Na 58. Linhartovem srečanju si bodo obiskovalci in 
strokovna žirija v tekmovalnem delu ogledali sedem najboljših 
ljubiteljskih gledaliških predstav pretekle sezone, izbrala jih 
je selektorica Ana Ruter, in še dve v spremljevalnem delu. 
Srečanje tudi letos ne bo minilo brez gorenjskih ljubiteljskih 
gledališčnikov. Gorenjski je bil že včerajšnji uvodni dan sreča-
nja. Že ob 10. uri dopoldan so na oder stopili igralci Gledališča 
2B iz Bohinjske Bistrice, ki so se spoprijeli z dramo Samu-
ela Becketta Čakajoč Godota, zvečer pa je bila na sporedu 
še druga predstava iz Gorenjske – Blaznost igre v izvedbi 
skupine Hlodi iz KUD Franc Kotar iz Trzina. Prvi dan so po-
delili tudi Linhartovo plaketo in listine. Linhartovo plaketo je 
prejela lutkarica, animatorka, režiserka, mentorica, lutkovna 
pedagoginja in organizatorka kulturnih prireditev Irena Rajh, 
Linhartovi listini pa Ivan Berlot - Taubi, priljubljeni igralec 
Gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Alma Knaus iz Trbovelj ter 
KUD Pozitiv iz Ljubljane. Linhartovo srečanje se bo končalo v 
soboto s podelitvijo nagrad matiček najboljšim.

Na Linhartovem srečanju tudi Gorenjci

Igor Kavčič

Ljubljana – Režiser, scena-
rist, montažer, mentor štu-
dentom AGRFT, kulturni 
delavec in filmski zanese-
njak France Štiglic (1919–
1993), po rodu iz Kranja, ve-
lja za eno največjih imen slo-
venskega filma in tudi sicer 
umetnosti dvajsetega stole-
tja. Leta 1948 je posnel prvi 
slovenski zvočni celovečer-
ni film Na svoji zemlji, s fil-
mom Dolina miru (1956) 
je bil uvrščen v tekmovalni 
program filmskega festivala 
v Cannesu, s filmom Deveti 
krog (1960) pa je bil nomini-
ran za tujejezičnega oskar-
ja. Slovenski filmski center, 
Slovenski filmski arhiv in 

Slovenska kinoteka v sode-
lovanju s številnimi partner-
ji letošnje leto posvečajo sto-
ti obletnici rojstva tega kla-
sika in pionirja slovenske-
ga filma.

Kot je v dvorani Slovenske 
kinoteke na predstavitvi do-
godkov in dejavnosti, ki se 
bodo zvrstili ob umetniko-
vi obletnici, povedala direk-
torica Slovenskega filmske-
ga centra Nataša Bučar, na ta 
način želijo opozoriti na dva 
pomembna elementa: nujo 
po celovitem pristopu k di-
gitalni restavraciji sloven-
ske filmske dediščine, ki bi s 
tem postala dostopnejša jav-
nosti, ter potrebo po spodbu-
janju in razvoju filmske kul-
ture v Sloveniji.

V preteklih letih sta bila di-
gitalno restavrirana in javno 
prikazana dva Štigličeva fil-
ma: Dolina miru in Na svo-
ji zemlji, letos pa bosta jav-
no prikazani še digitalno re-
stavrirani verziji filmov Tis-
tega lepega dne (1962) in Ne 
joči, Peter (1964). Slednji bo 
v sklopu projekta Naši filmi 
doma na ogled 9. novem-
bra v Cankarjevem domu, 
osrednja slovesnost pod ča-
stnim pokroviteljstvom slo-
venskega predsednika Bo-
ruta Pahorja pa bo na rojstni 
dan Franceta Štiglica, 12. 
novembra, v Prešernovem 
gledališču v njegovem roj-
stnem Kranju zaznamova-
la projekcija prav tako resta-
vrirane različice filma Tiste-
ga lepega dne. Na režiserje-
vo obletnico so letos opozo-
rili že nekateri dogodki, tudi 
v Kranju in Arboretumu 
Volčji Potok.

Med 11. in 15. novembrom 
si bodo v okviru Slovenske-
ga tedna filma mladi po 
vsej Sloveniji lahko ogledali 
vrsto filmov po lastni izbiri 

in Štigličeve klasike. Od 1. 
oktobra naprej bo v Sloven-
ski kinoteki potekala obse-
žna retrospektiva Štigliče-
vih filmov. Začela se bo s fil-
mom Povest o dobrih ljudeh 
(1975), do 10. novembra pa 
se bo zvrstilo vseh 15 avtor-
jevih celovečernih filmov. 
»Filmi retrospektive bodo 
obogateni z uvodi, v progra-
mu je tudi Kino-katedra za 
pedagoge, ki jo bo pospremi-
lo predavanje Andreja Špra-
ha o filmu Balada o trobenti 
in oblaku (1961),« je poveda-
la Varja Močnik iz Slovenske 
kinoteke. Ob retrospektivi 
bo v Dvorani Silvana Furla-
na na ogled tudi pregledna 
razstava o Štigličevem živ-
ljenju in delu, konec leta se 
obeta izid zbornika, posve-
čenega ustvarjalnosti Fran-
ceta Štiglica.

Kot je povedala vodja Slo-
venskega filmskega arhiva 
pri Arhivu RS Tatjana Rezec 
Stibilj, je bil France Štiglic 
že v šestdesetih letih tudi 
eden tistih, ki je večkrat opo-
zarjal na nujnost strokovne-
ga arhiviranja. »Filmsko ar-
hivsko gradivo obsega 61 ar-
hivskih enot – bodisi Štiglica 
kot režiserja bodisi scenari-
sta, montažerja in mentorja 
študentom AGRFT,« je do-
dala.

Darko Sinko, podpredse-
dnik Društva slovenskih re-
žiserjev, je dejal, da so ob Šti-
gličevih filmih zrasle gene-
racije Slovencev. Priprav-
ljajo okroglo mizo, na kate-
ri bodo osvetlili življenje in 
delo Franceta Štiglica in nje-
gov vpliv na slovenski film.

Za Štigličevih sto
V Slovenski kinoteki so predstavili dogodke ob 
stoti obletnici rojstva velikega klasika slovenskega 
filma Franceta Štiglica. 

Predstavili so dogodke ob stoti obletnici rojstva Franceta Štiglica. / Igor Kavčič

Kranj – Mešani pevski zbor Crescendo bo nanizal tri koncerte 
z Mešanim pevskim zborom Salt Lake Singers iz ZDA. Danes, 
27. septembra, ob 20. uri bosta zbora nastopila v cerkvi sv. 
Martina v Stražišču, jutri v Ljubljanski stolnici, v nedeljo ob 
19.45 pa še v cerkvi sv. Martina na Bledu.

Trije koncerti Crescenda z ameriškim zborom
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Kranj – Gorenjska prestol-
nica oziroma plezalna ste-
na v Športni dvorani Zla-
to polje je vsak leto prizori-
šče športnega spektakla, saj 
bo tekma svetovnega poka-
la v težavnostnem plezanju 
tokrat že 24. leto gostovala v 
Kranju. Program tekmova-
nja bo natrpan, saj je prija-
vljenih kar 132 tekmovalcev 
iz 26 držav, največ do zdaj. 
Na startni listi je 58 deklet in 
74 fantov.

Tako se bodo kvalifikacije 
za moške v soboto začele že 
ob 8. uri zjutraj, kvalifikaci-
je za ženske pa so na spore-
du od 14.30 dalje. Vmes bos-
ta med 10. in 17. uro pote-
kala plezanje na plezalnem 
stolpu in animacija za otro-
ke, med 14. in 16. uro pa tudi 
mini olimpijada. 

Tudi nedeljski spored se 
bo začel ob 8. uri, ko bodo na 
sporedu polfinali za ženske 
in moške. Program bo ob 
16.30 popestrila projekci-
ja filma GreGor, veliki fina-
le za ženske pa se bo začel 
ob 17.15 s predstavitvijo fina-
listk in ogledom smeri. Ob 
17.25 bo sledilo uradno od-
prtje tekme z akrobatskim 
spektaklom. Po načrtu or-
ganizatorjev si bodo final-
no smer ob 18.25 ogledali še 

moški, ki naj bi s finalnimi 
nastopi začeli ob 18.35. Na 
koncu bo sledila še podeli-
tev medalj.

Reprezentanca brez 
Domna Škofica

»Za nami je večji del se-
zone, ki jo že do zdaj lahko 
ocenim kot več kot uspeš-
no. Pred nami je še nekaj 
pomembnih tekem, najprej 
domači Kranj, nato evrop-
sko prvenstvo v težavnosti, 
sledita še zadnji tekmi sve-
tovnega pokala, sezono pa 
bomo končali 1. decembra v 
Toulousu z lovljenjem enih 
od zadnjih olimpijskih vo-
zovnic. Cilj za Kranj je, da 

sledimo evforiji slovenske-
ga športa v nogometu, od-
bojki, kolesarstvu in še mar-
sičem, da damo vse od sebe, 
poskusimo napolniti dvora-
no in pripraviti domači spek-
takel,« pravi selektor in tre-
ner slovenske reprezentan-
ce v športnem plezanju Go-
razd Hren, ki je za nastop v 
Kranju izbral 15-člansko eki-
po, a se je Radovljičanka Vita 
Lukan žal na treningu prej-
šnji teden poškodovala ter s 
strgano križno vezjo in raz-
trganim meniskusom na 

kolenu že zaključila letošnjo 
sezono. 

Tako bo v Kranju na do-
mači tekmi nastopilo sedem 
deklet in sedem fantov. V 
ženski konkurenci sta naša 
dva najmočnejša aduta za-
gotovo svetovna prvakinja v 
težavnosti Janja Garnbret in 
podprvakinja Mia Krampl, 
poleg njiju pa se bodo pred 
domačimi navijači skušale 
izkazati tudi Lučka Rakovec, 
Mina Markovič, Tjaša Kalan, 
Lana Skušek in debitantka 
Lucija Tarkuš. 

Med fanti bodo v Kra-
nju nastopili Jernej Kruder, 
Anže Peharc, Martin Ber-
gant, Luka Potočar, Milan 

Preskar, Žiga Zajc in debi-
tant Andrej Polak. Ne bo 
pa nastopil najvišje uvršče-
ni Slovenec med moškimi 
Domen Škofic, ki se je od-
ločil predčasno zaključiti le-
tošnjo sezono in trenutno 
pleza v Španiji. 

Tako bo naš najmočnej-
ši adut v moški konkuren-
ci 23-letni Škofjeločan Mar-
tin Bergant, ki bo v Kranju 
na tekmi za svetovni po-
kal nastopil že osmič. »Vlo-
ga mi ne predstavlja priti-
ska, ampak mi celo daje do-
datno motivacijo, da doma-
čim navijačem pokažem, kaj 
znam,« pravi Martin.

Želijo si veliko navijačev

Na priložnostnem druže-
nju z novinarji v prostorih v 
Prvi osebni zavarovalnici v 
Ljubljani, ki je od leta 2017 
generalni sponzor sloven-
ske reprezentance v špor-
tnem plezanju, so tudi drugi 
tekmovalci poudarili, da ko-
maj čakajo nastop pred do-
mačimi navijači in si želi-
jo, da bi bila Športna dvora-
na Zlato polje ta konec tedna 
polna športnih navdušen-
cev. »Pred domačo tekmo 
sem še malo več pozornosti 
posvetila treningu težavnos-
ti in sedaj sem pripravljena, 
da grem uživat in dati vse od 
sebe. Vsem pa sporočam, da 
pridete navijat, ker bo tekma 
kot vedno odlična,« vabi Ja-
nja Garnbret, ki si je edina 
od naših že priplezala tudi 
nastop na olimpijskih igrah 
v Tokiu.

Negotovost glede novih 
tekmovanj

Preostale naše tekmoval-
ce boj za vozovnice na olim-
pijske igre še čaka, prav tako 
pa boj za organizacijo nove-
ga tekmovanja v svetovnem 

pokalu čaka naše organiza-
torje, saj za drugo leto (še) 
niso dobili potrditve. »Iz 
mednarodne zveze za špor-
tno plezanje so nam posla-
li dopis, v katerem piše, da 
bi radi tekme svetovnega po-
kala postavili na višji nivo. 
Niso povedali natanko, kaj 
to pomeni, res pa je, da so 
z razvojem tega razvojem 
športa in s tem, ko je pos-
tal olimpijski šport, zahte-
ve vedno večje. Dejstvo je, 
da je naša stena po kvadra-
turi malce premajhna, kar 
je botrovalo tudi temu, da 
smo morali polfinale letos 
prestaviti na nedeljo. Tudi 
videz dvorane, če jo primer-
jamo z drugimi prizorišči, 
morda ni najboljši. Po uspe-
hu na svetovnem prvenstvu 
smo dobili kar nekaj obljub 
o možnosti novih plezalnih 
sten in celo dvorane, zato se 
bomo trudili, da bi še kdaj 
dobili organizacijo tekme v 
Kranju oziroma v Sloveniji. 
Glede tekme drugo leto pa 
težko povem kaj natančnej-
šega. Upam, da se bomo na 
sobotni večerji z vodilnimi 
v mednarodni zvezi oziro-
ma s predsednikom pogo-
vorili, kaj je moč narediti. 
Trenutno nas v koledarju 
za naslednje leto še ni,« je 
povedal vodja kranjske tek-
me Tomo Česen in pojasnil, 
da si tekmovanje, čeprav od 
tega nimajo finančne koris-
ti, še vedno želijo pripravlja-
ti. »Slovenska reprezentan-
ca je ena najboljših na sve-
tu, zato bomo naredili vse, 
da ne bo ostalo le pri 24 do-
mačih tekmah v težavnos-
tnem plezanju,« je še dodal 
Česen in pojasnil, da trenu-
tno tudi drugje v Sloveniji ni 
primerne stene za tekmova-
nje svetovnega pokala v te-
žavnostnem plezanju.

V Kranju rekordna udeležba
Ta konec tedna bo Kranj znova gostil najboljše športne plezalke in plezalce sveta, organizatorji, ki jih 
drugo leto ni na seznamu za pripravo tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, pa si želijo, 
da bi v mednarodni zvezi za športno plezanje ob določanju prizorišč upoštevali tudi izjemne uspehe 
naših tekmovalk in tekmovalcev, ki jih vsako leto spodbuja tudi ogromno navijačev.

Večji del naše reprezentance v težavnostnem plezanju na predstavitvi pred domačim 
tekmovanjem. Na sliki je tudi poškodovana Vita Lukan, manjka pa Lučka Rakovec. 

Vodjo tekmovanja Toma Česna skrbi prihodnost kranjskih 
tekem. / Foto: Primož Pičulin
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Kranj – V ponedeljek so bile na sporedu tekme državnega 
članskega hokejskega prvenstva. V Kranju so hokejisti moštva 
SIJ Acroni Jesenice z 2 : 6 premagali Triglav. Ekipa Hidria 
Jesenice je gostila MK Bled in zmagala s 5 : 2. Na preostalih 
dveh tekmah je SŽ Olimpija z 10 : 0 premagala moštvo True 
Celje, Slavija Junior pa Maribor s 4 : 1. V sredo so hokejisti 
ekipe True Celje gostili hokejiste MK Bled in jih premagali s 
5 : 4, hokejisti Triglava pa so gostovali v Mariboru in slavili z 
0 : 6. Jutri bosta Hidria Jesenice in Triglav odigrala tekmo v 
Mednarodni hokejski ligi (IHL), ki pa bo štela tudi za točke 
državnega prvenstva. V Športni dvorani Podmežakla se bo 
začela ob 18. uri. V Alpski ligi bodo jutri hokejisti SŽ Olimpije 
v dvorani Tivoli ob 19.15 gostili hokejiste Gardene, SIJ Acroni 
Jesenice pa odhaja na težko gostovanje v Zell am See.

Na Jesenicah jutri domač hokejski derbi

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi 
so v sredo in četrtek odigra-
li tekme 11. kroga. Domžale 
so morale priznati premoč 
Olimpije, ki jih je na doma-
čem igrišču premagala z 1 : 
4, včerajšnja tekma med Tri-
glavom in Aluminijem pa se 
do zaključka naše redakcije 
še ni končala. Konec tedna 
pa prvoligaše čaka že nov 
krog. Domžalčani bodo go-
stovali pri Muri, Triglav pa 
bo igral v Velenju pri Rudar-
ju. Trenerja Vlada Šmita, ki 
je ekipo prevzel po Dejanu 
Dončiču in je še lani igral za 
kranjskega prvoligaša, v vlo-
gi trenerja čaka težka preiz-
kušnja.

Nogometaši v drugi SNL 
so v sredo odigrali tekme de-
setega kroga. Vodilni Kalcer 
Radomlje je s 3 : 2 premagal 
Dravo Dekinda Ptuj, nogo-
metaši Rolteka Dob pa so s 
Koprom igrali neodločeno 1 : 
1. Konec tedna bodo drugoli-
gaši odigrali tekme 11. kroga. 

Kalcer Radomlje bo v nede-
ljo gostoval pri Brdih, tekma 
Dravinja Dekinda Ptuj – Rol-
tek Dob pa je na sporedu 9. 
oktobra. 

V tretji SNL – zahod bodo 
odigrali tekme sedmega kro-
ga. Dve sta na sporedu že da-
nes. Ob 16.30 se bo začela tek-
ma v Športnem parku Svobo-
da v Ljubljani med Svobodo 
Ljubljana in Bledom Hirter-
jem, ob 19. uri pa še v Šen-
čurju med Tinexom Šenčur 
in Adrio. Jutri ob 16. uri se bo 
začela tekma v Stražišču med 
ekipama Save Kranj in Arne 
Tabor 69, v nedeljo ob 16. uri 
pa bodo na nogometno igri-
šče stadiona Ilirija stopili še 
nogometaši Ilirije 1911 in Ži-
rov.

Nogometaši v gorenjski 
nogometni ligi bodo tek-
me petega kroga igrali jut-
ri ob 16. uri. Pari so: Šobec 
Lesce – SIJ Acroni Jesenice, 
Britof – Kranjska Gora, Za-
rica Kranj – Velesovo, Bo-
hinj – Bitnje dobrozasenci.
si, Preddvor – Niko Železni-
ki in Škofja Loka – Polet. 

Šmit na težki preizkušnji

Kranj – Atlet Luka Janežič in evropski prvak do 23 let Kristjan 
Čeh sta konec minulega tedna dobila povabilo mednarodne 
atletske zveze za nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi. Jane-
žič bo nastopil v teku na štiristo metrov, Čeh pa v metu diska. 
Obeh tekmovalcev ni bilo na prvem seznamu, ki so ga objavili 
v začetku prejšnjega tedna. Na prvenstvu v katarski prestolnici 
bo tako nastopila sedmerica slovenskih atletinj in dva atleta.

Na svetovno prvenstvo tudi Janežič in Čeh

Ljubljana – Slovenska odbojkarska reprezentanca je v pone-
deljek zvečer na tekmi četrtfinala odbojkarskega evropskega 
prvenstva v Stožicah prvič premagala reprezentanco Rusije. 
Naši so bili boljši s 3 : 1 in so se uvrstili v včerajšnji polfinale, 
ko so se pomerili s Poljsko. Tekma se do zaključka naše re-
dakcije še ni končala.

Nov podvig naših odbojkarjev

Kranj – Vaterpolisti kranjskega Triglava, ki v letošnji sezoni 
igrajo v Regionalni ligi, bodo jutri, v soboto, v pokritem olim-
pijskem bazenu v Kranju odigrali prvo domačo tekmo. Gostili 
bodo ekipo Galeb iz Makarske, tekma pa se bo začela ob 19. uri. 

Vaterpolisti Triglava prvič doma

Kranj – Jutri in v nedeljo se bo po več kot enomesečnem pre-
moru v Hinzenbachu nadaljevala poletna velika nagrada v 
smučarskih skokih. Z dobrimi nastopi na tekmah celinskega 
pokala si je mesto med najboljšimi znova izboril Rok Justin. 
Poleg njega bodo v Avstriji skakali še Jernej Damjan, Anže 
Lanišek, Tilen Bartol in Peter Prevc. Jutri so na sporedu kva-
lifikacije (18.30), v nedeljo pa tekma (15.30). Sočasno bosta v 
Klingenthalu na sporedu tudi zadnji tekmi celinskega pokala, 
kjer bodo tekmovali Jurij Tepeš, Domen Prevc, Cene Prevc, 
Jernej Presečnik, Jaka Hvala, Rok Tarman in Žak Mogel. 

Skakalci na nove tekme
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Cveto Zaplotnik

Sovodenj – V kranjski ob
močni enoti Zavoda za goz
dove Slovenije so pripravi
li gozdnogospodarski načrt 
gozdnogospodarske enote 
Sovodenj za desetletno ob
dobje 2019–2028. Osnutek 
načrta je še do vključno 3. ok
tobra vsak delovni dan od 7. 
do 9. ure razgrnjen v prosto
rih krajevne enote v Poljanah, 

v torek, 1. oktobra, ob pol os
mih zvečer pa bo v prostorih 
gasilskega društva na Trebi
ji še javna obravnava. Lastni
ki gozdov in drugi zaintere
sirani lahko dajo pripombe 
na osnutek načrta v času jav
ne razgrnitve in javne obrav
nave, lahko pa jih pošljejo 
tudi po elektronski in klasič
ni pošti na območno enoto 
v Kranju. 

Kot pravi Maja Polenšek, 
ki v zavodu vodi izdelavo na
črta, enota obsega 5485 hek
tarjev gozdov. Skoraj 97 od
stotkov jih je v zasebni lasti, 
preostali so last države in lo
kalnih skupnosti. Vseh las
tnikov je 1193, med njimi je 
kar štiri petine manjših, s po
sestjo do pet hektarjev, ki pa 
imajo v lasti skupno le 18 od
stotkov vseh gozdov. Dve tre
tjini gozdov je v lasti poses

tnikov, ki imajo od deset do 
sto hektarjev gozda. »Parcel, 
ki so manjše od pet hektar
jev, po zakonodaji ni dovo
ljeno deliti med nove lastni
ke, zato pa se še povečuje šte
vilo solastnikov,« podatke o 
lastništvu gozdov komenti
ra Bogo Žun, vodja krajevne 
enote Poljane, in poudarja, da 
razdrob ljeno lastništvo ovira 
gospodarjenje z gozdovi.

Preteklo desetletno go
spodarjenje z gozdovi v 
enoti so najbolj zaznamova
le ujme in škodljivci – mo
čan žled 2014. leta, preti
rana razmnožitev lubadar
ja v naslednjih letih ter sne
golom v letu 2016 in vetro
lom leto kasneje, ugotav
lja Maja Polenšek in na
vede podatek, da sta se za
radi tega v enoti zmanjša
la tako lesna zaloga kot le
tni prirastek – zaloga s 335 
na 323 kubičnih metrov na 
hektar in prirastek s 7,37 na 
6,68 'kubika' na hektar. La
stniki so namreč v tem ob
dobju posekali skoraj 307 ti
soč kubičnih metrov drevja, 
od tega so približno dve tre
tjini predstavljale sanitar
ne sečnje in sečnje oslabe
lega drevja. »Če ne bi bilo 
ujm in lubadarja, bi lastni
ki posekali le okrog 150 ti
soč 'kubikov' drevja, tako 
pa so načrt izpolnili 91od
stotno. Z novim načrtom 
zvišujemo možni posek na 
340.420 kubičnih metrov,« 
pravi Bogo Žun in poudar
ja, da se vsi večji lastniki, pa 
tudi nekateri manjši, ob uj
mah in ob odkritju novih 

žarišč lubadarja hitro lotijo 
poseka in spravila poškodo
vanega drevja.

Vsi gozdovi še niso odprti 
za gospodarjenje 

Gozdovi so z gozdnimi 
prometnicami dokaj do bro 
odprti za gospodarjenje, še 
vedno pa je nekaj manj kot 
četrtina gozdov, kamor bi 
bilo treba speljati gozdne 
prometnice. Lastniki goz
dov v zadnjih desetih le
tih niso gradili novih cest, 
so pa zgradili 110 kilome
trov vlak, večino za spravi
lo v žledolomu poškodova
nega drevja in lubadark. Za 
vzdrževanje gozdnih cest 

prispeva Občina Gorenja 
vas  Poljane tudi dodatna 
sredstva iz proračuna. Ne
urja vsako leto povzročijo 
na cestah veliko škode, naj
huje je bilo novembra 2012 
in oktobra 2014, ko je voda 
'odnesla' vse ceste na des
nem bregu Poljanske Sore 
in ob levem pritoku Hobov
ščice do Javorjevega dola. 

Za zaščito rastišč divjega 
petelina je v času rastitve za
prta za promet gozdna cesta 
Črni Kal–Murave, a kot ugo
tavljajo gozdarji, obiskoval
ci prometnega režima ne 
spoštujejo.

Pomanjkljiva nega 
sestojev

Lastniki sekajo manj, kot 
bi lahko po načrtu, ugotav
ljajo v zavodu za gozdove 
in dodajajo, da posek kro
jijo predvsem ujme. V eno
ti je preveč starih sesto
jev in premalo drogovnja
kov. Gozdovi so zaradi stal
nih ujm in pojavljanja lu
badarja mehansko in biolo
ško oslabljeni, na to vpliva 
tudi neizvajanje negovalnih 
del. »V zadnjih desetih letih 
so lastniki opravili le 18 od
stotkov načrtovanih del, v 
prihodnje bodo zaradi ob
nove poškodovanih gozdov 
po trebe po negi še večje,« 
ugotavlja Maja Polenšek, ki 
v načrtu kot enega temelj
nih problemov izdvaja tudi 
vse hujši pritisk drugih de
javnosti na gozdni prostor, 
predvsem turizma in sodob
ne rekreacije.

Lesna zaloga in prirastek sta se zmanjšala
Pogoste ujme in pretirana razmnožitev lubadarja so vplivale na to, da sta se v gozdnogospodarski enoti Sovodenj v minulih desetih letih zmanjšala  
tako lesna zaloga kot letni prirastek. V enoti je preveč starih in premalo mladih gozdov. 

Bogo Žun Maja Polenšek

Javna obravnava osnutka 
gozdnogospodarskega 
načrta bo v torek, 1. 
oktobra, ob 19.30 v 
prostorih gasilskega 
društva na Trebiji.

Bogo Žun: »Lubadar se umirja, a se še nekaj let ne 
bo povsem umiril. Lastniki gozdov so letos doslej na 
območju krajevne enote posekali okrog osem tisoč 
kubičnih metrov lubadark. Količina je za dve petini 
večja kot v enakem lanskem obdobju, a bo na koncu 
leta verjetno nižja od lanske.«

Cveto Zaplotnik

Sveti Duh – Sedemnajstega 
septembra je minilo trideset 
let, odkar se je Franc Guzelj 
od Svete Barbare v okviru po
poldanske obrti začel ukvar
jati s komisijsko prodajo, 
odkupom in popravilom ra
bljene kmetijske mehaniza

cije. »Že prej sem malo ho
dil po sejmih in zbiral podat
ke, kdaj pa kdaj sem kakšen 
stroj tudi kupil, ga prenovil 
in potem prodal, a vse to je 
bilo v manjšem obsegu. Spo
mladi 1989. leta sem natisnil 

informativne reklamne leta
ke. Potem se je začelo,« se 
svojih začetkov spominja 
Franc in poudarja, da je ide
jo o tem, s čim se bo ukvar
jal, »nosil« v glavi že veliko 
prej. Ker je odraščal na veli
ki kmetiji, je dobro vedel, kaj 
za svoje delo potrebujejo hri
bovske kmetije, pri tem pa je 
tudi opažal, da je na kmeti
jah in pod kozolci veliko sta
rih in rabljenih kmetijskih 
strojev, ki bi jih lahko kupil, 
obnovil in prodal naprej. Pri 
Sveti Barbari je začel s komi
sijsko prodajo starih strojev, 
kmalu je začel prodajati tudi 
novo kmetijsko mehanizaci
jo. V letu 1991 je odprl pod
jetje s sedežem pri Sveti Bar
bari in poslovalnico na Go
dešiču za prodajo rezervnih 
delov, mehanizacije in škro
piv, tri leta kasneje je inve
stiral v prodajni center na 

Starem dvoru, kjer je name
raval združiti dejavnost, ki 
ju je imel pri Sveti Barbari 
in na Godešiču, ter ponud
bo razširiti še s programom 
bele tehnike. Pri poslovanju 
na Starem dvoru se je kma
lu zalomilo, Franc je objekt 
prodal, podjetje zaprl in se 
vrnil k Sveti Barbari, kjer je 
dejavnost nadaljeval kot sa
mostojni podjetnik. Že leta 
2002 je spet dosegel zastav
ljene cilje in potlej nadaljeval 
z uspešnim poslovanjem. 
Pred leti se je »zagledal« v lo
kacijo pri Svetem Duhu, kjer 
je kupil zemljišče in stavbo 
nekdanje trgovine. Lani je
seni je začel naložbo v pre
novitev in povečanje trgo
vine, v enajstih mesecih so 
jo končali in jo v petek, ob 
praznovanju tridesetletnice 
podjetja, tudi uradno odpr
li. Objekt je ob navzočnosti 

številnih poslovnih partner
jev iz Slovenije in tujine 
blagoslovil domači župnik 
Franci Alič, zbrane je nago
voril predsednik škofjeloške 
območne obrtnopodjetni
ške zbornice Jože Misson, ki 
je poudaril, da je večina živ
ljenja obrtnikov in podjetni
kov povezana z delom, za to 

pa potrebujejo tako podporo 
družine kot države. 

V podjetju Kmečki stro
ji prodajajo rabljeno kme
tijsko in gozdarsko mehani
zacijo, rabljene in nove trak
torje – tudi po načelu sta
ro za novo – ter novo me
hanizacijo domačih izdelo
valcev in mehanizacijo 25 

izdelovalcev iz Italije, Nem
čije, Avstrije, Poljske in Hr
vaške, pri tem pa v ponudbi 
dajejo poudarek strojem za 
delo v hribovskih razmerah. 
»Prodaja kmetijske meha
nizacije ni enostaven posel. 
Običajno ga opišem z bese
dama – znanje in garanje,« 
pravi Franc Guzelj.

Trideset let Kmečkih strojev
Podjetje Prodajni center Kmečki stroji je v petek v prenovljeni in povečani kmetijski trgovini pri Svetem Duhu proslavilo tridesetletnico delovanja.

Lastnik in direktor podjetja 
Franc Guzelj

Prenovljena in povečana kmetijska trgovina pri Svetem Duhu

Ko je Franc začel prodajo kmetijskih strojev doma, pri 
Sveti Barbari, ga je veliko dvomljivcev spraševalo, le 
kdo bo v »tiste hribe« hodil kupovat stroje. »A sem jim 
odvrnil: če ljudje hodijo čez Karavanke po margarino 
in kavo, bodo tudi k meni prišli po stroje.«
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Aleš Senožetnik

Brdo pri Kranju – V NLB so 
minuli četrtek pripravili prvi 
letošnji poslovni zajtrk, ki ga 
bodo do konca leta organizi-
rali še v nekaterih preosta-
lih večjih mestih po Slove-
niji. Beseda tokratnega zaj-
trka, ki so ji prisluhnili tudi 
številni gospodarstveniki s 
področja Gorenjske, je pod 
naslovom Obrazi posla, od-
razi časa tekla o prihodnosti 
poslovanja in zaposlovanja 
v času digitalizacije, roboti-
zacije in avtomatizacije, ki 
smo jim priča. 

Brodnjak svetuje 
previdnost

V ta čas NLB vstopa z za-
ključenim privatizacijskim 
procesom, potem ko je drža-
va prodala delnico manj kot 
75 odstotkov lastniškega de-
leža, pri čemer predsednika 
uprave banke Blaža Brodnja-
ka veseli predvsem, da ban-
ka lahko odslej posluje brez 
omejitev ter da dnevna po-
litika ne bo več imela vpliva 
na posel. Po drugi strani pa 
četrtinski delež države, kot 

poudarja, zagotavlja, da bo 
sedež banke še naprej ostal 
v Ljubljani in ne bodo pos-
tali del kakšne večje med-
narodne bančne skupine. 
Brodnjak verjame, da bo de-
lež banke v rokah slovenskih 
državljanov z leti še rasel, še 
posebno ob rasti delnic in 

13-odstotnem dividendnem 
donosu, kakršnemu smo 
bili priča v zadnjem letu. 
»Prepričan sem, da bomo v 
desetih letih Slovenci spet 
večinski lastniki te banke, saj 
je to edina banka v Sloveni-
ji, katere delnice lahko kupi-
te na ljubljanski borzi,« je ob 

tem še dodal prvi mož NLB, 
ki se je dotaknil tudi aktual-
nih razmer na trgu in ohlaja-
nja gospodarstva.

Da do ohlajanja prihaja, 
je jasno, vprašanje je le, ali 
je pred nami le trenutna ne-
stabilnost ali večja recesija. 
Če ameriški trgi še dosegajo 

rast, pa smo priča stagnaci-
ji v Nemčiji in Italiji, ki sta 
pomembna trga za Sloveni-
jo. Brodnjak zato v negoto-
vih razmerah svetuje ambi-
cioznost, hkrati pa tudi pre-
vidnost.

Opozoril je tudi na ne-
varno mešanico inflacije, ki 
znaša 2,4 odstotka, in nega-
tivnih obrestnih mer. »To 
je poseben primer, zaveda-
ti se moramo, da se sooča-
mo z erozijo prihrankov na-
roda,« je Brodnjak opozoril 
na to, da realna kupna moč 
denarja na bankah pada in 
da je ob nadaljevanju tovr-
stnega trenda v Evropi ogro-
žen tudi sitem pokojninske-
ga varčevanja in varčevanja 
nasploh. 

Tudi o prihodnosti dela

Zanimiva vprašanja sta 
odprla tudi dr. Jure Stojan 
z Inštituta za strateške rešit-
ve in dr. Aleksander Zadel 
iz kadrovske agencije Com-
petom. Stojan je opozoril 
na problem napovedovanja 
prihodnih kriz. A kot pravi, 
imamo v Sloveniji 11. najbolj 
kompleksno gospodarstvo 

na svetu, kar pomeni, da se 
bomo tudi bolje odzvali na 
morebitne krize. Zadel pa 
se je spraševal o prihodnosti 
trga dela in skozi zabaven na-
stop opozoril na razlike med 
generacijami, ki se odražajo 
tudi na delovnem mestu. Na 
vprašanje, ali nam bosta di-
gitalizacija in avtomatizaci-
ja odnesli delo, pa odgovar-
ja: »Delo bo tudi v prihodnje, 
vprašanje pa je, ali bo takšno, 
ki ga bom hotel in zmogel 
opravljati.«

Ob zaključku dogodka pa 
sta Andrej Meža, direktor 
poslovanja z malimi in sre-
dnjimi podjetji v NLB, in di-
rektor Loških mesnin Mitja 
Vodnjov razpravljala o izzi-
vih podjetij ob problemu po-
manjkanju kadrov, pridobi-
vanju sredstev in vzposta-
vljanju prijetnega delovne-
ga okolja, ki so ključni za ra-
zvoj podjetij. O slednjem je 
Vodnjov povedal: »Razvoj je 
včasih tudi to, da znaš stopiti 
korak nazaj in se prilagoditi 
potrošniku. V našem prime-
ru to pomeni tudi to, da se na-
učiš delati klobase po starem, 
kot so jih delali naši dedi.«

V negotovosti ambiciozno, a previdno
Na šestem poslovnem zajtrku banke NLB so bančniki in gospodarstveniki razpravljali o poslovanju v času digitalizacije, predsednik uprave Blaž Brodnjak pa 
se je razgovoril tudi o razmerah v banki po končani privatizaciji in izzivih, ki jih čakajo v času pričakovanega ohlajanja gospodarstva.

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak (desno) v pogovoru z enim od gostov poslovnega 
zajtrka na Brdu 
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Podelili so še štiri brona-
sta priznanja ter priznanja 
za prispevek na področju 
inovativnosti, posebna pri-
znanja za razvojno in ino-
vacijsko sodelovanje gospo-
darstva in institucij znanja 
(prejelo ga je tudi podjetje 
M Sora iz Žirov) ter za mla-
da podjetja. Nagradili so še 
najboljšo inovacijo leta po 
izboru javnosti, kar je pos-
tala inovacija Avtomatizi-
ran stroj za sitotisk 3D-ob-
like na nalivno pero podje-
tja Vivapen. V kongresnem 
centru sta zbrane inovatorje 
nagovorila tudi predsednik 

republike Borut Pahor in 
predsednik GZS Boštjan 
Gorjup.

Škofjeloški podjetnik 
Franc Dolenc (Mediaintera-
ctive) je razložil, da je nagra-
jeno Mobilno sodelovalno 
izobraževalno okolje za nuj-
no medicinsko pomoč – Mi-
Team Medicoll robustno di-
gitalno svetovalno okolje, v 
katerem lahko medicinske 
ekipe izmenjujejo podatke 
o pacientih z uporabo mo-
bilnih naprav, opravljajo vi-
deokonferenčne povezave, 
zgradijo operativni mobil-
ni center, se povezujejo z za-
lednimi sistemi, imajo inte-
grirano izobraževalno okolje 

... »Gre za pravo revoluci-
jo v komunikacijah na spe-
cifičnem področju,« je pou-
daril Dolenc in pojasnil, da 
je produkt nastal po ideji dr. 
Mitje Mohorja iz Zdravstve-
nega doma Kranj, prizna-
nega strokovnjaka za mno-
žične nesreče. »Popolnoma 
nas je navdušil s svojo vizi-
jo digitalizacije, komunika-
cij, ki danes potekajo z upo-
rabo papirnih obrazcev in ra-
dijskih postaj.« Ker v razgo-
vorih z evropskimi strokov-
njaki ugotavljajo, da je njiho-
va rešitev v evropskem vrhu, 
zdaj načrtujejo tudi projekt 
internacionalizacije. »Ver-
jamemo, da bomo v tem 

multidisciplinarnem okolju 
lahko zgradili še nova inova-
cijska poslovna jedra, v kar 
nas ne nazadnje spodbuja-
jo tudi ocene Evropske ko-
misije in skoraj digitalizira-
nih intervencij vsak dan,« je 
povedal.

V Domelu so zlato prizna-
nje prejeli za razvoj perma-
nentno magnetnega motor-
ja NZ 27, ki je svetovna no-
vost na tem področju, kjer 
s standardno pločevino, fe-
ritnimi magneti in ob niz-
ki porabi materiala dosega-
jo 96-odstotni izkoristek, 
kar presega najvišje zahteve 
evropske zakonodaje o ener-
getski učinkovitosti. »Naj-
novejša praksa je, da se vi-
soki izkoristki motorjev do-
segajo z uporabo magnetov 
redkih zemelj. Že samo ime 
nam pove, da so ti materia-
li dobavljivi v manjših koli-
činah in so posledično tudi 
dragi. V Domelu pa smo 
boljši učinek dosegli z upo-
rabo feritnih magnetov, kjer 
svetovne zaloge niso omeje-
ne le na nekaj desetletij, am-
pak nam omogočajo, simbo-
lično rečeno, stoletja neome-
jene proizvodnje,« je razložil 
Aleš Levanič, član inovator-
ske ekipe. Motorji so na pri-
mer uporabni za podatkovne 

(data) centre, kjer motorji 
hladijo strežnike najbolj pri-
znanih programskih podje-
tij na svetu, je dodal: »V pre-
teklem letu smo enemu od 
njih dobavili 1700 enajstki-
lovatnih motorjev, kjer letni 
potencial prihranka električ-
ne energije znaša 0,8 mili-
jona evrov.« Vodja nagraje-
ne inovatorske ekipe Mirko 
Gaser je ob tem razložil, da 
se Domelu z novimi motorji 

odpira trg, vreden okoli sto 
milijard dolarjev. »Na krat-
ko povedano, upam, da bo 
zgodba čez deset let taka, kot 
je bila s klasično televizijo s 
katodno cevjo in LCD-televi-
zijo,« je še dejal. 

Zlatega priznanja so se raz-
veselili tudi v mengeškem 
obratu ljubljanskega Leka, in 
sicer za kontinuiran in pove-
zan postopek za čiščenje bio-
farmacevtikov. 

Med zlatimi tudi gorenjski inovatorji
31. stran

Zlati inovatorji iz Domela / Foto: Gorazd Kavčič

Najvišje priznanje GZS so za svojo inovacijo prejeli tudi v škofjeloškem podjetju 
Mediainteractive Franc Dolenc, s. p. / Foto: Gorazd Kavčič

Družba BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj 

je objavila razpis za 1 (eno) prosto delovno mesto, in sicer 

POSLOVNI SEKRETAR. 
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni 
strani družbe BSC, d.o.o., Kranj  www.bsc-kranj.si.  
Rok za prijavo je 11. 10. 2019.  
BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
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Simon Šubic

Spodnji Brnik – V notranje-
varnostni preiskavi, ki jo je 
Policijska uprava (PU) Kranj 
uvedla na podlagi anonim-
ke, so ugotovili tri nepra-
vilnosti: nestrokovnost pri 
obravnavi kaznivega dejanja 
ponarejanja listin, sum dela 
na črno pri uslužbencu po-
licijske postaje in nepravil-
nosti pri vpisovanju podat-
kov o rabi službenega vozila, 
je sporočil Bojan Kos, tiskov-
ni predstavnik PU Kranj. 
Domnevne druge nepravil-
nosti, ki jih navaja anoni-
mno pismo, pa po Kosovih 
besedah niso bile potrjene 
ali pa so bili postopki z raz-
ličnimi ukrepi delodajalca 
vodeni in zaključeni še pred 
njegovim pisanjem. Večino-
ma gre za tudi več let stare 
navedbe, dodajajo na Policij-
ski upravi Kranj.  

Glede nestrokovne obrav-
nave kaznivega dejanja po-
narejanja listin je notranja 
preiskava ugotovila, da so 
letališki policisti pri pregle-
du vstopnega vizuma Grči-
je ugotovili odstopanja od 
standardov in značilnosti, 
ki se pojavljajo pri ponare-
jenih vizumih, za kar so tuj-
ca, 22-letnega albanskega 
državljana, kazensko ovadi-
li. Na vstopni mejni kontro-
li so še ugotovili, da tujec ne 
izpolnjuje pogojev za vstop 
v šengensko območje, saj je 
prekoračil največje dovolje-
no število dni bivanja (več 
kot 90 dni v 180 dneh). »Tu-
jec je bil pravilno v postopku 

odstranitve iz države, nepra-
vilna pa je bila ugotovitev 
glede pristnosti vizuma, za 
katerega je bilo v tej notra-
njevarnostni preiskavi pre-
ko grških varnostnih orga-
nih ugotovljeno, da je pris-
ten. O nepravilnosti je Po-
licijska uprava Kranj takoj 
seznanila pristojno držav-
no tožilstvo, ki je proti tujcu 
vodilo postopek, potni listi 
pa je bil z namenom vrnitve 
že poslan ministrstvu za zu-
nanje zadeve,« pojasnjuje-
jo na PU Kranj. O nepravil-
nosti pri obravnavi kaznive-
ga dejanja so obvestili tudi 
posebni oddelek na Speci-
aliziranem državnem tožil-
stvu, preiskava pa bo v tem 
delu ostala odprta do pre-
jetja ugotovitev posebnega 

oddelka. »V enoti je bil v 
tem segmentu izveden tudi 
strokovni nadzor, ki ni po-
kazal drugih nepravilnosti, 
in gre v tem primeru obrav-
nave kaznivega dejanja tako 
za izjemo,« so poudarili na 
PU Kranj. 

Glede suma dela na črno 
je policijska uprava z ugo-
tovitvami seznanila pristoj-
no službo finančne upra-
ve, uslužbencu pa je direk-
tor PU Kranj Boštjan Glavič 
izdal pisno opozorilo po in-
ternih predpisih. Preiskava 
bo v tem delu ostala še od-
prta do zaključka postopka 
pri pristojni službi finanč-
ne uprave, so napovedali. V 
anonimki je sicer navede-
no, da naj bi eden od brniš-
kih policistov od komandirja 

dobival proste konce tedna, 
med katerimi naj bi vodil tu-
ristično agencijo, ki jo ogla-
šuje na Facebooku. Agenci-
ja ni prijavljena nikjer, poli-
cist pa ne plačuje ne davkov 
ne prispevkov, opozarja av-
tor anonimke.

Glede rabe službenega vo-
zila v letu 2016 je bila ugo-
tovljena nepravilnost pri 
evidentiranju vožnje. Dve-
ma uslužbencema je bilo 
zato izdano pisno opozorilo 
direktorja PU Kranj, ker so 
roki za uvedbo disciplinske-
ga postopka v skladu s pred-
pisi o javnih uslužbencih že 
zastarali, je še navedel Kos. 
Po navedbah POP TV naj bi 
se sicer policisti s službeni-
mi vozili prevažali na zaseb-
ne izlete in prireditve.

V notranji preiskavi odkrili 
nepravilnosti na Brniku 
Notranjevarnostna preiskava na postaji letališke policije Brnik je potrdila nekatere nepravilnosti,  
ki jih navaja anonimka, o kateri je pred kratkim poročal POP TV. 

Notranja preiskava na postaji letališke policije je odkrila tudi nepravilnosti pri evidentiranju 
vožnje službenih vozil. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – S Policijske uprave Kranj so v zadnjih dneh poročali o 
štirih vlomih in tatvinah. V Struževem je bilo v sredo ponoči 
iz odklenjenega pomožnega objekta odtujeno kolo. V Žireh je 
nekdo predvčerajšnjim na bencinskem servisu s črnim oseb-
nim avtomobilom znamke BMW, izvedbe karavan, brez regi-
strskih oznak, natočil gorivo in odpeljal brez plačila računa. 
Istega dne zvečer pa je storilec na parkirišču pod Joštom z 
vozila ukradel obe registrski tablici. V Mojstrani so policisti ta 
teden obravnavali vlom v osebni avtomobil in tatvino torbice 
iz njega. »Torbica je bila odložena pred sedežem in tako vidna 
od zunaj. Vrednih stvari ne puščajte v vozilih,« opozarjajo 
policisti.

Kradli kolo, gorivo, registrske tablice ...

Bohinj – V začetku tedna se je na Sedmerih jezerih poško-
dovala starejša oseba. Posredovali so bohinjski gorski reše-
valci in jo oskrbeli, nato pa so jo s policijskim helikopterjem 
v spremstvu dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske 
pomoči Brnik prepeljali jeseniško bolnišnico. 

S helikopterjem v bolnišnico

Simon Šubic

Domžale, Škofja Loka – Dom-
žalske policiste so v torek do-
poldan opozorili na primer 
goljufije, ki jo je neznana 
ženska izvršila na območju 
Domžal. Storilka je na domu 
zamotila oškodovanko s po-
govorom in predstavitvijo 
medicinskih pripomočkov, 
nato pa jo spravila v zmoto 
in v zameno kot garancijo za 
nakup medicinskega pripo-
močka od nje pridobila na-
kit večje vrednosti. Policisti 
glede okoliščin kaznivega 

dejanja nadaljujejo zbiranje 
obvestil, so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj. 

V Škofji Loki pa je ob-
čan policistom prijavil, da 
mu je tujec v torek v proda-
jo ponujal posodo. Škofje-
ločan ga je odslovil. Tujca 
policisti niso izsledili, opo-
zarjajo pa na previdnost pri 
prodaji od vrat do vrat ali z 
naključnimi prodajalci, ker 
je v preteklosti prihajalo do 
primerov, ko kupljena stvar 
ni bila pričakovane kvalitete 
ali pa je bil predmet sumlji-
vega izvora.

Z goljufijo do nakita

Kamnik – V Kamniku so neznani storilci vlomili v gostinski 
objekt, kjer so našli in seveda ukradli gotovino. Lastniki so 
prijavili škodo v višini 250 evrov. 

V lokal po denar

Simon Šubic

Kamnik – Na Ljubljanski ces-
ti v Kamniku sta se v pone-
deljek malo pred 14. uro is-
točasno zgodili dve prome-
tni nesreči. V prvi nesreči 
je 61-letni voznik tovornega 
vozila vozil na prekratki var-
nostni razdalji in zato trčil v 
ustavljajoče se osebno vozi-
lo pred seboj. V nesreči se 
je sopotnica v osebnem vo-
zilu lahko telesno poškodo-
vala. Policisti so oba vozni-
ka preizkusili z alkotestom, 
ki je pri obeh pokazal, da 
sta vozila v treznem stanju. 

Povzročitelju so izdali plačil-
ni nalog.

Ob istem času je nekaj me-
trov stran prišlo do trka treh 
vozil: 34-letna voznica oseb-
nega vozila je namreč vo-
zila na prekratki varnostni 
razdalji in zato trčila v vozi-
lo 56-letnika, ki se je ustavil 
v koloni. Njegovo vozilo je 
nato odbilo naprej še v tret-
je stoječe osebno vozilo, ki 
ga je vozil 24-letnik. 56-le-
tni voznik se je lažje poško-
doval, noben voznik pa ni vo-
zil pod vplivom alkohola. Po-
licisti so povzročiteljici izda-
li plačilni nalog.

Dve nesreči naenkrat 

Tržič – Policisti so pred dnevi opravili dva zasega konoplje. 
Tržiški policisti glede na majhno količino zasežene snovi zdaj 
vodijo prekrškovni postopek, škofjeloški pa preverjajo sum 
kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Dvakrat zasegli konopljo Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v zadnjih nekaj dneh obrav-
navali štiri prijave nasilja v 
družini. V vseh primerih je 
šlo za prijave psihičnega in 
fizičnega nasilja nad ženska-
mi ter sum kaznivega deja-
nja, velikokrat je vzrok tudi 
alkohol. Nasilnežem so poli-
cisti izrekli prepovedi pribli-
ževanj. »Vsak, ki zazna nasi-
lje v družini, naj ga prijavi in 
sodeluje s policisti, da se po-
maga posamezniku ali druži-
ni, ki je žrtev takega dejanja. 
Skupaj lahko naredimo veli-
ko. Recimo stop nasilju,« po-
zivajo gorenjski policisti. 

Prijavite 
nasilje

Šenčur – V zadnji številki Gorenjskega glasa smo poročali 
tudi o požaru na gospodarskem poslopju na Stranski poti v 
Šenčurju. Kot so nas opozorili, smo v članku pomotoma zapi-
sali, da je požar izbruhnil v nedeljo dopoldan. Pravilno je, da 
je zagorelo v soboto dopoldan. Za napako se opravičujemo.

Popravek: Zagorelo zaradi samovžiga sena

KRATKE NOVICE

Simon Šubic

Kranj – Slovenska policija 
vabi, da sodelujete v tehnolo-
škem izzivu, t. i. hackathonu 
Moja varnost in mobilnost, 
ki bo potekal 5. in 6. oktobra. 
Nanj skupaj z ministrstvom 
za javno upravo in ljubljan-
skim redarstvom vabi vse, 
ki menijo, da imajo uporab-
ne ideje in predloge, kako bi 
lahko s pomočjo sodobne 
mobilne tehnologije še pog-
lobili sodelovanje med drža-
vljani, policijo in mestnim 
redarstvom. »Predlagajte 
policiji in mestnemu redar-
stvu moderne tehnološke re-
šitve v povezavi z varnostjo 
in mobilnostjo, morda bo 

prav vaš predlog nagrajen,« 
pozivajo na policiji.

Kot razlagajo, policisti in 
mestni redarji vedno iščejo 
načine, kako izboljšati svoje 
delo. Poleg fizične prisotno-
sti na terenu si želijo posta-
ti dostopnejši tudi s pomoč-
jo tehnologije, npr. mobil-
nih aplikacij, saj se na do-
godke in različne varnostne 
situacije lahko primerno od-
zovejo le, če so o njih hitro 
obveščeni. Poleg tega si želi-
jo biti dober partner ljudem, 
jim svetovati in skupaj z nji-
mi zagotavljati varno okolje. 

»Zato pripravljamo hac-
kathon Moja varnost in 
mobilnost, ki bo potekal 5. 
in 6. oktobra. Zamislite si 

različne varnostne situacije, 
v katerih bi se lahko znašli, 
in kako bi vam sodobna teh-
nologija lahko pomagala pri 
njihovem reševanju. Raz-
mislite, ali bi lahko s kakšno 
posebno mobilno aplikacijo 
lažje prišli do informacije, 
nasveta ali pomoči policistov 
in mestnih redarjev,« vabijo 
policisti. Kot so še pojasni-
li, so preko razpisa že zbrali 
prijave enajstih posamezni-
kov in ene štiričlanske eki-
pe. Prijave vseh s kreativni-
mi predlogi zbirajo do 4. ok-
tobra na https://hackathon.
abc-accelerator.com/. Sode-
lovanje je brezplačno, naj-
boljše ideje pa bodo denar-
no nagrajene. 

Do varnosti z mobilnostjo 
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Pogovor
Dr. Marijan Peklaj, letošnji 
prejemnik naslova častnega 
občana občine Vodice Stran 18
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Maja Bertoncelj

Kovačija Gladek na Fuži-
nah v občini Gorenja vas - 
Poljane ima dolgo tradicijo. 
Ta je bila vmes za dva rodova 
prekinjena, nato pa jo je zno-
va obudil Andrej Gladek sta-
rejši. Čeprav je že kar nekaj 
časa upokojen, se iz Žirov, 
kjer živi, rad vrača v delav-
nico na Fužine. Obrt od leta 
2005 naprej pelje njegov sin 
Andrej mlajši. 

»Objekt, v katerem je se-
daj delavnica, je bil v tej ob-
liki pozidan leta 1824. Po-
leg kovačije sta bila v njem 
še mlin in žaga. Leta 1926 
je kovačijo odnesla velika 
povodenj, tako da je ta obrt 

zamrla. Moj oče in moj sta-
ri oče se s kovaštvom nista 
ukvarjala. Znova sem tradi-
cijo obudil leta 1995, ko sem 
odprl popoldansko obrt. Če 
bi bili pogoji, bi se za to od-
ločil že prej. Od stare kovači-
je so ostale le klešče in nako-
valo. Drugo je bilo treba ku-
piti,« je pojasnil Andrej Gla-
dek starejši. Za orodnega ko-
vača se je izučil že leta 1968. 
»Najprej sem se učil na Bla-
žicovi kovačiji pri Sovodnju, 
nato pri Krmelju na Logu. 
Tudi kasneje sem ostal v sti-
ku s kovaštvom, čeprav sem 
bil zaposlen kot voznik avto-
busa,« še pove Andrej sta-
rejši, na vprašanje, kaj je čar 
te obrti, pa je najprej v šali 

odgovoril, da umazanija, 
nato pa bolj resno dejal, da 
veselje do železa, ognja ...

Nad kovaštvom se je že 
zelo zgodaj navdušil tudi 
njegov sin Andrej mlajši. 
»Vesel sem, da gre kovaška 
tradicija naprej. Bomo pa vi-
deli, kaj bo prinesla priho-
dnost,« pravi oče Andrej. 
Andrej mlajši je z njim na 
Fužine bolj redno hodil že 
od prvega razreda osnovne 
šole. »Že od rane mlados-
ti sem rad zahajal v kova-
čijo, vendar me orodno ko-
vaštvo ni tako veselilo kot 
umetno. Ko je oče prenesel 
obrt name, sem se z vsem 
veseljem pognal v kovačijo 
in začel ustvarjati lastne iz-
delke. V naši kovačiji je vse 
osnovano na lastnih proi-
zvodih, kar je temelj, da iz-
delek dobi svojo vrednost. 
Vsi izdelki so večinoma ko-
vičeni in utrjeni z objemko. 
Veliko se ukvarjamo z izde-
lavo novih izdelkov, kot so 
na primer ograje, vrata, ko-
vana polkna, gajtri, svečni-
ki ... ter z izdelavo raznega 
orodja. Prav tako se z vese-
ljem spoprijemamo z resta-
vratorskimi izzivi, kot so ob-
novitev starih vrat, polken, 
gajtrov, ključavnic, verig ...« 
je povedal Andrej Gladek 
mlajši. V kovaško delavnico 
na Fužine ga vleče veselje do 
tega dela, ustvarjanje, »svo-
boda« pri nastajanju izdel-
kov: »Kovaštvo je obrt, ki je 
ni v vsakem kraju, je ne opra-
vlja kar vsakdo. Meni je bilo 
dano, da nadaljujem družin-
sko tradicijo.«

Na svoje izdelke je upravi-
čeno ponosen. »Največ mi 

pomeni, da sem sodeloval pri 
obnovi Gradu Rajhenburg v 
Brestanici, gradu Vipolže v 
Brdih, največji projekt pa je 
bila obnova Narodne galerije 
s 110 metri ograje, nekaj ko-
vanimi elementi, kot so klju-
ke in spone ... V veselje mi 
je sodelovati pri takšnih pro-
jektih, imajo svoj čar,« je de-
jal Andrej Gladek mlajši. Ko-
vaštvo Gladek je bilo v zad-
njem obdobju omenjeno in 
izpostavljeno pri izdelavi re-
plike Polikarpove skrinje iz 
Visoške kronike, ki je bila iz-
delana prav v delavnici Ko-
vaštva Gladek na Fužinah 
in je na ogled na Visoškem 
dvorcu. »Polikarpova skri-
nja je v originalu shranjena 
v Loškem muzeju. Zunanje 

dimenzije replike so podob-
ne originalu, notranjost je 
po zahtevi naročnika spre-
menjena. V njej so še vedno 
zlatniki, a čokoladni. Načrt 
skrinje sva zrisala skupaj z 
očetom, si izmenjala mne-
nja, izdelal pa jo je večinoma 
on, saj sem imel ob naročilu 
že obljubljene druge izdelke. 
Bilo je za okrog 180 ur dela,« 
je tudi povedal Andrej mlaj-
ši. Ob pogledu na delo, ki ga 
opravlja, ni šlo brez vpraša-
nja, ali drži, da mora ime-
ti kovač veliko moči v rokah. 
»Veliko ljudi misli, da mora 
biti kovač močan, pa ni rav-
no tako. Ni samo udarjanje. 
Delati moraš z glavo in ob-
čutkom,« je odgovoril. S ko-
vaštvom je seznanil tudi že 

vse tri otroke. Najstarejši 
Marcel, ki sicer trenira gor-
sko kolesarstvo in je bil tudi 
član reprezentance na le-
tošnjem evropskem prven-
stvu, v delavnico pride, ka-
dar ima čas. S kovaško tradi-
cijo se je že spoznala tudi hči 
Tinkara, zanimanje pa kaže 
tudi najmlajši – prvošolec 
Patrik, ki je očeta in starega 
očeta opazoval tudi med na-
šim obiskom. »Vsi trije ima-
jo možnost, da bi nadaljeva-
li s tradicijo. Nikogar pa ne 
bom silil v to,« še pove An-
drej mlajši, o načrtih za pri-
hodnost pa doda: »Razvijati 
se naprej. Najbolj sem vesel, 
da lahko ustvarjam, kakšnih 
posebnih želja in ciljev pa ni-
mam.«

Ohranjata kovaško tradicijo
Kovaška mojstra, oče in sin iz Kovačije Gladek, na Fužinah nadaljujeta kovaško tradicijo. Poznana sta tudi po izdelavi replike Polikarpove skrinje iz Visoške 
kronike, Andrej Gladek ml. pa pravi, da je najbolj ponosen, da je s svojim delom sodeloval pri obnovi gradov Rajhenburg in Vipolže ter Narodne galerije. 

Tradicija kovaštva gre v družini Gladek iz roda v rod: Andrej mlajši, njegov sin Patrik  
in Andrej starejši. 

Andrej Gladek mlajši se je nad kovaštvom začel navduševati 
že v otroštvu in pred leti obrt prevzel od očeta. / Foto: Matic Bertoncelj
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Od petka do petka

Simon Šubic

Zbiranje donacij za 
malega Krisa

Slovenija je v zadnjih 
dneh stopila skupaj ne samo 
pri podpori naših odbojkar-
jev na evropskem prven-
stvu, temveč tudi v humani-
tarni akciji za devetnajstme-
sečnega Krisa iz Kopra z red-
ko dedno boleznijo spinalna 
mišična atrofija. Kris mora v 
štirih mesecih prejeti zdra-
vilo, da bi lahko preživel. Po-
magajo mu namreč lahko 
le z 2,3 milijona evrov vred-
nim zdravilom, zato je po 
vsej državi stekla akcija zbi-
ranja donacij za plačilo zdra-
vila, ki je trenutno dostopen 
samo v ZDA, saj bo v Evropi 
registrirano šele prihodnje 
leto, ko bo za Krisa že pre-
pozno, saj bo prestar, da bi 
ga prejel. Zbiranju sredstev 
so se pridružili tudi prej 
omenjeni slovenski odboj-
karski junaki, pomagate pa 
lahko tudi sami s SMS-spo-
ročilom KRIS5 na 1919 ali z 
nakazilom donacije na TRR 
račun društva Palčica Poma-
galčica, Glem 26, 6273 Ma-
rezige (št. računa SI56 0510 
0801 6627 635, Palčica Po-
magalčica, namen: za Krisa, 
sklic: NRC ali 99, za naka-
zila iz tujine je treba naves-
ti BIC-kodo Abanke: ABAN-
SI2X). Do srede so ljudje 
dobrega srca donirali že več 
kot 300 tisoč evrov, so sporo-
čili iz društva. 

Sporna izplačila na 
mariborski univerzi

V zadnjem tednu je zelo 
odmevalo tudi medijsko po-
ročanje o domnevno spor-
nih 50 milijonih evrov izpla-
čil na Univerzi v Mariboru. 
Televizija Slovenija je na-
mreč prva poročala, da so re-
vizijska poročila, ki so jih za 
univerzo pripravili v revizij-
ski hiši Ernst & Young, po-
kazala, da so nekateri redno 
zaposleni profesorji ob plači 
skupno prejeli za skoraj 30 
milijonov evrov avtorskih 
honorarjev, dodatnih 20 
milijonov je bilo nakazanih 
redno zaposlenim kot zuna-
njim izvajalcem, pet milijo-
nov evrov pa z univerzo po-
vezanim dobaviteljem. Rek-
tor univerze Zdravko Kačič 
(od junija lani) odgovarja, 
da so objavljeni podatki ne-
popolni in nekorektno pov-
zeti. Pojasnil je, da so medi-
ji zajeli podatke iz dveh po-
ročil, ki jih je po naročilu 
prejšnjega vodstva univer-
ze pripravila družba Ernst & 
Young – Svetovanje, davč-
no svetovanje, in ne iz poro-
čil revizijske hiše. Prvo je iz 
leta 2017, drugo pa od lani. 
»Nobeno od omenjenih po-
ročil ne ugotavlja nepravil-
nosti v finančnem poslo-
vanju Univerze v Maribo-
ru, pač pa zgolj opredeljuje 
morebitna tveganja na po-
sameznih področjih poslo-
vanja, ki pa jih podrobne-
je vsebinsko ne utemeljuje 

z obravnavo celotne doku-
mentacije za izbrane tran-
sakcije,« je poudaril. Glede 
višine domnevno spornih 
izplačil je razložil, da se po-
datki nanašajo na vsa izpla-
čila po avtorskih in podje-
mnih pogodbah v obdobju 
od leta 2010 do leta 2016. 
»Višina izplačil za zaposle-
ne na podlagi avtorskih po-
godb je na Univerzi v Mari-
boru za čas od leta 2011 do 
leta 2016 znašala 21,2 mili-
jona evrov, in ne 50 milijo-
nov evrov, kot je bilo zapisa-
no,« so še izpostavili na rek-
toratu.

Šarec v Združenih 
narodih

Premier Marjan Šarec se 
ta teden v New Yorku ude-
ležuje splošne razprave sve-
tovnih voditeljev v okviru 
74. zasedanja Generalne 
skupščine Združenih naro-
dov, ki poteka pod naslovom 
Nov zagon večstranskim pri-
zadevanjem za izkoreninje-
nje revščine, kakovostno iz-
obraževanje, podnebne uk-
repe in vključevanje. Šarec 
bo pred Generalno skupšči-
no ZN spregovoril danes. V 
preteklih dneh je imel pre-
mier tudi druge aktivno-
sti, med drugim se je ude-
ležil svetovnega podnebne-
ga vrha in govoril na razpra-
vi Svetovnega gospodarske-
ga foruma o krepitvi evrop-
ske vodilne vloge na global-
ni ravni glede podnebja in 

zelene ekonomije. Udeležil 
se je tudi tradicionalnega ko-
sila vodij delegacij v organi-
zaciji generalnega sekretar-
ja ZN Antonia Guteresa in 
tradicionalnega sprejema 
za vodje delegacij in sopro-
ge pri predsedniku države 
gostiteljice Donaldu Trum-
pu in prvi dami ZDA Mela-
nii Trump.

Menjava predsednika v 
SMC-ju

V soboto so na kongresu 
SMC-ja za novega predse-
dnika stranke izvolili mini-
stra za gospodarstvo Zdrav-
ka Počivalška, ki je na vrhu 
SMC-ja nasledil soustanovi-
telja in prvega predsednika 
stranke Mira Cerarja. Ta je 
na Počivalškov predlog pos-
tal častni predsednik stran-
ke.

Uefin vrh v Ljubljani

V Ljubljani je ta teden za-
sedal izvršni odbor Evrop-
ske nogometne zveze 
(Uefa), ki je med drugim od-
ločal o spremenjeni sestavi 
lige narodov, potrjeval novo 
konferenčno evropsko ligo, 
določil sistem žreba skupin 
evropskega prvenstva 2020, 
ki bo potekalo v 12 evrop-
skih državah, med drugim 
pa je izbral tudi gostitelje fi-
nalnih tekem lige prvakov v 
letih 2021–2023. V Ljublja-
ni so zagnali nov Uefin pro-
gram Nogomet v šolah.

Kris združil Slovence
Po Sloveniji zbirajo denarno pomoč za fantka Krisa, ki za preživetje potrebuje zdravilo, vredno 
rekordnih 2,3 milijona evrov. Časa ima le še štiri mesece.

Za malega Krisa (na sliki z mamico Ano Jerak), ki ima 
spinalno mišično atrofijo, so zbrali več kot 300 tisoč evrov. 
Za nakup zdravila potrebuje kar 2,3 milijona evrov. 

Predsednik vlade Marjan Šarec je v ponedeljek v New 
Yorku nastopil na razpravi v okviru letošnjega vrha OZN o 
trajnostnem razvoju. / Foto: Tamino Petelinšek (STA)

Predsednika Uefe Aleksandra Čeferina in člane izvršnega 
odbora Evropske nogometne zveze je sprejel tudi 
predsednik države Borut Pahor. / Foto: Daniel Novaković (STA)

med sosedi
Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (713)

Celovec: sto let po pogodbi
Pred stotimi leti so v Sa-

int Germainu pri Parizu na 
mirovni konferenci s spre-
jetjem senžermenske po-
godbe določili novo ureditev 
Evrope po prvi svetovni voj-
ni. Določili so nove meje Re-
publike Avstrije. Južno Ti-
rolsko je dobila Italija, Ko-
roško pa po vojnih spopadih 
in plebiscitu Avstrija. S tem 
je bila slovenska manjšina 
postavljena v nov položaj. 
To se je zgodilo tudi drugim 
manjšinam v Evropi. Meje, 
čeprav postavljene pred sto 
leti, še vedno povzročajo na-
petosti in spore. 

Kakšne so razmere v Evro-
pi sto let po konferenci iz Sa-
int Germaina? Kakšen je po-
ložaj manjšin sto let po tej 
konferenci? Na ta vprašanja 
bodo skušali odgovoriti na 
konferenci, ki se bo začela 

v četrtek, 3. oktobra, ob pol 
devetih dopoldne v prire-
ditvenem središču Mohor-
jeve v Celovcu, na Cesti 10. 

oktobra 25. Nadaljevala se 
bo v petek, 4. oktobra, med 
14. uro in 18.30, potem pa bo 
sledila okrogla miza. Konfe-
renca se bo končala v sobo-
to, 5. oktobra, s pohodom čez 
mejo od Luž / Luschalma do 
cerkve svete Ane v Sloveni-
ji. Zbirališče pohodnikov bo 
ob 9. uri pri gostilni Pri Ri-
pelnu v Podpeci. Pohod bo 
trajal do ene ure. S pohodni-
ki bosta tudi župan Železne 
Kaple Franc Jožef Smrtnik 
in županja Črne na Koro-
škem Romana Lesjak. Ude-
ležbo na konferencah napo-
vedujejo tudi veleposlanica 
Republike Avstrije na Du-
naju Ksenija Škrilec, velepo-
slanica Republike Avstrije v 
Ljubljani Sigrid Berka, slo-
venski minister za Slovence 
po svetu in v zamejstvu Pe-
ter J. Česnik, koroški deželni 

glavar dr. Peter Kaiser, nek-
danji diplomat in zgodovi-
nar dr. Andrej Rahten in 
celovški odvetnik Slovenec 
Rudi Vouk. Konferenca je 
del izobraževalnega projek-
ta Mohorjeve »Gemeinsam 
2020 Skupno«.

V ponedeljek, 30. sep-
tembra, ob 16. uri se bo 
na Univerzi Alpe Jadran v 

Celovcu začel simpozij o 
slavističnih raziskavah na 
Koroškem Jezik – kultura – 
izročilo. Med drugim bodo 
predstavili Kapelski pasijon 
in slovensko slovstveno iz-
ročilo, slovenska hišna in le-
dinska imena na Koroškem, 
ki so na državnem seznamu 
avstrijske komisije Unesco, 
ter film Kritje lesene strehe. 

Mejni kamni med Avstrijo 
in tedanjo Jugoslavijo, 
postavljeni po konferenci v 
Saint Germainu

Drevi ob 18. uri bo v kulturnem domu Danica v 
Šentprimožu v Podjuni predstavitev knjige Ivana 
Sivca o skladatelju, zborovodji in pedagogu Radovanu 
Gobcu, ki je bil rojen pred 110 leti, 1. junija 1909. 
Pel bo tudi Mešani pevski zbor Danica. Društvo 
slovenskih pisateljev v Avstriji in Slovensko prosvetno 
društvo Valentin Polanšek Obirsko pa bosta prihodnjo 
soboto, 5. oktobra, v gostilni Kovač organizirala 
tradicionalno srečanje. Tema pogovora bo Narečja v 
slovenski literaturi. 
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Miha Naglič

Pogled v zgodovino

Da bi bolje razumeli ak-
tualno dogajanje, poglejmo 
najprej v zgodovino.

»Čeprav je bilo ozemlje da-
našnjega Hongkonga nase-
ljeno že v neolitiku, je večino 
svoje zgodovine ostajalo iz-
ven glavnih dogodkov, ki so 
se odvijali v imperialni Kitaj-
ski. Pozornosti mednarodne 
javnosti je bilo deležno šele 
v 19. stoletju. Med prvo opij-
sko vojno je leta 1841 Zdru-
ženo kraljestvo zasedlo otok 
Hongkong, a ga je nasled-
nje leto z nankingškim spo-
razumom formalno izročilo 
Kitajski. Po drugi opijski voj-
ni so deli sosednjega poloto-
ka Kowloon s pekinškim spo-
razumom leta 1860 pripa-
dli Združenemu kraljestvu. 
Različna sosedna ozem-
lja, znana kot Nova ozemlja 
(New Territories), je 1. julija 
1898 vlada najela od Kitajske 
za 99 let, najemna pogodba 
pa je potekla 30. junija 1997. 
Skladno s sporazumom med 
Kitajsko in Združenim kra-
ljestvom iz leta 1984 je celot-
no nekdanje ozemlje Hon-
gkonga pod britansko kolo-
nialno oblastjo s 1. julijem 
1997 postalo Posebno admi-
nistrativno ozemlje Ljudske 
republike Kitajske. V skupni 
deklaraciji je Kitajska oblju-
bila, da skladno z Deng Xiao-
pingovo politiko 'ena država, 

dva sistema' na ozemlju 
Hongkonga ne bo uveljavi-
la kitajskega socialističnega 
gospodarskega sistema in da 
bo Hongkong vsaj še do leta 
2047, torej nadaljnjih 50 let, 
užival visoko stopnjo avtono-
mije v vseh zadevah, razen 
na področju zunanje politi-
ke in obrambe.« (Vir: Wiki-
pedija)

Mesto protestov

Kaj se v Hongkongu do-
gaja zdaj oziroma že vse po-
letje 2019? »Protesti v Hon-
gkongu so se začeli zaradi 
spornega osnutka zakona, 
ki predvideva izročanje do-
mnevnih storilcev kaznivih 
dejanj Kitajski. Voditelji-
ca Hongkonga Carrie Lam 
je osnutek sicer dokončno 
umaknila, a protestniki na-
daljujejo proteste, saj zah-
tevajo neodvisno preiskavo 
policijskega nasilja in svo-
bodne volitve, vedno več pa 
je pozivov k neodvisnosti.« 
Sprva so se spopadali le pro-
testniki in policija. Potem pa 
se je situacija zaostrila, ko so 
na prizorišče stopili še pro-
kitajski demonstranti in so 
se protestniki začeli spopa-
dati še med seboj. »Spopa-
di med vladnimi podporniki 
in protivladnimi protestniki 
so izbruhnili tudi v nakupo-
valnem središču Amoy Pla-
za, kjer se je sprva zbralo 
okoli 200 ljudi, ki so maha-
li s kitajskimi zastavami in 

peli kitajsko himno, nato pa 
so tja prispeli še protivladni 
protestniki. Posredovala je 
policija in jih ločila ter are-
tirala nekatere protivladne 
protestnike. V naslednjih 
dneh /sredi septembra/ so 
protestniki začeli peti pe-
sem Slava Hongkongu, ki 
je postala nekakšna himna 
upora. Vladni podporniki 
na drugi strani pojejo kitaj-
sko himno.« Dogajanje ima 
tudi svoje finančno ozadje. 
Nanj je opozorili dr. Uroš 
Lipušček. Londonska bor-
za je zavrnila ponudbo hon-
gkonške, da bi jo kupila za 
dobrih 37 milijard dolarjev. 
»S to potezo so poskušali za-
ustaviti upadanje finančne 
moči Hongkonga. Analitiki 
opozarjajo, da je edina mož-
nost Hongkonga, da zausta-
vi upadanje svoje gospodar-
ske moči, tesnejše sodelova-
nje s celinsko Kitajsko. Na 
to je opozorila tudi kitajska 
osrednja politična komisi-
ja, ki je v posebnem sporoči-
lu poudarila, da je velika ilu-
zija, da bi Zahod, ki se sam 
ukvarja z velikimi težavami, 
lahko rešil krizo v Hongkon-
gu.« Razmere so vse bolj za-
pletene in vprašanje je, kdaj 
in kako se bodo razpletle. 
(Vir: MMC RTV SLO)

Bi živeli na Dunaju?

Katera svetovna mesta so 
najboljša za življenje? Bri-
tanski tednik Economist 

sestavlja lestvico desetih sve-
tovnih mest – »najboljši za 
bivanje«. Za leto 2019 je le-
stvica taka: 1. Dunaj, Avstri-
ja; 2. Melbourne, Avstralija; 
3. Sydney, Avstralija; 4. Osa-
ka, Japonska; 5. Calgary, Ka-
nada; 6. Vancouver, Kana-
da; 7. Toronto, Kanada; 8. 
Tokio, Japonska; 9. Køben-
havn, Danska; 10. Adelajda, 
Avstralija. Med navedenimi 
seveda ni Hongkonga. »Eco-
nomist je v okviru raziskave 
skupno ocenil 140 mest, ki 
jih je razvrstil glede na sta-
bilnost, skrb za zdravje, kul-
turo, okolje, izobrazbo in in-
frastrukturo. V raziskavi so 
letos prvič upoštevali tudi 
učinke podnebnih spre-
memb na kakovost bivanja, 
zaradi česar sta New Delhi 
in Kairo zaradi slabe kako-
vosti zraka, višjih povpreč-
nih temperatur in nepri-
mernega ravnanja z vodo iz-
gubila kar nekaj mest na le-
stvici. V povzetku so razisko-
valci zapisali, da se najvišje 
na lestvici običajno uvršča-
jo srednje velika mesta v bo-
gatih državah. Čeprav sta se 
med prvo deseterico uvrstili 
le dve, so se evropska mesta 
splošno gledano uvrstila na 
visoka mesta. V prvo dvajse-
terico se jih je uvrstilo osem 
– poleg Dunaja in Køben-
havna še Zürich, Frankfurt, 
Ženeva, Helsinki, Amster-
dam in Hamburg.« (Vir: 
MMC RTV SLO) Slovenskih 
mest na lestvici ni.

Nemirni Hongkong
Ime »Hong Kong« pomeni v kitajščini »dišeče pristanišče«. Zdaj pa v njem že nekaj mesecev 
prevladuje vonj po solzivcu. To velemesto je namreč prizorišče velikih protestov in spopadov med 
protestniki in policijo …

Pogled na Hongkong s satelita, 11. 1. 2018. Na posnetku je 
več kot očitno, da je večina ozemlja urbanizirana. / Wikipedija

Hongkong, 16. junija 2019: eden prvih protestov proti 
osnutka zakona, ki predvideva izročanje domnevnih 
storilcev kaznivih dejanj Kitajski / Foto: Wikipedija

Slovita sežigalnica odpadkov, ki sredi Dunaja greje in hladi 
osrednjo bolnišnico, je tudi vrhunska arhitekturna stvaritev 
F. Hundertwasserja. / Foto: Wikipedija

Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (40)

Ne kličite prepogosto staršev na pomoč
Naša šolska zakonodaja 

daje staršem kar nekaj pri-
stojnosti, še več pa se jim jih 
očita oziroma so si jih posa-
mezniki v resnici prilasti-
li. Včasih pa jim jih šole kar 
same ponujajo. Svet staršev 
vsako jesen obravnava letni 
delovni načrt šole, ki vsebuje 
vsebino, obseg in razporedi-
tev vzgojno-izobraževalnega 
in drugega dela. Starše zani-
ma predvsem, kakšen bo ur-
nik in kako bo organizira-
no varstvo otrok zunaj pou-
ka, kdaj bo kosilo in kako so 
organizirani šolski prevozi. 
Na tihem si tudi želijo, da bi 
imel njihov otrok najboljše 
učitelje – brez vseh merilcev 
kakovosti starši in učenci 
vedo, kateri so to. Toda raz-
porejanje učiteljev po delov-
nih mestih je v ravnateljevi 

pristojnosti, zato na izbiro 
učiteljev k sreči nimajo vpli-
va. Ima pa svet staršev pra-
vico, da obravnava morebi-
tne pritožbe staršev v zvezi z 
vzgojno-izobraževalnim de-
lom in ravnateljeva dolžnost 
je, da utemeljenost takšnih 
pritožb razišče. Starše na za-
četku šolskega leta zanima 
predvsem, katere interesne 
dejavnosti bo šola ponudila 
in kakšna bo cena nadstan-
dardnih programov, ki jih 
bodo morali oni plačati. Da 
stroški z »brezplačno« šolo 
ne bi bili previsoki, je šolsko 
ministrstvo staršem naloži-
lo tudi obveznost, da potrju-
jejo izbiro učbenikov, delov-
nih zvezkov in drugih učnih 
gradiv. Starši pri tem seveda 
gledajo predvsem na ceno. 
Učiteljem se zdi takšna 

rešitev zelo krivična in nelo-
gična, saj le oni lahko stro-
kovno presodijo, s kakšnimi 
gradivi bodo poučevali. Ne-
zadovoljstvu bi se izognili, 
če bi šolsko ministrstvo bo-
disi določilo, kolikšna sme 
biti najvišja cena učnih gra-
div po šolah, ali pa zagotovi-
lo sredstva zanje, tako kot v 
nekaterih drugih državah. 
Gradiva pa bi po strokovnih 
kriterijih izbrali učitelji. Na-
dalje sodeluje svet staršev 
tudi pri nastajanju razvojne 
politike šole, pri oblikovanju 
vzgojnega načrta in šolskih 
pravil. Dokler teče pogovor 
med učitelji, starši in otro-
ki o vrednotah, na osnovi ka-
terih bodo pripravili vzgoj-
ni načrt, običajno ni težav. 
Do zapletov pri uresničeva-
nju vzgojnega načrta lahko 

pride v tistem trenutku, ko je 
visoke ideale treba pretvoriti 
v dejanja in jih spraviti v šol-
ska pravila. Šola nedvomno 
vzgaja. Kadar starši odpove-
do, se vzgoja v celoti prene-
se na šolo, saj so učitelji edi-
ni zaščitniki, s katerimi so 
otroci dnevno v stiku. Zato 
morajo šole pripraviti res 
dober in učinkovit vzgojni 
načrt, ki so ga sposobne spe-
ljati tudi brez podpore star-
šev. Ve se, da otroci iz trdnih 
in urejenih družin v šoli ni-
majo večjih vzgojnih težav. 
Svojo vzgojno moč bodo šole 
pokazale tako, da bodo star-
še le izjemoma in v res kri-
tičnih primerih sredi dopol-
dneva klicale v šolo. Klicati 
na pomoč pomeni, da sam 
ne znam ali ne zmorem re-
šiti problema. Zato takšno 

vpletanje staršev učiteljem 
zmanjšuje ugled in avtorite-
to. Drugo področje, kjer šole 
po nepotrebnem vabijo k so-
delovanju starše, je doma-
če delo. Domača naloga naj 
bo namenjena predvsem po-
navljanju in utrjevanju v šoli 
usvojenega znanja, ne pa na-
logam, ki jih otroci ne more-
jo opraviti sami brez pomo-
či staršev, npr. pojasnjeva-
nje nalog, obisk knjižnice, 
uporaba računalnika, zbira-
nje določenega materiala …

Slovenska šola močno 
odstopa od drugih držav po 
tem, da se starši popoldne 
veliko ukvarjajo s šolo in 
pomagajo otrokom pri uče-
nju. Treba bo raziskati, za-
kaj se to dogaja, ne pa z ob-
sojanjem poglabljali razdo-
ra med učitelji in starši.
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Aleš Senožetnik

Dr. Marijan Peklaj (roj. 
1943) je slovenski biblicist, 
prevajalec in do upokojitve 
pred 12 leti tudi predavatelj 
na Teološki fakulteti v Lju
bljani. Leta 1976 je magi
striral iz bibličnih ved, leta 
1984 pa doktoriral iz teolo
gije. Do danes je objavil več 
kot osemdeset znanstvenih, 
strokovnih in drugih član
kov ter prispevkov, več kot 
deset monografskih in dru
gih zaključnih del ter več kot 
trideset samostojnih znan
stvenih in strokovnih pri
spevkov ter prevedel več kot 
trideset del. Sodeloval pa je 
tudi pri prevodu Svetega pis
ma v slovenščino. Peklaj je 
vse od leta 2003 opravljal 
različne duhovniške služ
be v občini Vodice. Od tak
rat pa je tudi hišni duhovnik 
v samostanu sester svetega 
Frančiška Kristusa Kralja v 
Repnjah.

Ste bili presenečeni, ko so 
vas predlagali za častnega 
občana občine Vodice?

Zagotovo tega naziva ni
sem pričakoval in je bilo to 
zame veliko presenečene. 
Naše sestre so pred leti prav 
tako dobile podobno občin
sko priznanje. Spomnim 
se, da se je takrat sestra pre
dnica vprašala, zakaj, ko pa 
delajo tisto, za kar so pok
licane. Podobne občutke 
je nagrada vzbudila tudi v 
meni. Ko sem na slavnostni 
seji poslušal utemeljitev, 
sem si rekel: poglej, kaj vse 
so našli! Mislim, da je bilo 
veliko pretiravanja, saj ni
sem ničesar posebnega do
segel. Doseči magisterij in 
doktorat je šele začetek, tre
ba je raziskovati. Prizadeval 
sem si, da bi dosegel naziv 
izrednega ali rednega pro
fesorja, v pokoj pa sem šel 
kot docent.

Vendarle ste, kot kaže, v ob-
čini pečat pustili tudi kot žu-
pnik, ne le kot akademik.

Ko sem pred 16 leti na
stopil službovanje v teh kra
jih, sem bil popoln tujec, ki 
je sem prišel z ljubljanskega 
barja. Postopoma sem spoz
naval ljudi, maševal sem na
mreč v različnih predelih 
občine. Pa veliko sem hodil 
in prekolesaril občino in ce
lotno območje pod Šmarno 
goro. Takrat so me ljudje bo
lje spoznali in jaz njih.

Tako zelo, da danes pravite, 
da so Vodice oz. Repnje, kjer 
živite, vaš dom.

Da, res je. Kadar sem 
doma pri svoji sestri na Bre
zovici, ji rečem, da grem do
mov – in s tem mislim v Rep
nje. Tukaj sem postal domač 
in mi je prijetno. Ganila me 
je tudi pomoč tukajšnjih se
ster, ki so po bolezni lepo 
skrbele zame in mi pomaga
le, ko sem po kapi prišel iz 
zdravilišča.

Večkrat omenjate bolezen. 
Kako ste jo sprejeli oz. se so-
očili z njo?

Gotovo je bila velika pre
izkušnja in tudi opomin, da 
bom nekoč odšel. Ko mi je 
zdravnica povedala, da lah
ko rehabilitacija traja tudi 
dve leti in več, sem se zjokal, 
ona pa me je opomnila, da 
o takšnih stvareh pridigam 
ljudem. Takrat sem si rekel, 
da moram to pač pretrpeti in 
sprejeti življenje, kakršno je. 
Čeprav pravijo, da sem dob
ro okreval, pa vidim, da telo 
ni več takšno kot nekoč. Pa 
tudi glava ne. Zdaj lažje razu
mem starejšega človeka, ko 
ne najde prave besede, saj se 
to tudi meni dogaja. Še ved
no pa z veseljem berem in 
delam zapiske o prebranih 
knjigah. To mi zelo pomaga.

Imate dobro založeno knji-
žnico. Katere knjige radi 
prebirate?

Vedno najdem kakšno, ki 
sem jo odložil, pa ne do kon
ca prebral, zdaj pa je več časa 
tudi za to. Sicer pa berem 
različno literaturo. Duhov
no pa tudi zgodovinsko li
teraturo imam rad; pa seve
da leposlovje. Med Slovenci 

cenim različne avtorje. Lju
bi so mi Jančar, Andrej Ca
puder, Rebula in še bi lahko 
našteval.

Posebno mesto pa pri vas 
najbrž zavzema knjiga vseh 
knjig. Vam je kateri del Sve-
tega pisma še posebno pri 
srcu?

Težko bi izpostavil zgolj 
en del. Včasih me zdrami le 
ena beseda in sem vesel, če 
slišim kakšno dobro razla
go. Tako je bilo zame odkrit
je, ko sem slišal tole razlago 
psalma Gospod je moj pas
tir, nič mi ne manjka. Saj 
vendar ni res, da mi nič ne 
manjka, vedno mi kaj manj
ka, bi lahko rekli. A gre za 
vzročno zvezo med obema 
deloma povedi. Zato, ker je 
gospod moj pastir, mi nič ne 
manjka! Nanj se lahko po
polnoma zanesem. Vse mi 
lahko vzamejo, a mi zara
di njegovega varstva nič ne 
manjka. Takšne razlage me 
bogatijo, mi dajejo korajžo, 
hkrati pa lahko to misel pre
dam še komu. 

Psalmi so gotovo bogastvo 
Svetega pisma, pa seveda 
tudi evangeliji in še številne 
druge zgodbe. Študij Sve
tega pisma je nikoli konča
na zgodba. Nikoli ne moreš 
reči, da zdaj pa vse veš, da vse 
razumeš.

Kako pogosto danes ljudje 
jemljejo v roke Sveto pismo?

Mislim, da je med kato
ličani vedno več takšnih, ki 
ga resno jemljejo in se tudi 
udeležujejo bibličnih krož
kov. Včasih sem vodil več 

skupin za odrasle, zdaj pa 
imam le še eno v Vodicah, 
pa še to je vprašanje, ali jo 
bom še vodil. Me pa veseli, 
ko ljudje z veseljem hodijo 
na takšna druženja. Večkrat 
mi je kdo rekel, da povsem 
drugače posluša branje be
ril v cerkvi, odkar je poslušal 
moja predavanja.

Sodelovali ste tudi pri prevo-
du Svetega pisma v sloven-
ščino. Kakšen prevod ima-
mo torej Slovenci?

Opažam, da se kar naprej 
spreminjajo načela o preva
janju. Lahko je reči, da naj bo 
prevod čim bolj točen, jezik 
pa berljiv, tekoč, a je v praksi 
težje zadostiti obema nače
loma. Hebrejščina denimo 
ne pozna vikanja. Kako to
rej ponazoriti razmerja med 
ljudmi. Hlapec denimo spo
štovanje do gospodarja izra
ža tako, da zase in za gospo
darja uporablja tretjo osebo, 
kar sodobnemu bralcu lah
ko zveni zastarelo. Profesor 
Kraševec, ki je vodil projekt 
prevoda v devetdesetih le
tih, je zagovarjal načelo, naj 
se bralec potrudi z razume
vanjem takšnega jezika. Da
nes pa me kdaj pa kdaj pro
sijo, naj pregledam posku
sni prevod Nove zaveze, in 
se včasih čudim, kako želijo 
prevajalci narediti jezik čim 
bolj dostopen, sprejemljiv 
za sodobnega človeka, mor
da tudi na račun točnosti.

Vaša strast so jeziki, med 
njimi še zlasti hebrejščina.

Hebrejščina je nujen 
predmet na bibličnem 

inštitutu v Rimu, kjer sem 
preživel štiri leta na podi
plomskem študiju. Študen
tje smo morali biti sposobni 
določen odlomek prebrati, 
prevesti in po pravilih tudi 
razložiti. Kasneje me je po
sebno veselilo poučevanje 
hebrejščine na Teološki fa
kulteti, ki sicer ni bila obve
zen predmet in so se je ude
leževali tudi študentje dru
gih fakultet. Veselilo me je, 
da obstajajo ljudje, ki se ne 
ustrašijo teh čudnih črk.

Kdaj je v vas dozorela odloči-
tev, da postanete duhovnik?

Včasih sem celo razmi
šljal, da bi postal profesor 
angleščine ali francošči
ne in bi prevajal knjige, če 
že sam ne bi česa napisal. 
A proti koncu gimnazije je 
prevladala teologija. V Les
cah sem bil na zlati maši so
rodnika Andreja Snoja, ki 
je bil predavatelj za Novo 
zavezo. Tam sem poslu
šal škofovo pridigo, ko se 
je pridušal, da primanjku
je duhovnikov. To mi je šlo 
do srca. Takrat sva bila pri 
maši dva iz mojega kraja in 
oba sva šla v semenišče. Se
veda pa sem bil že prej mi
nistrant in se srečeval z du
hovniki. Med njimi ima po
sebno mesto Janez Kljun, ki 
je služboval tudi v Vodicah. 
Še danes hodim na pokopa
lišče mimo njegovega gro
ba in že večkrat sem rekel, 
da si želim biti pokopan na 
tem mestu. Njemu sem pr
vemu povedal svojo odloči
tev, nato pa me je tudi po
učeval latinščino, ki je bila 
za študente bogoslovja zelo 
pomembna. 

Nato sem nekaj časa služ
boval na Jesenicah, na Go
renjsko pa me je priveza
lo tudi to, da sem bil dolga 
leta pomočnik v Stari Loki, 
kjer sem se srečal tudi z Go
renjskim glasom, ki smo ga 
imeli vselej v župnišču. Kas
neje sem ga tudi v Ljubljani 
večkrat kupil, da sem ostal v 
stiku z dogajanjem v Škofji 
Loki in okolici.

Kateri del duhovniškega 
poklica vam je najbolj pri 
srcu?

Nekaj najlepšega je biti 
spovednik. Deliti to, čemur 
pravimo božje usmiljenje. 
Hvaležen sem, da sem ga 
deležen sam, in ga lahko po
sredujem tudi drugim. Po
seben notranji mir občutiš, 
ko se spoveš oziroma ko kot 
župnik rečeš: grehi so ti od
puščeni. To je nekaj najlep
šega v duhovniški službi.

Zapisan knjigi vseh knjig
O njegovem delu, zanimanju in vsakdanjem življenju v Repnjah smo se pogovarjali z dr. Marijanom Peklajem, letošnjim 
prejemnikom naslova častnega občana občine Vodice. Dolga leta je bil predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani,  
sodeloval pa je tudi pri prevodu Svetega pisma.

Dr. Marijan Peklaj v svoji dobro založeni knjižnici

Dr. Marijan 
Peklaj

»Nekaj 
najlepšega je 
biti spovednik. 
Deliti to, čemur 
pravimo božje 
usmiljenje. 
Hvaležen sem, 
da sem ga 
deležen sam 
in ga lahko 
posredujem tudi 
drugim.«
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V Gornjesavskem muze-
ju Jesenice še vedno hra-
nijo zapisnik o ustanovi-
tvi Kranjske industrijske 
družbe iz leta 1869. Nas-
tala je z združitvijo večine 
gorenjskih fužin, ki so dot-
lej kot manjše obrtniške 
delavnice proizvajale žele-
zo. Ustanovili so jo lastni-
ki Zoisovih fužin, ki so se 
povezali z ljubljanskimi la-
stniki parnega mlina, bank 
in velikih trgovskih pod-
jetij. Kranjska industrij-
ska družba je bila delniška 
družba, lastništvo pa se je 
spreminjalo. Leta 1899 so 
odprli žebljarno, naslednje 
leto livarno, valjarno, pre-
delovalne obrate, Siemen-
s-Martinovo jeklarno. Kas-
neje so valjarno z Jesenic 
preselili na Javornik. 

Kranjska industrijska 
družba je delovala do leta 
1945, ko so jo podržavili in 
ustanovili Železarno Jese-
nice. Začel se je nov raz-
cvet, obnovili in razširili so 
plavže, jeklarno in prede-
lovalna obrate, na Javorni-
ku so zgradili valjarno de-
bele pločevine in oddelek to-
plotne obdelave, na Koroški 
Beli pa vročo valjarno, hla-
dno valjarno in elektrojek-
larno.  

Leta 1969 je nastalo zdru-
ženo podjetje Slovenske 

železarne, ki je leta 1992 
razpadla na trinajst hčerin-
skih podjetij. Istega leta so 
ustanovili Slovensko indu-
strijo jekla (Skupino SIJ) 
in največji proizvajalki jek-
la, SIJ Acroni in SIJ Metal 
Ravne. Leta 2007 je Skupi-
na SIJ dobila ruske lastni-
ke, skupino KOKS s hčerin-
sko družbo Dilon.

Uglašena tradicija jekla

To je le nekaj najpomemb-
nejših zgodovinskih mejni-
kov, ki so zaznamovali 150 
let industrijske proizvodnje 
jekla na Jesenicah. Prav na 
mestu, ki je bilo nekoč go-
spodarsko središče Kranj-
ske industrijske družbe, to 
je na jeseniški Stari Savi, je 
v torek potekala tudi slove-
snost ob obletnici. Priredi-
tev so poimenovali Uglaše-
na tradicija jekla. 

»SIJ Acroni je ponosen 
naslednik železarstva na 
Gorenjskem,« je dejal glav-
ni direktor te največje jek-
larske družbe Skupine SIJ 
Branko Žerdoner. Kot je 
poudaril, je SIJ Acroni da-
nes, zahvaljujoč nenehne-
mu stremljenju k razvoju in 

številnim naložbam, tehno-
loško napredna družba, ki 
se z vrhunskimi jekli ume-
šča v sam vrh proizvajalcev 
nerjavne debele pločevine v 
Evropski uniji. Poudaril je 
velik pomen inovacij in vla-
ganj v razvoj; dejal je, da na-
meravajo v prihodnjih petih 
letih v razvoj vložiti 120 mili-
jonov evrov. »Po naših žilah 
teče jeklena kri, v naših gla-
vah je jeklena volja!« je dejal 
Žerdoner.

Vseslovenski muzej 
železarjev

Da pa ob zazrtju v pri-
hodnost ne bi pozabili na 
preteklost, da bi ohrani-
li in predstavljali železar-
sko dediščino, na Jesenicah 
skrbi Gornjesavski muzej 

Jesenice. Po besedah di-
rektorice Irene Lačen Be-
nedičič je bil doslej obnov-
ljen dobršen del objektov na 
Stari Savi, ki je eno najbolje 
ohranjenih fužinarskih na-
selij v srednji Evropi. Letos 
je bila Stara Sava proglaše-
na tudi za kulturni spome-
nik državnega pomena. Ce-
lovito obnovo je po 520 le-
tih dočakala tudi Bucelleni-
-Ruardova graščina. V njej 
bo zaživel vseslovenski mu-
zej železarjev, v njem bodo 
predstavili pomen fužinar-
stva, železarstva in jeklar-
stva, je dejala.

Slovesnosti na Jeseni-
cah se je udeležil tudi An-
drey Zubitskiy, predsednik 

uprave Skupine SIJ, vsi čla-
ni uprave ter dva ministra, 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravko Počivalšek 
in za kulturo Zoran Poznič. 

Z železarsko himno je na-
stopil Pihalni orkester Jese-
nice - Kranjska Gora, prav 
posebno točko pa je pripra-
vil Jekleni tolkalni orkester z 
edinstveno, še nikoli slišano 
uglasbitvijo jekel, izdelanih 
v družbi SIJ Acroni. Ob nji-
hovi spremljavi je nastopila 
tudi zračna akrobatka Tjaša 
Dobravec, ki se je mojstrsko 
zavrtela na jeklenem spiral-
nem drogu. 

Ob jubileju so izdali tudi 
knjižico Od fužin do sodob-
nega jeklarstva.

Po žilah teče jeklena kri ...
Pred stopetdesetimi leti, 18. septembra 1869, je bila na Jesenicah ustanovljena Kranjska industrijska družba. Bila je predhodnica Železarne Jesenice in 
današnje Skupine SIJ. Njena ustanovitev pomeni začetek industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem.

Na jeklenem spiralnem drogu je nastopila zračna akrobatka Tjaša Dobravec.

Slovesnost je potekala na jeseniški Stari Savi, ki je bila gospodarsko srce Kranjske 
industrijske družbe. Letos je bila proglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

Jekleni tolkalni orkester z uglasbitvijo jekel, izdelanih v SIJ Acroni

V nekdanji industrijski hali na Stari Savi je razstavljena 
tehniška dediščina, letos so obnovili in razstavili 
industrijske škarje iz valjarne na Javorniku. / Foto: Gorazd Kavčič

V času fužin so jeklo uporabljali predvsem za izdelavo 
manjših predmetov: orodja, orožja, posode. Bilo je 
namreč dragoceno, saj so ga izdelovali v manjših 
količinah. Z industrijsko proizvodnjo pa so iz jekla 
začeli izdelovati tudi železniške tire, vozila, plovila, 
konstrukcije stavb in mostov, cerkvene zvonove. Danes 
jeklo uporabljamo v energetiki, gospodinjstvu, športu 
... V SIJ Acroni so denimo pred leti izdelali tudi jeklo 
za največji ledolomilec na svetu.

Pomena znanja in inovativnosti so se zavedali že v 
Kranjski industrijski družbi. Prvi tehnični ravnatelj 
Lambert von Pantz je leta 1872 kot prvi na svetu v 
javorniškem plavžu pridobil feromangan. S tem 
je železarna dobila sloves pionirja in tehničnega 
izumitelja v zgodovini železarstva. Ne nazadnje pa je 
bila Kranjska industrijska družba tudi ustanoviteljica 
šole, katere naslednica je danes Srednja šola Jesenice. 



petek, 27. septembra 201920

Urša Peternel

Število priseljencev na Je-
senicah se še vedno poveču-
je, zlasti iz držav bivše Jugo-
slavije. V delo s priseljenci so 
se posebej usmerili v Ljudski 
univerzi Jesenice, kjer prip-
ravljajo različne dejavnosti, 
s pomočjo katerih jim želi-
jo olajšati življenje na Jeseni-
cah in jim pomagati pri vklju-
čevanju v družbo. Tako je ne-
davno potekal pilotni projekt 
PlurAlps, ki so ga naslovili Je-
senice, moj novi dom, v ka-
terega je bilo vključenih kar 
150 priseljencev iz različnih 
držav, največ iz držav bivše 
Jugoslavije, a tudi iz Kitajske, 
ZDA, Dominikanske repu-
blike, Kolumbije ... Namen 
projekta je razvijati in spod-
bujati kulturo, ki je naklonje-
na sprejemanju drugačnos-
ti in raznolikosti, zato so se 
vanj vključili tako priseljen-
ci kot predstavniki večinske-
ga prebivalstva. In kaj zdru-
žuje ljudi bolj kot dobro oblo-
žena miza? Tako so pripravi-
li več kulinaričnih delavnic, 
na katerih so se udeleženci 

različnih narodnosti medse-
bojno učili pripravljati naro-
dne jedi. Udeleženci so spoz-
navali dobrote črnogorske, 
bosanske, makedonske in ki-
tajske ter tudi slovenske ku-
hinje: teletino z rdečo papri-
ko, okusne poljube, kljuku-
šo s piščancem, rdečo in belo 

trahano, makedonsko poga-
čo, piščanca z rižem v pečici, 
paradižnikovo juho, kitajske 
rezance s piščancem in zele-
njavo.

In medtem ko so bile 
mame v kuhinji, so za otro-
ke potekale ustvarjalne de-
lavnice. Po besedah Majde 

Suljanović Hodžić iz Ljud-
ske univerze Jesenice so se 
prav v tem projektu naučili, 
da je pomembno, da organi-
zirajo sočasne delavnice za 
mame in otroke, saj je tako 
poskrbljeno za varstvo in 
mame lahko v miru ustvar-
jajo v kuhinji. Poleg tega so 

pripravili sprehod po mes-
tu, na katerem so priseljen-
ci spoznali knjižnico, cen-
ter za socialno delo, rdeči 
križ ... »Razvili pa smo tudi 
nov program za učenje slo-
venščine z drugimi metoda-
mi, na terenu. Tako so deni-
mo udeleženci šli v trgovino 
in tam morali naročiti stvari 
v slovenščini. Tako so se uči-
li vsakdanjega sporazume-
vanja, « je povedala Majda 
Suljanović Hodžić. V sklopu 
projekta je potekalo še več 
aktivnosti, delavnice cirilice, 
branje pravljic v tujih jezikih 
v jeseniškem vrtcu, skupina 
priseljenk s Kosova je celo 
pripravila potopisno preda-
vanje o svoji domovini ...

Po besedah direktorice 
Ljudske univerze Jesenice 
Maje Radinović Hajdić so 
priseljenci ena njihovih pri-
oritetnih skupin, glede na 
trende priseljevanja pa bodo 
tudi v prihodnje. Posebno 
pozornost namenjajo prise-
ljencem albanske narodno-
sti, zlasti ženskam, pri ka-
terih je največji problem 
neznanje slovenščine. Zato 

je nepogrešljiva pomoč pre-
vajalke za albanski in make-
donski jezik, ki je zdaj tudi 
zaposlena na Ljudski uni-
verzi Jesenice in pomaga 
pri komunikaciji v jeseni-
ških šolah, vrtcu, bolnišni-
ci, zdravstvenem domu, le-
karni, centru za socialno 
delo ... »Mi ne znamo al-
bansko, oni ne znajo sloven-
sko. Ne moremo pričako-
vati, da bodo takoj znali je-
zik, zato jim je vsaj na začet-
ku treba pomagati, tukaj in 
zdaj,« pravi Maja Radino-
vić Hajdić. Lani so poleg te-
čajev slovenščine, namenje-
nih priseljencem, pripravili 
tudi tečaj albanskega jezika. 
Nanj so žal dobili nekaj zelo 
negativnih odzivov, a veli-
ko tudi pozitivnih, prihajal 
je celo gospod iz Postojne. 
»Tudi mi se moramo odpre-
ti priseljencem; želijo živeti 
med nami, a hkrati ohrani-
ti svojo kulturo,« meni Maja 
Radinović Hajdić in dodaja, 
da so s svojimi aktivnostmi 
za priseljence primer dobre 
prakse tudi v širšem evrop-
skem prostoru. 

Jesenice, moj novi dom
Na Jesenicah želijo na različne načine pomagati čedalje večjemu številu priseljencev. Posebno pozornost namenjajo priseljencem albanske narodnosti, zlasti 
ženskam. Nepogrešljiva je pomoč prevajalke za albanski jezik, razvili pa so tudi nov program za učenje slovenščine z drugimi metodami, na terenu.

Kulinarične delavnice združujejo ljudi različnih narodnosti. V kuhinji ni mej, ni razlik. 
»Multikulturnost res ni samo kulinarika, kot očitajo nekateri. Je pa začetek! In marsikatera 
priseljenka najprej pride na kulinarično delavnico, potem pa tudi na tečaj slovenščine in 
druge aktivnosti,« pravi Maja Radinović Hajdić, direktorica Ljudske univerze Jesenice.

Mateja Rant

Sven Pádraig Ó Sio-
chfhradha Prešern je dolgo 
iskal študij, pri katerem bi 
mu uspelo povezati vse svo-
je interese. »Že od majhne-
ga me je zanimala latinšči-
na, kasneje tudi stara gršči-
na. Na splošno so mi všeč 
stari jeziki, ob tem pa me za-
nimata še angleška literatu-
ra in zgodovina,« je razlo-
žil. Kombinacijo vsega tega 
je vendarle našel v progra-
mu, ki ga ponuja univerza 
v Cambridgeu in združu-
je anglosaksonski, skandi-
navski in keltski aspekt. »A 
ker je to težko razložiti, ko 
me vprašajo, kaj bom študi-
ral, kar poenostavim in re-
čem, da bom študiral angle-
ško primerjalno književnost 
in latinščino,« se posmeje 
Sven Pádraig Ó Siochfhrad-
ha Prešern. A to, da je našel 
študijski program, ki mu je 
povsem ustrezal, je bil šele 
začetek, saj je moral za ures-
ničitev svojega cilja prema-
gati številne ovire. Po vsem 
trudu mu je to tudi uspelo in 

tako se prihodnji teden od-
pravlja v Anglijo.

Na univerzi v Cambrid-
geu vsako leto prejmejo ok-
rog 16 tisoč prijav dijakov z 
vsega sveta, ki bi želeli štu-
dirati v njihovih programih, 
sprejmejo pa jih le 3500, 
od tega je le približno dvaj-
set odstotkov mest name-
njenih tujcem, je pojasnil 
Prešern. Sam je prijavo od-
dal že septembra lani, pri 
čemer je moral dodati tudi 
osebno pismo in predloži-
ti svoje ocene. Po opravlje-
nih testih v Zagrebu sta de-
cembra sledila še intervjuja 
v Cambridgeu. »Prvi je bolj 
na osebni ravni, skozi kate-
rega te želijo spoznati kot 
osebnost, ali si kompatibilen 
z univerzo. Drugi pa je bil po-
vezan prav s programom, za 
katerega sem se odločil.« Na 
njihovo nadaljnje povabilo je 
nato čakal kar mesec in pol. 
Sredi januarja so mu sporo-
čili, kakšne ocene zahtevajo 
od njega pri maturi in posa-
meznih predmetih. »Pri ma-
turi sem recimo moral zbra-
ti kar 42 točk, pri predmetu 

angleška literatura pa doseči 
oceno 7.« Zato se je od janu-
arja dalje v celoti posvetil uče-
nju in tako tudi izpolnil vse 
njihove zahteve glede ocen. 
A v napetosti je bil vse do 15. 
avgusta, ko so mu sporočili, 
da so ga sprejeli. »Zdelo se 
mi je nadrealistično; glede 
na vsa rešeta na poti moraš 
vedno računati tudi na to, da 
ti ne bo uspelo,« je priznal. 

Študij mu je vsekakor pi-
san na kožo. »Že od nek-
daj so me namreč zanima-
li jeziki. Oče je po rodu Ne-
mec, tako da sem že od ma-
lega govoril oba jezika, tako 
slovenščino kot nemščino,« 
je pojasnil in dodal, da se je 
v osnovni šoli učil anglešči-
no, potem pa dve leti na Ško-
fijski klasični gimnaziji še 
latinščino, staro grščino in 
francoščino. Zadnja tri leta 
se je povsem samostojno in-
tenzivno posvečal še irske-
mu jeziku, na enem od dru-
žabnih omrežij je celo ustva-
ril profil, na katerem ozaveš-
ča o tem jeziku. »Irskih go-
vorcev namreč ni več veli-
ko, le še okrog deset tisoč.« 

Njegova navdušenost nad 
irskim jezikom se kaže tudi 
skozi njegovo ime, ki mu je 
pred časom dodal Pádraig 
Ó Siochfhradha. »To je bil 
eden prvih aktivistov, ki je 
začel promocijo irskega je-
zika in opozarjal na pomen 
ohranjanja nacionalne iden-
titete,« pojasni. Tudi sam 
razmišlja, da bi se po konča-
nem študiju, ki ga namerava 
nadgraditi še z magisterijem 
in morebiti še kakšnim dru-
gim dodiplomskim študijem 

s tega področja, posvetil pro-
mociji irskega jezika z aka-
demskega vidika.

Priznava, da ga pred odho-
dom na študij prevevajo raz-
lična občutja. »Prvič za dlje 
časa sam odhajam od doma 
v povsem tuje okolje, kjer ni-
kogar ne poznam,« je razlo-
žil. Prvi dnevi bodo po nje-
govih besedah namenjeni 
predvsem spoznavanju uni-
verze, tamkajšnjih dejavno-
sti in drugih študentov, 9. 
oktobra pa se začne zares, 

saj ga takrat čakajo že prva 
predavanja. Med desetimi 
moduli, ki so mu bili na vo-
ljo, si je izbral staro anglešči-
no, staro valižanščino, staro 
irščino, insularno latinšči-
no, paleografijo in zgodovi-
no Irske. Samo za šolnino za 
eno leto bo odštel več kot de-
vet tisoč funtov. Pri tem si je 
pomagal s študentskim po-
sojilom, ki ga bo lahko začel 
odplačevati šele takrat, ko 
bo zaslužil vsaj dvajset tisoč 
funtov na leto, je še razložil. 

Na študij v Cambridge
Med redkimi izbranci, ki so kot tujci dobili možnost za študij na prestižni univerzi v Cambridgeu, je tudi Sven Pádraig Ó Siochfhradha Prešern, nekdanji dijak 
Gimnazije Kranj v programu mednarodna matura.

Sven Pádraig Ó Siochfhradha Prešern / Foto: Gorazd Kavčič
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Mihael Stare,  
od kramarja do župana
Peter Colnar

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranj-
ske:

  V Mengšu se je 23. 9. 1742 rodil baron Franc 
Ksaver Lichtenthurn. Po smrti je njegova žena v 
Ljubljani ustanovila sirotišnico, ki je prerasla v 
šolsko ustanovo. 

  V Mekinjah se je 23. 9. 1832 rodil rodoljub Franc 
Ravnihar. Udeleževal se je vseh narodnih gibanj, 
bil med ustanovitelji ljubljanske Narodne čitalnice 
in njen dolgoletni odbornik in predsednik. Ustano-
vil je društvo Južni Sokol.

  Ministrstvo za notranje zadeve na Dunaju je 23. 9. 
1848 potrdilo kranjske deželne barve: belo, modro 
in rdečo, ki jih je že leta 1836 določil cesar Ferdi-
nand, potem ko je prejšnjo zlato zamenjala bela 
barva. 

  V Kamniku se je 23. 9. 1854 rodil publicist in na-
rodni delavec Ivan Fajdiga. V letih 1899–1903 je v 
Trstu izdajal Novi list. V tržaški Edinosti je objavil 
polemična Kamniška pisma, v katerih je obsojal 
predvsem nemškutarstvo in naturalizem kot novo 
smer. 

  Na Jesenicah se je 23. 9. 1895 rodil zgodovinar in 
pravnik Josip Žontar. Njegovo življenjsko delo je 
Zgodovina mesta Kranja.

  Na gradu Tuštanj pri Moravcih se je 24. 9. 1875 
rodil profesor, pisatelj in politik Maks Pirnat. Med 
letoma 1905 in 1921 je bil profesor na gimnaziji v 
Kranju. 

V Strahinju se je 23. sep-
tembra 1790 v družini ko-
čarja in deželskega kramar-
ja Janeza Stareta ter Marije, 
rojene Kristan, rodil kasnej-
ši mengeški župan Mihael 
Stare. Umrl je 15. maja 1872 
v Mengšu.

Osnovno šolo je obisko-
val v Feldkirchnu (Trgu) na 
Koroškem. Po očetovi smrti 
leta 1807 se je sam lotil kra-
marstva. Leta 1809 se je po-
ročil z Nežo Markič iz Nak-
lega, s katero je imel štiri ot-
roke. 

Leta 1811 je v Mengšu ku-
pil hišo ter odprl gostilno 
(kasneje znano kot Pri Kra-
marju) in kramarijo. Nas-
lednje leto je postal ključar 
župnijske cerkve, kasneje je 
bil tudi mengeški župan. 

V času Ilirskih provinc je 
obogatel s špekulacijami in 

tihotapljenjem denarja. V 
Mengšu je leta 1818 zgradil 
pivovarno, nato je odprl še 
opekarno. Po ženini smrti 
leta 1834 se je že naslednje 
leto poročil z bogato Marijo 
Jelovšek in imel z njo šest si-
nov. 

Leta 1837 je v Mengšu ku-
pil Gasparinijevo grašči-
no, jo prenovil in se leta 
1840 vanjo vselil. Kasneje 
je kupil še Ravbarjev grad 
in graščino Kolovec. Ukvar-
jal se je tudi s trgovino z vi-
nom, proizvodnjo žganih 
pijač, sadjarstvom, vino-
gradništvom, nepremični-
nami (zlasti prodajo zem-
lje na drobno) in gradbeni-
štvom. Med drugim je zgra-
dil ljubljanski južni kolod-
vor, Prisilno delavnico v Lju-
bljani in več odsekov žele-
znice (Maribor–Dravograd, 

Brenner–Briksen itd.). Sku-
paj s še nekaterimi podje-
tniki je ustanovil sindikat 
za odkup užitnin in mitnin 
ter imel v zakupu največjo 
tržnico na Dunaju – Na-
schmarkt. Umrl je leta 1872 
v Mengšu.

Čeprav so bili s Kamni-
kom bolj kot Mihael Stare 
povezani njegovi potomci 
(Njegov sin Janez je npr. leta 
1850 v Kamniku kupil Svete-
lovo pivovarno in jo preure-
dil v kisarno), pa je tudi on 
pomembno zaznamoval Ka-
mnik. Bil je v stalnem sti-
ku s kamniškimi gospodar-
stveniki, med drugim je leta 
1830 od Kamničana Fran-
ca Pirka kupil posestvo nek-
danje civilne bolnice. V le-
tih 1853 in 1854 pa je skupaj z 
Alojzijem Prašnikarjem gra-
dil kamniško smodnišnico.

Milena Miklavčič

Mirne duše bi lahko rekli, 
da se vsak človek v življenju 
kdaj znajde v situaciji, ko iz 
tega ali onega razloga ne naj-
de več poti naprej in potre-
buje pošteno brco v zadnjo 
plat. Martina je na brco ča-
kala skoraj predolgo. Malo je 
manjkalo, pa bi se ji življenje 
sesulo kot hišica iz kart.

»Vsega je bila kriva moja 
prva ljubezen, ki se mi je zgo-
dila veliko prezgodaj. Imela 
sem velike načrte, kako bom 
študirala, kot stevardesa po-
tovala po svetu, odkrivala 
tuje kulture in pisala o njih. 
Načrti, za katere so živeli tudi 
moji starši in se jih veselili, 
so se spremenili v črepinje, 
ko sem konec januarja, tik 

pred maturo, ugotovila, da 
sem noseča. Naj povem, da 
sem v času šolanja živela v 
dvosobnem stanovanju, ki 
sicer ni bilo naša last, a smo 
ga, potem ko smo se preselili 
v svojo hišo, obdržali prav za-
radi mojega in sestrinega šo-
lanja. Fant Jakob je bil neka-
ko prepričan, da je stanova-
nje moje, ker pa je bil mah-
njen na denar, si je že pred-
stavljal, kako ga bova po po-
roki prodala in on bo potem 
spravil denar v žep. Najina 
zveza je bila precej nenava-
dna: jaz zaljubljena do ušes, 
on skrajni materialist. Doma 
so imeli večjo, zelo znano 
obrt in vsak konec tedna ali 
pa tudi vmes sem hodila nje-
govim pomagat. Nikoli, ne 
prej ne pozneje, mi niso dali 
niti dinarja. Jaz, tepka, pa 
sem bila še hvaležna, da so 
me sploh hoteli izkoriščati!

Njegovi niti slišati niso 
hoteli, da bi dali denar za 
''fešto'', zato sva se poroči-
la skromno, le ob prisotno-
sti staršev in dveh prič. Moja 
mama še vrsto let ni mogla 
pozabiti prizora, ko sem sta-
la sama samcata pred vho-
dom v poročno dvorano, Ja-
kob pa se je kakšnih petde-
set metrov stran pogovarjal 
s svojim bratom, zame pa se 
sploh ni zmenil. Potem so 
prišli moji in me vzeli pod 
svoje okrilje.

Med nama z možem je 
prvič počilo kakšen teden 

po poroki. Naredila sem ru-
lado in mu jo postregla, ko 
se je vrnil iz očetove delav-
nice. Nič ni ovinkaril, kar ta-
koj je prišel z besedo na dan: 
''Prodajva stanovanje in se 
preseliva k mojim. Zvečer, 
ko zapremo delavnico, mi 
ne bo treba sesti v avto in 
prevoziti še 15 kilometrov do 
sem,'' je butnilo iz njega. 

Začudeno sem ga pogle-
dala. O kakšni prodaji govo-
ri?! Nič mi ni bilo jasno. Po-
tem pa mi je le povedal, da je 
mislil, da je sestra dobila sta-
novanje v novi hiši, meni pa 
naj bi pripadalo stanovanje. 
Globoko sem ga razočarala. 
Povedala sem mu, da stano-
vanje sploh ni naše, da star-
ši zanj plačujejo najemnino. 
Skoraj ga je kap. Vstal je, za-
loputnil z vrati in potem ga 
ni bilo štiri dni na spregled. 
Bila sem žalostna, nesrečna, 
potrta in razočarana. Sedla 
sem na avtobus in se odpe-
ljala k njegovim. Malo tudi 
zato, ker mi je tast obljubil, 
da me bo navidezno zapos-
lil, da bom lahko prejemala 
porodniško nadomestilo. 

Ko sem stopila na ogrom-
no dvorišče, sem najprej tr-
čila v moža. ''Če bi vedel, 
da si brez vsega, se pa ne bi 
oženil s teboj!'' je siknil pro-
ti meni. 

Pa ne, da je to storil zara-
di stanovanja in ne zaradi 
mene?! Vprašanje me je glo-
dalo leta in leta, dokler moja 

slepa zaljubljenost ni izpuh-
tela.

Moram povedati, da mi 
je tast res uredil zaposlitev, 
a sem morala dajati polovi-
co denarja možu – menda 
za odškodnino za njegovo 
''dobro delo''.

Po rojstvu hčerke, ki so jo, 
ko sem bila v službi, pazili 
moji domači, sva se z Jako-
bom čisto odtujila. Zjutraj je 
šel od doma pred menoj, vra-
čal se je pozno zvečer. Na ko-
silu je bil pri tašči, od treh pa 
do osmih pa je potem poma-
gal še v tastovi delavnici. S 
hčerko se ni ukvarjal niti se-
kunde! Če se mu nisem v de-
lavnici pridružila do pol če-
trte, me je že klical po telefo-
nu in mi grozil, kaj bo nare-
dil z menoj. 

Hčerka je začela obiskova-
ti osnovno šolo. Bila je zelo 
priden otrok, moj sonček in 
moja sreča. V drugem ra-
zredu pa me je razredničar-
ka poklicala in mi resno in 
zaskrbljeno povedala, da je 
Polonca, ko so govorili o ma-
micah, opisala svojo babico, 
ne mene. Njene besede so 
me prizadele bolj, kot sem 
pokazala. Pred menoj je bila 
težka odločitev: naj se od-
povem možu ali hčerki? Ko 
se je Jakob zvečer prikazal, 
sem mu rekla, da me v tasto-
vo delavnico ne bo več. Da je 
hčerka pomembnejša. Čis-
to je znorel! Spet mi je oči-
tal nehvaležnost, egoizem, 

lenobo. Prvič, kar sva bila po-
ročena, se je zgodilo, da sem 
se mu uprla. Tega ni mogel 
požreti. Udaril me je. A tudi 
udarec ni toliko bolel, kot je 
bolelo, da mu ni bilo zame in 
za hčerko čisto nič mar.

Stanovanje, v katerem 
smo še zmeraj živeli, je bilo 
majhno. Nisem se ime-
la kam umakniti. Vseeno 
sem storila nemogoče: hčer-
ko sem preselila v spalnico, 
njemu pa sem postlala na 
kavču. Kar oddahnilo se mi 
je, ko sem to storila. Tako in 
tako sva v devetih letih imela 
komaj petkrat spolne odno-
se. Enkrat sem celo zanosi-
la, a sem imela potem spon-
tani splav. 

Leta so tekla, hčerka je od-
rasla, z mojimi domačimi 
in njenim fantom smo pra-
znovali njen 18 rojstni dan. 
''Kaj, ko bi kupili večje sta-
novanje? Zelo si želim svo-
je sobice!'' mi je rekla, ko 
smo nazdravili. ''Malo bova 
primaknila še z očetom, pa 
si kupita hišico!'' je vskoči-
la mama. 

Starši so bili zelo modri. 
Dali so denar, a le pod po-
gojem, da bo hiša prepisana 
na Polonco. Ker sva se odlo-
čili za montažno, sva se lah-
ko jeseni istega leta preseli-
li. Pridružil se nama je tudi 
mož, čeprav zelo nerad. Ko 
bi mu še naprej plačevala 
stroške v starem stanovanju, 
bi ostal kar tam …

Ne morem povedati, kako 
srečna sem bila v hišici! S 
hčerko in njenim fantom 
smo preuredili okolico, na-
sadili rože, drevje, imeli smo 
krasne sosede. Bila sem še 
zmeraj poročena, a hkrati ni-
sem bila: mož je prihajal po-
zno zvečer, se zavlekel v svo-
jo sobo, bilo je, kot da ga ni. 
Še zmeraj je samo jemal, ži-
vel na moj račun, nič pa mi 
nikoli ni dal.

Polonca je ravno diplomi-
rala, ko me mož postavi pred 
zid z besedami, da bo sedaj, 
ko bova sama, najbolje, če 
najino (!) hišo prodava in se 
preselila nazaj v stanovanje. 
''Hiša ni najina, je od Po-
lonce!'' sem mu odgovorila. 
Šok. Odprta usta, bledica na 
njegovem obrazu! Spet se je 
uštel! Naslednji dan je prišel 
kričat name še svak. Delal 
je račun brez krčmarja, saj 
bi bil on tisti, ki bi za malo 
denarja kupil hišo za svoje-
ga sina. ''Kam bo pa šel, ko 
se bo poročil?'' me je neum-
no spraševal, kot da bi me kaj 
brigalo.

Ne vem in tudi nočem ve-
deti, kaj vse so načrtova-
li moževi bližnji sorodniki. 
Mož se je po tistem šoku od-
selil, hčerka se je junija po-
ročila, pričakuje prvega ot-
roka. V meni pa je polno ža-
losti in grenkobe. Sem si 
takšnega moža in takšno živ-
ljenje z njim res zaslužila?«

(Konec)

Ljubezen, ki to ni

usode
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Razgledi

Miha Naglič

»Eden od vidikov Heideg-
gerjevega videnja sveta, ki si 
resnično zasluži pozornost 
bralca 21. stoletja, je njego-
vo zanimanje za tehnologi-
jo in ekologijo hkrati. V svo-
jem predavanju 'O vpraša-
nju tehnologije' je leta 1953 
zatrdil, da ta ne pomeni le 
kopičenja pametnih stro-
jev, temveč razkriva nekaj 
temeljnega o našem obsto-
ju. Zato je treba o njej mis-
liti filozofsko, ne zgolj teh-
nološko. Svojega življenja 
ne moremo razumeti, če se 
zgolj sprašujemo, kaj lahko 
naredijo naši stroji ali kako 
je najbolje upravljati z njimi 
ali zakaj naj bi jih uporabi-
li. Bistvo tehnologije, je re-
kel, 'nikakor ni tehnološko'. 
Da bi ga pravilno raziskali, 

si moramo postavljati glob-
lja vprašanja o tem, kako 
delamo, kako zaposeda-
mo svet in kako obstaja-
mo v razmerju do biti. Se-
veda je imel Heidegger pri 
tem v mislih pisalne stroje, 
filmske projektorje s celu-
lojdnim trakom, stare limu-
zine in kombajne. Le malo 
eksistencialistov (ali dru-
gih) je predvidelo, kakšno 
vlogo bo v našem življenju 
igrala računalniška tehno-
logija, čeprav je nemški pi-
sec Friedrich Heinemann 
v knjigi Eksistencializem 
in težave sodobnosti (1954) 
svaril, da bo prihod 'ultrahi-
trega računskega stroja' pri-
nesel 'pristno eksistenciali-
stično vprašanje', namreč o 
tem, kako lahko ljudje osta-
nejo svobodni. Heinemann 
ne bi mogel imeti bolj prav. 

Poznejši heideggerjevci, 
zlasti Hubert Dreyfus, so 
pisali o internetu kot teh-
nološki inovaciji, ki najna-
zorneje pokaže, kaj je teh-
nologija … Dreyfus je pisal 
leta 2001: odtlej je internet 
postal še bolj vsiljiv in tako 
vsenavzoč, da komaj še lah-
ko najdemo perspektivo za 
razmišljanje o njem: pos-
tal je kakor zrak, ki ga mno-
gi med nami dihamo vsak 
dan. Kljub temu bi vseka-
kor morali premišljevati o 
njem – o tem, kakšne vrste 
bitij smo ali kakšni hočemo 
biti v svojem spletnem živ-
ljenju, o tem, kakšno vrsto 
biti imamo ali kakšno hoče-
mo imeti.« (str. 311–312)

Gornji odlomek skuša od-
govoriti na vprašanje, kaj bi 
nam lahko eksistencializem 
pomenil danes. Sicer pa ta 
odlična knjiga pripoveduje 
predvsem o tem, kaj je ta fi-
lozofija pomenila takrat, ko 
je nastala, v letih pred drugo 
svetovno vojno in po njej. Na 
njene francoske veje, razpe-
te med »svobodo, bitjo in ma-
reličnimi koktajli«, so sedali 
zlasti posamezniki, ki so bili 
po porazu nacističnega totali-
tarizma, s katerim je svoj čas 
sodeloval sam Heidegger, so-
očeni z novimi možnostmi 
»tubiti« – biti človeka v sve-
tu, v katerem se odpirajo nove 
možnosti svobode. Te pa so v 
našem času znova ogrožene.

Nove knjige (505)

V kavarni eksistencialistov

Sarah Bakewell, V kavarni eksistencialistov, prevedla Maja 
Novak, Modrijan, Ljubljana, 2018, 392 strani

Vaš razgled

Krave nam s kravjimi znaki nenehno nekaj sporočajo, o tem je na voljo celo knjiga  
Kravji znaki (Jan Hulsen). In ker so krave na prosti paši izjemno svobodne, tam lahko 
opazimo številne vzorce obnašanja. Tale na fotografiji pri Aljaževem domu v Vratih  
je res že kar nekam domača, kajne? S. K. / Foto: Gorazd Kavčič

Čudovita dediščina – citre in jamski svet. Oboje je Dejan Praprotnik lepo povezal ob 
nedavnem odprtju razstave Jamski svet pod gorami v Slovenskem planinskem muzeju. 
Dejan je citrar že več kot trideset let in ima naziv mojster s citrami. Je član Jamarskega 
društva Carnium Kranj, med njegovimi zadnjimi podvigi je skupaj z drugimi jamarji 
raziskovanje jame Macola na Kaninu. S. K. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Prebiram Memoiren ei-
ner Sozialistin (Spomini so-
cialistke Malwide von Mey-
senburg) v treh knjigah in se 
čudim: Rodila se je leta 1816 v 
Kasslu in umrla v Rimu leta 
1903. Nemška pisateljica, po-
litičarka, svetovalka, borka za 
pravice žensk in prva ženska, 
ki je bila 1901 nominirana za 
Nobelovo nagrado. 

Malwida von Meysenburg 
je bila edina deklica od dese-
tih otrok ministra hessenske 
kneževine, rojena v Kasslu. 
Brezskrbna mladost mlade 
baronice je bila v slogu dvor-
nih plesov, kjer naj bi si našla 
ženina. Po ljudskih nemirih v 
Kasslu se je družina zatekla v 
svojo palačo v Detmoldu. Tu 
je leta 1843 spoznala teologa 
in revolucionarja Theodorja 

Althausa, ki jo je navdušil za 
socialistične in demokratič-
ne ideje. Postala sta ljubim-
ca. Na veliko zgroženost svoje 
aristokratske matere je vztra-
jala pri svojih novih načelih: 
Dobro je svoboda razvoja. 
Vse, kar za vekomaj poveliču-
je izžeto obliko, je zlo … Svo-
boda individualnega prepri-
čanja in temu primerno živ-
ljenje je prva pravica in prva 
obveza slehernega človeka. 

Leta 1847 je potovala k oče-
tu v Frankfurt, se odkrito nav-
dušila za ideje marčne revo-
lucije in se dokončno razšla 
z družino. Leta 1850 so v 
Hamburgu ustanovili Viso-
ko šolo za ženski spol; posta-
la je najprej slušateljica, nato 
je bila druga vodja, predavala, 
pisala članke in se zavzemala 
za pravice žensk. 

Leta 1852 je dosti prezgo-
daj preminil Theodor Altha-
us, po zmagi politične reak-
cije pa ji je pretilo, da jo bodo 
zaradi njenih socialističnih 
načel in odkritega delovanja 
zaprli. Umaknila se je v Lon-
don, kjer je postala vzgojitelji-
ca dveh hčerk ruskega socia-
lista in pisatelja Aleksandra 
Herzena, ki je prav tako živel v 
pregnanstvu. V svojih spomi-
nih je zapisal: Ni čedna, am-
pak docela svobodno in viso-
ko razvito bitje.

V letih 1860/61 je bivala 
v Parizu, spoznala Richarda 
Wagnerja in vrsto vplivnih in-
telektualcev, tudi Nietscheja. 
Pozneje se je zaradi pljučne 
bolezni preselila v Rim. Poleg 

Spominov socialistke v treh 
knjigah je izdala še Individu-
alnosti in Socialistke večer živ-
ljenja ter nekaj časa res slove-
la. Prevajala je Tolstoja, Turge-
njeva, Herzena, pisala v fran-
coščini, prijateljevala in si do-
pisovala s trideset let mlajšim 
francoskim pisateljem Roma-
inom Rollandom. Njen lite-
rarni salon je bil znamenit.   

Literarna zgodovinarka 
Anni Pioreck trdi: V svoji pio-
nirski emancipaciji je bila naj-
manj pol stoletja pred svojim 
časom. 

Ponvica po kasselsko

Za 4 osebe potrebujemo: 
300 g prekajene šunke, 1 čebu-
lo, 300 g mešanih gob (jurčki, 
šampinjoni, ostrigarji), 1 kg 
kitajskega zelja, 2–3 žlice olja, 
sol, beli poper, 2 žlici ajvarja, 
150 kisle smetane, sesekljan pe-
teršilj.

Šunko in čebulo narežemo 
na majhne kockice, kitajsko 
zelje na trakove, gobe manjše 
na četrtinke, večje na ploščke. 
Na vročem olju prepražimo 
šunko in jo vzamemo iz pon-
ve. Na preostanek maščobe 
damo čebulo in gobe in me-
šamo, da gobe spustijo vso 
vodo. Dodamo kitajsko zelje 
in mešamo še 8 minut. Soli-
mo in popramo. Ajvar vme-
šamo v kislo smetano in prav 
tako vmešamo v jed. Preden 
ponudimo, jed posujemo s 
sesekljanim peteršiljem.

Postrežemo s krompirjevi-
mi svaljki.           

Bila je pred svojim 
časom …   
mizica,
pogrni se



Maja Bertoncelj

A
na Roza Cim-
perman zadnjih 
pet let živi v Los 
Angelesu, kjer 
dela kot igralka. 

Odraščala je v Mednu. Stara 
je 32 let, v filmih pa igra veči-
noma mlajše vloge. Lani je v 
filmu »A door« igrala celo 
najstnico, kar je bila, kot pra-
vi, precej zanimiva izkušnja, 
saj je bil igralec, ki je igral 
njenega očeta, le tri leta sta-
rejši od nje. 

Pred petimi leti vas je pot pel
jala v Združene države Am e
rike. Kako to?

Od nekdaj sem bila zal-
jubljena v Ameriko in žele-
la živeti v velikem mestu. 
Ker ljubim film in toplo vre-
me, je bil Los Angeles naj-
boljša izbira. Zaključila sem 
tudi šolanje na Stella Adler 
Academy v Hollywoodu in 
se seveda odločila ostati v 
Združenih državah Ameri-
ke. Odločitev ni bila težka. 
Težka so bila leta pred tem, 
ko sem vedela, da to moram 
narediti, a nisem imela 
poguma.

Že v Sloveniji ste se presku
sili v vlogi igralke. Kaj ste si 
najbolj zapomnili??

Bila sem v nekaj reklamah 
in kratkih filmih. Moj najlju-
bši projekt je bil celovečerni 
film Jutri. Tedni, ko smo ga 
snemali, so bili eni najlepših 
v mojem življenju in vedela 
sem, da moram iti nekam, 
kjer imam možnost to poče-
ti ves čas. Biti igralka je tis-
to, kar me je že od nekdaj 
veselilo, a si žal tega dolgo 
časa nisem upala priznati. 

Mislila sem, da so umetni-
ški poklici namenjeni lju-
dem, ki se s tem ukvarja-
jo od zgodnjega otroštva, in 
da sem tako svojo priložnost 
zamudila.

Torej se doma niste šolali v 
tej smeri?

Hodila sem na Pravno 
fakulteto, a študija potem 
nisem končala. Pri enain-
dvajsetih letih mi je umr-
la mama in po tem se mi je 
študij ustavil. Začela sem se 
tudi zavedati, da gre življen-
je kar hitro mimo in da je naš 
čas omejen.

So bili igralski začetki v Zdr
u ženih državah Amerike te
žki?

Najtežje mi je bilo ved-
no zaradi angleščine. Zara-
di tujega jezika in nagla-
sa moram na vrsticah dela-
ti veliko dlje, če hočem govo-
riti kot Američanka.

Sodelujete tudi s policijo pri 
treniranju policistov. Kako 
je prišlo do tega in kako je to 
videti v praksi?

V preteklosti sem sodelo-
vala pri FBI-treningih, kjer 
jih učijo tehnik pogajan-
ja v situacijah s talci. Tam 
po navadi igraš ugrabitelja. 
Losangeleška policija pa je 
pred kratkim uvedla tečaj, ki 
policiste izobražuje o ravna-
nju v situacijah, kjer je ose-
ba duševno bolna in v takem 
stanju, da ni sposobna pre-
sojati. Prej so te vloge igra-
li inštruktorji sami, potem 
pa se je eden od njih udele-
žil treninga FBI in videl, da 
je bolje dobiti profesional-
ne igralce, saj je delo čus-
tveno izredno naporno, sce-
narij moraš ponoviti vsaj 

desetkrat. Preučila sem lite-
raturo in dokumentarne fil-
me, ki so nam jih priporoči-
li, in lahko igram katerega-
koli od treh scenarijev. Sko-
raj vse improviziram, a moj 
karakter mora izpolnjevati 
kriterij, da je nevaren sebi ali 
drugim, ker jim le tako daš 
podlago za pridržanje.

Kakšno je življenje v Los An
g elesu?

Večina se jih v Los Ange-
les preseli v želji po pridobi-
vanju najboljše izobrazbe in 
izkušnje, da uspejo v svojem 
poklicu. Igralci sicer delamo 
manj ur kot drugi, a moramo 
ves čas biti v pripravljenosti, 

kar pomeni paziti na svoje 
zdravje, spočitost, videz ... 
Če imam avdicijo in me je 
prejšnji dan na plaži opeklo 
sonce ali sem spala prema-
lo ur ali se poškodovala pri 
vadbi, me bo to najverjetne-
je stalo vloge. 

Kako dolgo nameravate os t
ati čez lužo?

Ne delam dolgotrajnih 
načrtov za prihodnost. Los 
Angeles mi je še vedno zelo 
všeč, tukaj imam tudi dob-
re prijatelje. Pripravljam 
se tudi na snemanje nekaj 
projektov za naslednje leto. 
Ena je zgodovinska fantazi-
ja, kjer bom igrala boginjo, 

IGRALKA V LOS ANGELESU
Ana Roza Cimperman je študirala pravo, a v sebi ves čas vedela, da želi postati igralka. Zaradi želje  
po uspehu v filmski industriji je odšla v Združene države Amerike, kjer se redno ukvarja s filmskimi in 
drugimi projekti, kot igralka pa sodeluje tudi z losangeleško policijo pri treniranju policistov.

Ana Roza Cimperman, slovenska igralka, ki živi in dela  
v Združenih državah Amerike / Foto: osebni arhiv

druga pa je humoristična 
serija, kjer bom nastopala 
z nekaj stand up komiki. Te 
dni gledam veliko komedij in 
delam na komičnih scenah, 
da jim bom lažje kos. Prvič 
bom imela tudi vrstice v ita-
lijanščini in nemščini. Oba 
jezika sem se učila več kot 
deset let, a mi doslej še nis-
ta prišla prav pri igri, sedaj pa 
sem bila morda izbrana prav 
na podlagi tega.

Vaši cilji?
Rada delam na projek-

tih, ki imajo dober namen, 
ki ozaveščajo, navdihnejo, 

ganejo. Všeč so mi tudi vlo-
ge, ki od mene zahtevajo 
nekaj novega. Ko sem na pri-
mer v kratkem filmu Escape 
igrala slikarko, sem se pred 
tem vsak dan preizkušala v 
slikanju. Upam, da dobim 
priložnost igrati nekoga, ki 
igra kitaro, uporablja zna-
kovni jezik, govori z britan-
skim naglasom, zna žongli-
rati in še sto drugih stvari. 
Mislim, da me igranje pri-
vlači ravno zato, ker sem z 
vsako vlogo lahko druga ose-
ba, kar mi ponuja en majhen 
vpogled v različna življenja, 
ki bi jih lahko živela.

Na filmska platna se vračajo vsi osrednji liki: poleg Rante 
(Klemen Kostrevc) tudi njegov najboljši prijatelj Smodlak 
(Matija Brodnik), njegovo dekle Metka (Gaja Filač) in 
odrasli del ekipe z učiteljem telovadbe Salto (Marko Mila-
dinović) in menedžerjem Tinijem Trsko (Lado Bizovičar) 
na čelu – v mladinski uspešnici Košarkar naj bo 2. Film si 
lahko v kranjskem Cineplexxu ogledate že jutri, v soboto, 
28. septembra, ob 18. uri. Po filmu bo z obiskovalci v dvo-
rani poklepetal Ranta oziroma Klemen Kostrevc, kasneje 
pa bo na voljo tudi za fotografije in avtograme.

Košarkar naj bo 2 v Kranju

Kranj – Eden najbolj prepoznavnih ter priljubljenih kranj-
skih fotografov Boštjan Gunčar domala vsak mesec raz-
veseli ljubitelje raznovrstnih, estetsko popolnih razstav, 
ki jih pripravlja v Galeriji Planika, kjer ima Boštjan že dolga 
leta tudi svoj fotoatelje. Ta je obenem tudi veličastni raz-
stavni prostor, samosvoj univerzum neštetih umetnin in 
rekvizitov – svet, kjer je možno živeti. Tokrat je na ogled 
postavil lastno fotografsko razstavo, poimenovano Pole 
dance v Dolžanki. Gre za projekt koledarja Mademoiselle 
za naslednje leto, ki ga bodo krasile izvrstne fotografije, 
na katerih je Gunčar v dovršenih kompozicijah združil 
čutno lepoto modelk in biserov narave, ki jih ponuja Dov-
žanova soteska. Ples ob drogu je sicer že tradicionalni 
del Gunčarjevega fotografskega motivnega sklopa, ki se 
je začel, ko sta z lastnico plesnega studia Mademoiselle 
Tino Perko prišla na idejo, da ples ob drogu predstavita 
nekoliko drugače. Tako je urbani sklop fotografij deklet ob 
drogu nastal v večjih in atraktivnejših slovenskih mestih, 
naslednji sklop v neokrnjeni naravi, izjemne fotografije pa 
so nastale tudi v Gunčarjevem ateljeju. Tina Perko poleg 
Jane Tkalec krasi tokratne fotografije, ki so zahtevale 
mnogo truda vseh udeleženih ter s katerimi Boštjan še 
naprej ostaja zvest ostri črno-beli tehniki in premišljenim 
kompozicijam, ki v sebi nosijo zgodbo – prava paša za oči.

Fotografska paša za oči

Boštjan Gunčar ob svoji novi mojstrovini, fotografijah, 
ki jih je posnel v Dovžanovi soteski 
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Oven (21. 3.–21. 4.) 
Teden boste začeli s pozitivnim razmišljanjem o priho-
dnosti. Pazite, da pri tistih kratkoročnih planih upoštevate 
tudi partnerjeve želje. Od dela se ne boste preveč utrudili, 
saj se bo zdelo, kot da je vse čisto v redu tudi brez vašega 
vmešavanja.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Samozavest vam bo stala ob strani, ko se boste ob občut-
ljivi temi počutili neprijetno. Vse svoje misli boste težko 
držali v sebi, a ne boste dovolili, da bi vas omejevali svo-
ji lastni strahovi. Prihaja vaše obdobje, ki ga boste dobro 
izkoristili. 

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Bolj kot karkoli drugega si boste želeli, da bi se za kakšen 
dan umaknili od vsakodnevne rutine. Uspelo vam bo za 
konec tedna, saj se boste v dobri družbi prijetno sprostili. 
Ne obljubljajte, česar ne boste mogli izpolniti. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Naklonjeni boste preživljanju prostega časa v dvoje in 
vsak trenutek izkoristili, da se naužijete romantike. Na 
finančnem področju boste imeli nepričakovane izdatke. 
Ne morete preprečiti. Tu se lahko zanesete le na lastno 
potrpežljivost. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Zanimanje za vaše delo bo v vas vzbudilo novo delovno 
vnemo in pohvale na vaš račun bodo končno prišle tudi 
na vaša ušesa. Odmik čustev z nasprotne strani bo v vas 
zasejal prva vprašanja o vaših resničnih prioritetah. Dobro 
premislite.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Oslabljeno počutje vas bo sprva prestrašilo, saj boste 
težje kos vsakodnevnim opravilom. Po krajšem premoru 
bo spet vse tako, kot bi moralo biti in izkazalo se bo, da 
ste potrebovali le kratek oddih. Na čustveni strani boste 
polni presenečenj. 

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Sprijaznili se boste s partnerjevo odločitvijo in lažje boste 
prenesli nadaljnje spremembe na njegovi strani. Obču-
tek lastne vrednosti se bo povečal, ko boste za svoje delo 
nagrajeni na delovnem mestu. Sprostili se boste v naravi. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Po prejetju težko pričakovane novice boste na ljubezen-
skem področju pospešili svoje korake. Dnevi bodo razgi-
bani in tako kot po navadi polni raznih pripetljajev. Skrbi, 
ki zadevajo spremenjene okoliščine v službi, hitro minejo. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Skorajda boste prestopili mejo med mogočim in nemogo-
čim, ko boste s svojo odločnostjo naredili konec določene-
mu obdobju. Vedno je pravi čas. Prihaja novo poglavje v 
vašem življenju in nanj ste stoodstotno pripravljeni. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na finančni strani se bodo zadeve odvijale vam v prid, saj 
bodo redni izdatki manjši kot sicer. Zanimiva novica na 
ljubezenskem področju bo pospešila vas srčni utrip in na 
prijeten način spremenila vaše načrte za konec tedna. 

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Z zapletanjem odnosov si ne boste naredili usluge. Za 
zdaj bo najbolje, da ostane tako, kot je. Čas bo tisti, ki bo 
pokazal, pri čem ste. Poslovno področje bo zacvetelo, saj 
boste svojo priložnost za preboj ujeli še v pravem času.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vaše želje ne bodo usklajene z možnostmi, ki jih boste 
imeli na voljo. Morali se boste prilagoditi in nekaj stvari 
preložiti na naslednji teden. Zaposleni z opravki se boste 
pustili zmesti. Previdno z denarjem, premislite vnaprej. 

Poledica je bila 
»Prosim, pojasnite nam, kaj se je zgodilo tistega dne, ko 
so vas prijeli v lekarni,« reče sodnik obdolžencu. 
»Tako je bilo: Tistega dne je bila poledica na pločniku. 
Spodrsnilo mi je, pri tem sem padel in z glavo razbil izlo-
žbo lekarne. Ker me je bolela glava, sem vstopil v lekarno 
in vzel tablete proti glavobolu. Ker pri sebi nisem imel 
denarja, sem odprl blagajno, da bi v njej pustil listek s 
svojim naslovom in telefonsko številko. V tistem trenutku 
so se pripeljali policisti in me prijeli!«

Kdo ve več 
»Očka, ali je res, da očetje vedno več vedo kot sinovi?«
»Res je, sin. Očetje vedno vedo več.«
»Kdo je po tvojem izumil žarnico?«
»Thomas Edison.«
»Zakaj je pa potem ni izumil njegov oče, če je res tako, 
kot praviš?«

O človeški rasti 
Človeško telo menda raste do 25. leta starosti. 
Kako to, da zadnjica in trebuh nista bila seznanjena s tem?

Vezalke kupuje 
Marjan pride v trgovino s čevlji in reče: »Vezalke, prosim.«
»Kakšne pa?« vpraša trgovka.
»Eno levo in eno desno.«

Vratar 
Trener rokometnega moštva je rekel vratarju: »Ti bi lahko 
delal kot vratar v javni hiši!«
»Zakaj pa v javni hiši?«
»Ker tudi on vse spusti noter!«

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_77
NALOGA

6 8 4 7
2 5 1 3

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

3 7 9 6
4 5 3 6

9 7 3 1
8 9 4 5

sudoku_LAZJI_19_77

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_77
NALOGA

6847
2513

7652
7618
6249

3796
4536

9731
8945

sudoku_LAZJI_19_77

REŠITEV

631284759
825179643
794635128
579461832
162358497
483792561
247513986
956827314
318946275

sudoku_TEZJI_19_77
NALOGA

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

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

2 7

sudoku_TEZJI_19_77

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_77
NALOGA

681
316498
78514
93

24
81
23675
165932
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sudoku_TEZJI_19_77

REŠITEV

642891573
531674982
978352146
197486235
265713894
384925617
423168759
716549328
859237461

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.                        
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NAGRADNA KRIŽANKA

PETEK_27. 09. 2019

PRIPRAVLJENI
V JESEN

RZ lesni peleti A1

Paletna cena

4,49 

V PE-foliji. 15 kg pakiranje.  
66 kosov v paleti. 
Cena na kos: 4,59 € / 15 kg. 
Št. art.: 1016039

Prikolica za avtomobil

Top cena

579,99 

Notranje dimenzije: š 107,5  
x v 35,1 x d 201 cm.  
Št. art.: 4364733

Nadstrešek za avtomobil

Top cena

199,99 

Št. art.: 1523885

Akcija velja samo v OBI Kranj do 31. 10. 
2019 oz. do razprodaje zalog. Slike so 
simbolične. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Zunanje dimenzije:  
š 3 m x d 5 m

S strešno kritino in 
montažnim materialom

6 stebrov, po 9 x 9 cm, 
za postavitev na sidra

Nagrade:  3-krat PRAKTIČNA NAGRADA

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do četrtka, 10. oktobra 
2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_27. 09. 2019

Igralka Julie Andrews (83) bo prejela čast-
no nagrado za življenjsko delo ameriške-
ga filmskega inštituta Board of Trustees. 
Oseminštirideseta podelitev bo potekala 
aprila prihodnje leto. V sedem desetletij 
trajajoči karieri je zaigrala v mnogih fil-

mih, najbolj pa je prepoznavna po vlogi v filmih Moje 
pesmi, moje sanje in Mary Poppins. Za Mary Poppins je 
prejela oskarja. Lansko leto je častno nagrado prejel igra-
lec Denzel Washington.

Nagrada za življenjsko delo Julie Andrews

Za posledicami raka dojke je umrla 
komičarka, voditeljica in igralka Suzanne 
Whang. Stara je bila šestinpetdeset let. 
Kljub slabim napovedim zdravnikov si je 
opomogla in bila zdrava vse do oktobra 
lani. V svoji karieri je zaigrala v različnih 

televizijskih šovih, seriji Las Vegas, v limonadi Splošna 
bolnišnica, Dva moža in pol, Brez sledu, Pravo v Bostonu 
in mnogih drugih serijah.

Poslovila se je Suzanne Whang

Enaindvajsetletni sin igralca Willa Smit-
ha in Jade Pinkett Smith Jaden Smith je 
zaradi prenatrpanega urnika in nepri-
mernega prehranjevanja močno shuj-
šal. Mladenič, ki je vegan, je po besedah 
njegovih staršev v telo vnašal premalo 

proteinov. »Imel je temne kolobarje pod očmi, bil je ble-
doličen, bili smo zelo živčni,« je povedal njegov oče. Jaden 
je priznal, da je včasih pojedel le en obrok dnevno, pa 
tudi spal je bolj malo. Slavna družina je stopila skupaj in 
pomagala Jadenu do boljšega zdravja.

Jaden Smith močno shujšan

Plesalka in igralka ter nekda-
nja soproga Channinga Tatu-
ma Jenna Dewan (38) z novim 
parterjem Stevom Kazeejem 
(48) pričakuje otroka. To bo 
za par, ki je skupaj leto dni, 

prvi skupni otrok. Dewanova ima iz zakona s Tatumom 
šestletno hčerko Everly. »Presrečna sva, ker bova razširila 
našo družino,« sta v izjavi za People zapisala nasmejana 
bodoča starša.

Jenna in Steve pričakujeta otroka

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

C
ountry večer je 
v soboto Na ske-
dnju pri župnij-
ski cerkvi Kovor 
pripravila ples-

na skupina Country ritem, 
ki deluje v Kulturnem druš-
tvu sv. Janeza Krstnika v 
Kovorju pri Tržiču. Vzduš-
je divjega zahoda in posko-
čni ritmi so na skedenj pri-
vabili lepo število gledalcev, 
poleg deklet skupine Coun-
try ritem pa so za simpatičen 
večer poskrbeli še s pesmi-
jo in na kitari Tinkara Ana 
Novak, pevec Rafko Irgo-
lič, Luka Ropret je zaigral 

na banjo in tako pospremil 
pevca Stivena Rahmana. Za 
smeh pa so poskrbeli člani 
tržiške humoristične skupi-
ne Smeh. 

Pred dvema letoma je sku-
pina Country ritem pripravi-
la podoben večer, kjer dekle-
ta kombinirajo kantri ples z 
igro, letos pa so se odločile, 
da na oder postavijo poseb-
no, kantri Pepelko. Glasbe-
no-plesna predstava se sicer 
v osnovi drži prvotne zgod-
be, le da v njej namesto prin-
ca nastopa kavboj, Pepelka 
izgubi klobuk in proti priča-
kovanjem se na koncu izka-
že, da kantri Pepelko na nje-
nem ranču doma že čaka 
kavboj, tako da »kavbojski 

princ« pač nadaljuje iskan-
je svoje sreče. 

Agencija Media butik pa 
je v sodelovanju z Občino 
Naklo v soboto povabila na 
koncert Prifarskih muzi-
kantov z gosti. Gostila ga 
je dvorana Biotehniškega 
centra, so pa že lani Prifar-
ci v Naklem praznovali tudi 
svojo tridesetletnico uspeš-
nega glasbenega delovanja. 
Tokrat sta jim na odru delali 
družbo še dve dami, vidnejši 
slovenski pevki: Nuška Dra-
šček in Irena Vrčkovnik.

Kulturno društvo Mlin 
Radomlje pa pripravlja pre-
miero glasbene komedi-
je Druščina, ki bo danes ob 
20. uri v Kulturnem domu 

Radomlje. Muzikal je spi-
sal scenarist George Furth, 
vendar je za njegovo odlič-
nost odgovoren predvsem 
skladatelj in tekstopisec 
Stephen Sondheim. Premi-
erno je bil uprizorjen leta 
1970, kar tudi definira vzdu-
šje in njegov zvok. Osrednji 
lik v zgodbi je Robert, edini 
samski med svojimi prijate-
lji, petimi poročenimi pari. 
Skozi njihove odnose in 
smešne pripetljaje spremlja 
prednosti in slabosti zakon-
skega življenja in si postavlja 
vprašanja … Muzikal je pre-
vedel v slovenščino in režiral 
Nejc Lisjak, v njem pa nasto-
pajo tudi znani obrazi uspe-
šnih domačih muzikalov.

VESELA DRUŠČINA
Prerija, ranč, krčma, kavboji in Indijanci, ples in glasba so bili osrednja tema Country večera v Kovorju. 
S Prifarskimi muzikanti ste v Naklem konec tedna lahko skupaj stopili v jesen, muzikal Druščina pa 
prihaja v Radomljah na oder danes zvečer.

Prifarski muzikanti so na dan koncerta prišli v Naklo že v popoldanskih urah.

Med tonsko vajo Prifarcev smo ujeli nasmejani Sašo Pivk 
Avsec (Media butik) in televizijko Rosvito Pesek.

Skupina Country ritem je tokrat na oder postavila kantri 
Pepelko, ki pa – kot se izkaže – že ima svojega kavboja.

Tinkara Ana Novak Rafko Irgolič

Sestri Tinkara in Anika Odar iz Bohinja sta študentki, prva 
babištva, druga gozdarstva. Med počitnicami sta obe 
delali v gostinstvu, na pomoč sta priskočili tudi na Soriški 
planini na Majerskem smenju in kontrabantu. / Foto: T. D. 
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Maša Likosar

Smlednik – Kot je pojasnil 
predsednik Krajevne skup-
nosti Smlednik Leon Sta-
re, so za tri leta trajajoč pro-
jekt interpretacije oblačenja 
Smledničanov in okoliških 
prebivalcev prejeli dobrih 
14 tisoč evrov. Osnovni ele-
menti smleške noše se v 19. 
stoletju pojavljajo na celot-
nem gorenjskem območju 
in širše, zanimanje zanjo pa 
je dobilo zagon leta 2007, ko 
je bila ta predstavljena na po-
štni znamki. Videz smleške 
noše se je ohranil, ker ga je 
upodobil umetnik Franz 
Kurz zum Thurn und Gol-
denstein, ki je sodeloval pri 
sistematičnem beleženju in 
promociji ljudskega izroči-
la. Na podlagi njegove slike, 
ki je bila leta 1844 objavlje-
na v ljubljanski reviji Carni-
ola s podrobno spremno be-
sedo in predstavlja pražnjo 
nošo premožnega kmeta in 
kmetice iz okolice Smedni-
ka, so bili izdelani po trije 

kompleti ženskih in moških 
oblačil vključno z obutvi-
jo, pokrivali in dežniki. To-
vrstno opravo je moč videti 
tudi na freski stene kultur-
nega doma na Trgu sv. Urha 
v Smledniku. 

Noše so v celoti izdelane 
ročno in iz naravnih materi-
alov ter po merah vaščanov, 
ki so prevzeli čast in odgovor-
nost, da bodo nošo predstav-
ljali na prireditvah. To so So-
nja in Franc Konjar, Milena 
Mrežar in Janez Oseli, Mile-
na Simončič in Franci Jen-
ko. V praksi je projekt vodila 
Andreja Stržinar Poklukar, 
priznana mojstrica izdela-
ve zgodovinskih kostumov 
in rekonstrukcij oblačilne 
dediščine. Strokovno pod-
poro je pri delu nudil etno-
log Bojan Knific iz Tržiške-
ga muzeja, ki je napisal tudi 
obsežen prispevek o smleški 
noši z Goldensteinove slike. 
Škornji so delo Romana Za-
plotnika, ogrodju starih de-
žnikov pa je blago dodal de-
žnikar Tomaž Jenko. 

Na uradni predstavitvi je 
Stržinar Poklukarjeva poja-
snila, iz katerih kosov ses-
toji smledniška noša, ki je 

bila tedaj namenjena za 
posebne priložnosti. Moš-
ki nosi suknjič oziroma ka-
mižolo, izdelano iz grobega 

sukna, srajco, ki je spre-
daj globoko preprezana in 
ima ozek ovratni obrobek, 
hlače iz platna ali mezlana, 

večbarvne naramnice, us-
njene škornje in širokokraj-
ni klobuk. Ženska noša ses-
toji iz krila, izdelanega iz 
volnenega blaga, krašenega 
z zelenim trakom in vrvica-
mi, životka iz zlatega ali sre-
brnega svilenega brokata, 
krašenega z žametnim tra-
kom, predpasnika iz glaje-
nega modrotiska, ki sta mu 
dodana žamet in vrvica; ro-
kavcev oziroma kratke bom-
bažne srajce, ki ženski seže 
komaj malo pod prsi; obuta 
je v škornje in pokrita z nag-
lavnim okrasjem, ki ga ses-
tavljata do pasu segajoča 
peča iz belega platna z veze-
nino in avba. 

Predstavitve se je udeležil 
tudi medvoški župan Nejc 
Smole, ki je dejal, da smleš-
ka noša pomeni pomemben 
del kulturne dediščine naših 
krajev. »Želim si, da se glas 
o naši noši razširi, predvsem 
pa, da jo bomo znali ceniti, 
jo s ponosom nositi in tudi 
približati mlajšim generaci-
jam,« je povedal župan. 

Predstavili smleško ljudsko nošo 
Na Starem gradu je Krajevna skupnost Smlednik v okviru dogodka Grajski lonec predstavila rekonstrukcijo smleške ljudske noše, ki je nastala s pomočjo 
evropskih sredstev za razvoj podeželja v okviru Lokalne akcijske skupine Za mesto in vas.

V okviru projekta rekonstrukcije smleške ljudske noše so izdelali oblačila, obutev in 
pokrivala za tri moške in tri ženske. / Foto: Maša Likosar

Iz Celovca preko Dunaja in Koelna 
po celem svetu.

www.airport-klagenfurt.at

*Ob predložitvi tega oglasa prejmete na informacijski točki letališča kupon za brezplačno parkiranje na Celoveškem letališču v mesecu oktobru in novembru 2019.

Brezplačna Parkirišča!v oktobru in novembru*

Najbližja alternativa
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Brezplačna 

Parkirišča!

v oktobru in 

novembru*

Brezplačna Parkirišča!v oktobru in novembru*

Brezplačna 
Parkirišča!

v oktobru in 
novembru*

Brezplačna 
Parkirišča!

v oktobru in 
novembru*

*Ob predložitvi tega oglasa prejmete na informacijski točki letališča kupon za brezplačno parkiranje na Celoveškem letališču v mesecu oktobru in novembru 2019.*Ob predložitvi tega oglasa prejmete na informacijski točki letališča kupon za brezplačno parkiranje na Celoveškem letališču v mesecu oktobru in novembru 2019.*Ob predložitvi tega oglasa prejmete na informacijski točki letališča kupon za brezplačno parkiranje na Celoveškem letališču v mesecu oktobru in novembru 2019.
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Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo: 
v Kompasu Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in  
v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski trg 8, tel.: 04/511 17 70.  

VSAKOLETNO TEŽKO PRIČAKOVANO 

OBIRANJE MANDARIN
Prvi dan bo odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju ob 5. uri, z avtobusne po-
staje v Škofji Loki pa ob 5.20. Peljali se bomo proti Makarski rivieri, kjer se bomo lahko 
pozno popoldne kopali v morju, večerjali in prenočili.
Drugi dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z ape-
ritivom in suhimi figami, nato bomo uživali ob obiranju mandarin v čudovitem okolju 
neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali čudovito 
naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z neret-
vanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo zapeljali nazaj 
proti hotelu, kjer se bomo po večerji pogovorili o doživetjih pri obiranju mandarin v 
dolini Neretve.
Tretji dan bo po zajtrku nekaj prostega časa. V dopoldanskih urah se bomo odpeljali 
v Makarsko, eno najlepših letovišč v Dalmaciji. Sledila bo vožnja proti mestu Omiš. 
Ogledali si bomo mesto in kanjon reke Cetine. Popoldne se bomo vračali proti domu. 
V Kranj bomo prispeli okoli polnoči. 

Cena izleta je samo 174 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 25. oktobra, do nedelje, 27. oktobra 2019

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

Cena vključuje: 
prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po 
programu, 2 polpenziona v dvoposteljnih so-
bah v hotelu z 4 zvezdicami, obiranje mandarin, 
3 kg mandarin na osebo, vožnjo s trupicami 
po delti Neretve, odlično kosilo z neretvan-
skimi specialitetami in zabavo in pijačo Pri 
Jozotu, oglede po programu ter stroške vodenja  
in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi

Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

fotografije so simbolične

IZLET // 2. OKTOBER 2019

DOLINA ROŽ NA KOROŠKEM
Vabimo vas, da se nam pridružite na našem izletu na avstrijsko Koroško, 
kjer bomo obiskali dolino Rož, kjer so in še živijo številni napredni koroški  
Slovenci. Najlepše koroške pesmi, kot so Mau čez Izaro, Rož Podjuna, Zila,  
Katrca in Mojcej, so nastale prav v tej dolini. Spoznali bomo, kje je živel skla-
datelj Pavle Kernjek. Ogledali si bomo kip čebelarja Janeza Sumperja. Spoz-
nali bomo tudi, kako deluje Višja šola za gospodarske poklice v Šentpetru. 
Ustavili se bomo tudi v vasi Sveče, kjer se je rodil znameniti slovenski katoliški  
duhovnik in narodni buditelj Andrej Einspieler, imenovan tudi »oče koroških 
Slovencev«. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek. Vabljeni.

Cena izleta je 35 evrov
in vključuje: oglede po programu, kosilo,  
prevoz in DDV.

Odhod avtobusa:
z AP Škofja Loka 6.50  
z AP Mercator Primskovo 7.15
z AP Globus Kranj 7.25  
z AP Radovljica 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Za rezervacijo čim prej pokličite  
na tel. št. 04 201 42 41 ali se oglasite osebno  
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju.
Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva  
pred odhodom, zaračunamo potne stroške.

PONOVITEV IZLETA
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Suzana P. Kovačič

Gozd – V PD Križe so se v 
skrbi za najmlajše planin-
ce in obiskovalce planinske 
koče Zavetišče v Gozdu od-
ločili, da njihov obisk pope-
strijo z otroškim igriščem 
in postavitvijo igral za otro-
ke, ki so jih namenu preda-
li v nedeljo na prireditvi Pa-
lačinkin Živ žav. K projek-
tu postavitve igral so povabi-
li kranjsko območno enoto 
Zavarovalnice Triglav, pred-
sednik PD Križe Stanislav 
Ficko se je zahvalil direktori-
ci Janki Planinc in njeni so-
delavki Zinki Zavrl Križaj, ki 

sta prisluhnili prošnji za so-
delovanje. »Vsa igrala in ple-
zalni steni bodo najmlajšim 
omogočali aktivno preživlja-
nje prostega časa z veliko 
atraktivnosti. Igrišče je var-
no, kar je s pregledom potr-
dilo tudi pooblaščeno in spe-
cializirano podjetje za po-
dročje varnosti otroških igri-
šč,« je poudaril Ficko in se 
zahvalil izvajalcem del. Sku-
pna vrednost del je znašala 
slabih 15 tisoč evrov. 

»V Zavarovalnici Triglav 
smo projekt Otroci Trigla-
va začeli že leta 2011 z na-
menom in ciljem, da se ot-
roci čim več igrajo v naravi, 

in to varno. Pomagali smo 
številnim šolam, občinam, 
da smo obnovili igrišča ali 
jih na novo postavili. Nada-
ljevali smo z obnovo in pos-
tavljanjem igrišč zraven pla-
ninskih postojank, saj smo 
vedeli, da je težko motivi-
rati mladino, da gre v hri-
be. Če pa jih tam čaka super 
igrišče, je motivacija boljša. 
Do danes smo pomagali 44 
projektom, od tega sedmim 
na Gorenjskem; kar trem v 
tržiški občini v Lešah, pod 
Storžičem in danes pri Za-
vetišču Gozd,« je poveda-
la Janka Planinc in doda-
la, da so z donacijo mladim 

obiskovalcem, ki želijo spoz-
navati osnove plezanja in 
se igrati v objemu narave, 
omogočili brezskrbno igro: 
»Talna površina, ki je pos-
tavljena iz gumiranih eko-
loških blažilcev, je prilagoje-
na prav tovrstnim otroškim 

aktivnostim. S postavitvijo 
ograje pa smo poskrbeli še 
za dodatno varnost ob delu 
igrišča, ki meji na lokalno 
cesto in parkirišče.«

Tržiški župan Borut Sajo-
vic je prepričan, da ima Goj-
žanska plaža s to pridobitvijo 

še nekaj več: vsebino, ki si jo 
želijo, in odlično lokacijo za 
druženje. Otroško igrišče 
ima poleg plezalnih sten hi-
ško z leseno skodlasto stre-
ho in toboganom, dvojno 
gugalnico z različnimi se-
dali ... 

Igralnica za najmlajše
Planinsko društvo (PD) Križe je v sodelovanju s kranjsko območno enoto 
Zavarovalnice Triglav na Gojžanski plaži namenu predalo novo otroško  
igrišče z igrali in plezalnima stenama. 

Od leve: Borut Sajovic, Janka Planinc in Stanislav Ficko; okrog njih so otroci, ki so komaj 
čakali, da preizkusijo igralnico pod Kriško goro.

Odgovor na intervju s pred-
sednikom Zveze društev upo-
kojencev Slovenije Janezom 
Sušnikom, ki je bil objavljen 17. 
julija 2019. 
Do leta 2018 je bilo predsedni-
ku Zveze društev upokojencev 
Slovenije Janezu Sušniku vsa-
ko leto predstavljeno finančno 
poročilo, leta 2018 nas ni želel 
sprejeti na sestanek, kjer bi bilo 
predstavljeno to poročilo, kljub 
večkratni prošnji za srečanje. 
Vpogled v kompletno doku-
mentacijo organizacije Festi-
vala, vključno s finančnim 
poročilom, je imelo ves čas, vsa 
ta leta (tudi 2018), vseh pet čla-
nov Zveze društev upokojencev 
Slovenije, imenovanih s strani 
vodstva Zveze v sedemčlan-
sko vodstvo Festivala za tretje 
življenjsko obdobje, vključno s 
tedanjo podpredsednico Mijo 
Pukl. Zakaj je bilo to tako, lah-
ko le ugibamo …
Zveza ni nikoli prispevala de-
narja za organizacijo Festivala 
za tretje življenjsko obdobje, to 
je groba laž in stalno zavajanje 
javnosti; nasprotno, v sklopu 
Festivala je Zveza vsako leto 
prejela med 40 in 50 tisoč evri 
materialne koristi, izražene 
v storitvah, kot so brezplačen 
najem dvoran, prostorov za 
predstavitev svojih programov, 
tehnične opreme, strokovnega 
kadra, organizacije in koordi-
nacije nastopa na Festivalu. 
Torej stroški celovitega nastopa 
Zveze so bili vedno (vseh 18 let) 
pokriti iz prihodkov, in ne iz 
izkupička Festivala, ki ga veli-
kokrat, tudi zaradi stroškov, ki 
jih je ustvarila Zveza, ni bilo.
Vsebino oziroma program 
Festivala za tretje življenjsko 
obdobje vsako leto opredeli 
Programski svet, sestavljen iz 
nekaj deset predstavnikov orga-
nizacij, delujočih na različnih 
področjih: ministrstva, fakul-
tete, zbornice, zveze, društva, 
agencije itd. Zveza društev 
upokojencev Slovenije je s skle-

Odgovor

Zavod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije je 
zmotil naslov prispevka »Obe 
nagradi v zdravstvo«, ki je bil 
v Gorenjskem glasu objavljen 
17. septembra 2019 in v spletni 
izdaji 18. septembra 2019. Nji-
hov prejemnik nagrade res ne 
spada v zdravstvo. Za napako 
se opravičujemo.

Uredništvo

Popravek

pom Upravnega odbora v Pro-
gramski svet in ostala telesa 
imenovala 11 predstavnikov. 
Predsedovanje vsem komisijam 
znotraj Programskega sveta, 
tudi Komisiji za strokovni in 
Komisiji za kulturni program, 
pa je bilo v vseh preteklih le-
tih zaupano predstavnikom 
Zveze, prav tako številno za-
stopstvo znotraj komisij.
Predsednik ZDUS Sušnik se 
hvali z odmevnostjo in lepim 
obiskom Dnevov medgenera-
cijskega sožitja, navaja 9000 
obiskovalcev. Na uradni sple-
tni strani v zaključnem spo-
ročilu oziroma novici http://
www.medgeneracijsko-sozitje.
si/novice/2019/05/2139-Prvi-
-Dnevi-medgeneracijskega-so-
zitja-odmevni pa tako kot na 
spletni strani soorganizatorja, 
Gospodarskega razstavišča, 
d. o. o., https://www.gr-sejem.
si/novice/2019/05/2140-Prvi-
-Dnevi-medgeneracijskega-soz-
itja-odmevni, najdemo številko 
6000 obiskovalcev. Če pa smo 
bili na kakršenkoli način vpeti 
v tridnevno festivalsko dogaja-
nje in bili priča praznim dvora-
nam vse tri dni, z izjemo otvo-
ritvene svečanosti, katere obisk 
je predsednik Sušnik zagotovil 
s plačilom avtobusov društvom 
upokojencev iz vse Slovenije 
iz javnih sredstev, pa se lahko 
resno vprašamo, kako so orga-
nizatorji prišli tudi do ocene 
6000 obiskovalcev.

Tihomir Kovačič,  
direktor Festivala za 

tretje življenjsko obdobje
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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 Nazorjevi ulici 1 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 IZLET BIOTERME: 7. 10., TRST: 9. 10.; MANDARINE: 4.–6. 
10.; MEDŽUGORJE Z MANDARINAMI: 12.–14. 10.; BANOVCI: 3.–6. 11.; 
BERNARDIN: 14.–17. 10.; STRUNJAN: 1.–4. 12., MADŽARSKA: 3.–7. 11., 
BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: 18.–25. 10., BANJA VRUĆICA S PIRA-
MIDAMI: 22.–24. 11., MARTINOVANJE: 9. 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

Ta prav' živ žav in ogled etnološke zbirke
Jesenice – Mladinski center Jesenice in Gornjesavski muzej 
Jesenice vabita na otroško prireditev ob Tednu otroka Ta 
prav' živ žav, ki bo v torek, 1. oktobra, ob 17. uri v dvorani 
Kolpern na Stari Savi. Med 16. in 18. uro vabijo tudi k ogledu 
stalne etnološke zbirke v Kasarni: delavskega stanovanja iz 
časov med obema vojnama. Prireditev in obisk muzeja sta 
za vse obiskovalce brezplačna.

Brbotanje k svetlobi
Kranj – V Stolpu Škrlovec bo danes, v petek, 27. septembra, 
ob 19. uri predstavitev pesniškega prvenca Andreje Kosec 
Brbotanje k svetlobi.

Sopotja
Radovljica – Jutri, v soboto, 28. septembra, ob 20. uri Kultur-
no društvo Sotočje Radovljica v Slomškovi dvorani Župnišča 
Radovljica prireja literarni večer z recitalom pesmi dr. Draga 
Paplerja Sopotja.

Partizanski miting Pangršica 2019 in pohod
Pangršica – Jutri, v soboto, 28. septembra, se bo ob 11. uri 
pri Lovskem domu Storžič na Pangršici začel Partizanski mi-
ting. Štart pohoda Mercator Kokrica–Lovski dom Storžič na 
Pangršici bo ob 8.30.

Dan krepitve zdravja
Kranj – Zdravstveni dom Kranj – Center za krepitev zdravja, 
Mestna občina Kranj in Zavod za šport Kranj vabijo na Dan 
krepitve zdravja, ki bo v soboto, 28. septembra, od 9. do 11. 
ure potekal v Športnem parku – stadionu, Partizanska cesta 
37. S testiranjem telesne pripravljenosti boste dobili infor-
macijo o svoji telesni zmogljivosti, se sprostili s tehnikami 
sproščanja in se preizkusili v izvajanju temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. 
V primeru dežja dogodek odpade.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Preddvor, Šenčur – V LUK – medgeneracijskem centru 
Kranj bodo naslednje brezplačne aktivnosti: 30. septembra 
ob 8.30 Slovenija, moja nova država – 16 let plus; 1. oktobra 
ob 8. uri Dobimo se na kavi ob mednarodnem dnevu starej-
ših, ob 9.30 predavanje o zdravju starejših, ob 10.30 Vesele 
urice – Nemščina, ob 11. uri Otroci na obisku – učenci OŠ 
Staneta Žagarja, ob 16. uri Jezikam slovensko – otroci pet 
do deset let, ob 17. uri Razumem, znam slovensko – otroci 
deset do 15 let, ob 17. uri risanje mandal, ob 17.30 To dela 
zase: Kaj lahko starejši storimo zase?. V Preddvoru bo 30. 
septembra ob 10. uri predavanje Klopni meningoencefalitis, 
1. oktobra ob 10. uri pa Svetovanje ISIO in svetovanje za-
poslenim. V Šenčurju bo v Kulturnem domu 30. septembra 
ob 17. uri Soočanje z izzivi demence, 1. oktobra pa ob  
10. uri Nasveti o novorojenčkih za babice in dedke (izvaja 
ZD Kranj). Obvezne prijave na brezplačne dogodke spreje-
majo na telefon  041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

IZLETI

Na Ženiklovec
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet na Ženiklo-
vec (Veliki Javornik), 1716 m n. m., in sicer v četrtek, 10. ok-
tobra, z odhodom s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred 
Globusa. Izlet je primeren tudi za pohodnike. Planinci bodo 

hodili navkreber dve uri in pol do tri ure, pohodniki eno uro 
in pol do dve uri, sestopali bodo vsi skupaj eno uro in pol do 
dve uri. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do 
ponedeljka, 7. oktobra.

Na Matajur
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na Matajur (1642 
m n. m.), zanimiv in razgleden vrh na meji z Italijo. Na vrh 
se boste podali po razgledni poti z Avse, sestopili pa proti 
vasi Svino. Nezahtevne hoje bo skupaj pet ur in pol. Odhod s 
posebnim minibusom izpred Mercator centra Primskovo bo 
ob 5.30. Prijave in vplačila: v pisarni društva v Iskri Labore ob 
sredah med 17. in 18. uro, z nakazilom na TRR društva ali pri 
vodniku Luku Šveglju (tel. 068 168 257) lukasvegelj@gmail.
com.

Obiranje mandarin in Vela Luka
Britof – Društvo upokojencev Britof - Predoslje vabi na izlet 
na obiranje mandarin, ki bo od 6. do 9. oktobra. Ogledali si 
boste Split, Omiš, Ston, Korčulo, v Veli Luki obiskali grob 
Oliverja Dragojevića in obirali mandarine. Prijave sprejema 
Tone Oblak na telefon: 031 494 422.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Duplje–Križe–Golnik–Kranj, ki bo v torek, 
dne 1. oktobra, z odhodom ob 9. uri izpred bivše trgovske 
šole na Župančičevi ulici. Zahtevnost je srednja, dolžina 
proge je 42 kilometrov. Če bo deževalo, bo izlet odpadel.

Pohod po Krvavcu
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na pohod po 
Krvavcu, in sicer 2. oktobra. Zbor bo ob 8. uri pri domu v 
Naklem ali ob 8.30 pri spodnji postaji žičnice. Povzpeli se 
boste z žičnico in potem nadaljevali pohod mimo cerkve, 
stolpa na vrh Krvavca. Če bo vreme slabo, pohod odpade.

OBVESTILA

O možnostih izobraževanja odraslih
Kranj – Svetovalna središča za izobraževanje odraslih – An-
dragoški center Slovenije organizira Dneve slovenskih sve-
tovalnih središč. Svetovalci za izobraževanje odraslih bodo v 
Qlandii od 25. do 27. septembra od 16. do 19. ure brezplačno 
informirali in svetovali o izobraževalnih možnostih in mož-
nostih vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Krvodajalski akciji
Šenčur, Cerklje – Območno združenje Rdečega križa Kranj 
vabi, da se pridružite družini krvodajalcev in se udeležite 
ene od terenskih krvodajalskih akcij, ki bosta v ponedeljek, 
30. septembra, v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova ces-
ta 43, in v torek, 1. oktobra, v Osnovni šoli Davorina Jenka 
Cerklje – športna dvorana, Krvavška cesta 2, Cerklje. Odvze-
mi krvi bodo v času od 7. do 13. ure.

21. Likovna kolonija
Kranj – Turistično društvo Kranj organizira 21. Likovno kolo-
nijo za vse osnovne šole v Kranju. Potekala bo 10. oktobra 
od 9. do 13. ure v starem mestnem jedru Kranja. Osnovno-
šolci bodo skupaj s svojimi mentorji ustvarjali in risali moti-
ve kulturne dediščine starega mestnega jedra Kranja.

Varuh človekovih pravic v Preddvoru 
Preddvor – Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo v sredo, 
2. oktobra, s sodelavci posloval v Preddvoru. Vsi, ki menite, 
da so vam kršene pravice in bi vam lahko varuh s sodelavci 
pomagal, lahko pokličete na telefonsko številko 030 720 225 
do ponedeljka, 30. oktobra, do 15. ure in se naročite na po-
lurni pogovor. Pogovori bodo potekali v prostorih občine na 
naslovu Dvorski trg 10 v Preddvoru. 

Preizkus hoje na dva kilometra
Radovljica – Zdravstveni dom Radovljica vabi v soboto, 28. 
septembra, na preizkus hoje na dva kilometra. Start bo od 
7.30 do 9. ure pred ZD Radovljica. Trasa preizkusa je okoli 
Oble gorice. Udeležba je brezplačna. Bodite športno obleče-
ni in obuti. V primeru slabega vremena test odpade.

Dan odprtih vrat in kopalni izlet
Kranj – Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabi v pone-
deljek, 30. septembra, na dan odprtih vrat v zadružni dom 
na Primskovo. Od 11. do 12. in od 15. do 18. ure bodo pote-
kale brezplačne meritve kostne gostote. Od 15. do 18. ure pa 
vabijo na predavanja o zdravljenju osteoporoze, o vitaminu 
D in o telesni vadbi za ohranjanje kostne gostote. Vabijo tudi 

na kopalni izlet v Bernardin v Portorož, in sicer v torek, 1. 
oktobra. Informacije dajejo in prijave sprejemajo na tel. 041 
424 768.

Telovadba z merjenjem krvnega tlaka
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča vse člane in 
članice, da se 1. oktobra začne telovadba z merjenjem krv-
nega tlaka v dvorani Pod Jenkovo lipo (od oktobra do aprila). 
Telovadba bo vsak torek od 17. do 18. ure.

Spoznajte graverstvo
Kropa – V Kovaškem muzeju se bo v soboto, 5. oktobra, ob 
10. uri začela delavnica prikaza graverstva in cizelerstva, ki 
jo bo vodila Aja Bohinjc. Delavnica je primerna za odrasle 
in otroke, starejše od sedem let. Število mest je omejeno. 
Prijave sprejemajo do 1. oktobra na mro@mro.si ali 04/532 
05 20.

PREDAVANJA

Inovativne tekstilije
Kranj – Danes, v petek, 27. septembra, bo ob 18. uri v Mestni 
knjižnici Kranj predavanje doc. dr. Marije Gorjanc Inovativne 
tekstilije. Predstavila bo razvoj naprednih vlaknotvornih in 
drugih polimernih materialov ter postopke njihove izdelave 
za uporabo v medicinske, higienske, zaščitne in tehnične 
namene.

Urinska inkontinenca
Žirovnica – Sekcija za kulturo in izobraževanje pri Društvu 
upokojencev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje v 
ponedeljek, 30. septembra, ob 19. uri v dvorano Gostišča 
Osvald na zdravstveno predavanje Urinska inkontinenca. 
Predavateljici bosta Ksenija Noč, mag. zdr. nege, in Jasna 
Harej, dipl. fth.

O starševstvu
Žirovnica – V Knjižnici Matije Čopa Žirovnica bo v pone-
deljek, 30. septembra, ob 19. uri predavanje Janeza Lo-
garja »Starševstvo danes; Zakaj je pri nas doma včasih 
težko?«.

KONCERTI

Reliefi in kipi Petra Gučka
Naklo – KUD LIK Naklo vabi na razstavo reliefov in kipov 
rezbarja Petra Gučka v Pavlinovi galeriji v kulturnem Domu 
Janeza Filipiča v Naklem. Razstavo Klic jelena bodo slove-
sno odprli ob tretji obletnici galerije, in sicer v ponedeljek, 
30. septembra, ob 18. uri. 

Ostrigina metalurgija
Škofja Loka – V soboto, 28. septembra, bo v Rdeči ostrigi 
od 21. ure potekal koncertni večer metalne glasbe. Nastopile 
bodo zasedbe Armaroth, Nature in Decage.

RAZSTAVE
 

Kako so včasih prali perilo
Bohinjska Bistrica – V Muzeju Tomaža Godca bodo danes, v 
petek, 27. septembra, ob 17. uri odprli razstavo »Žehta: Kako 
so prali perilo pred nakupom pralnega stroja?«.

PREDSTAVE

Nastop MiMart Flamenco Tria 
Kranj – V četrtek, 10. oktobra, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši 
nastop flamenko zasedbe MiMart, ki jo sestavljajo Tomaž 
Pačnik, Maria Keck in Mitja Obed.

Pisma iz Egipta
Kranj – Danes, v petek, 27. septembra, se bo ob 19.15 v Me-
stni knjižnici Kranj začel film Pisma iz Egipta, celovečerni 
slovenski film Televizije Slovenija v sodelovanju s produk-
cijsko hišo Casablanca. Zgodba temelji na odkritju formule 
za ohranjanje črnila na starih dokumentih, ki ga je odkrila 
slovenska znanstvenica Jana Kolar.

Predstava 18+
Tržič – Monokomedija Klemena Bučana 18+ bo na sporedu 
danes, v petek, 27. septembra, ob 19.30 v Kulturnem centru 
Tržič.



30 Gorenjski glas
petek, 27. septembra 2019MALI OGLASI malioglasi@g-glas.si

                        + poštnina

19
EUR

Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

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

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

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 77. kroga – 25. septembra 2019
3, 7, 12, 15, 22, 27, 33 in 37

Loto PLUS: 9, 15, 23, 25, 30, 33, 34 in 17
Lotko: 5 3 6 4 1 4

Sklad 78. kroga za Sedmico: 310.000 EUR
Sklad 78. kroga za PLUS: 1.550.000 EUR
Sklad 78. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

DVOSOBNO stanovanje v hiši na 
Orehku pri Kranju, centralno ogrevanje. 
Dragič, Drolčevo nas. 18 19002537

HIŠE
V Kranju kupim ali najamem hišo z 
vrtom, lahko tudi stanovanje z vrtom, 
tel.: 031/449-093 19002577

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

SKLADIŠČE velikosti 12 m2, v bližini 
Kranja, tel.: 040/641-660 19002574

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SAAB AC caravan, avtomatik 93/2.0t, 
Bio Power, let. 2008, 191.000 km, CD 
stereo, garažiran vse zimske mesece, 
prostornina motorja 1998, moč 
motorja 129kW, modre barve E5M, 5 
vrat, 5 sedežev, tel.: 070/136-196 
 19002555

VW GOLF Variant 1.6 TDI, oktober 
2014, srebrne barve, prevoženih 
146.000 km, prvi lastnik, servisna, tel.: 
041/691-219 19002534

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23a, Kranj, tel.: 031/629-
504 19002294

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI 8 + 1, Peugeot Boxer 2,8, 
letnik 2004, vlečna kljuka, klima, 
servis, tel.: 040/829-178 
 19002381

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED standard Tomos avtomatik, 
letnik 2015, reg. do 2021, cena 800 
EUR, tel.: 040/571-308 19002559

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZA NIssan Micra, letnik 1992, levi 
blatnik in razne dele, tel.: 031/520-
042 19002583

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
BOLJŠA, DRAŽJA OČALA NA 
RECEPT! Vrednost vašega zelenega 
recepta podvojimo. Optika Aleksandra, 
Qlandia, pogoji na www.optika-
aleksandra.si. Kličite brezplačno 080 
1331 19002207

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ENOREDNI  si lokombajn, tel.: 
031/510-795 19002546

TRAKTOR Stayer, letnik 1955, lep in 
dobro ohranjen, ter nekaj priključkov, 
tel.: 051/336-580 
 19002576

KUPIM

TRAKTOR, odkup je možen tudi s 
priključki, tel.: 041/680-684 
 19002531

TRAKTOR od 40 do 80 KS, v dobrem 
ali slabem stanju, dobro plačilo, tel.: 
030/419-790 19002543

PRIDELKI
PRODAM

0,40 HA silažne koruze v Vogljah, tel.: 
041/350-162  
 19002542

DOMAČO papriko, peso, korenje in 
peteršilj, tel.: 041/517-551 
 19002562

DROBNI krompir za krmo, tel.: 
051/298-935 
 19002579

JEČMEN, pšenico in krmni krompir, 
tel.: 031/599-318 
 19002563

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
041/264-009 19002536

KORUZO za silažo 1,3 ha, tel.: 
041/335-818 
 19002544

KRMNI krompir, tel.: 041/369-086, 
051/342-716 
 19002550

KRMNI krompir, tel.: 031/524-076  
 19002560

KRMNO peso, tel.: 040/565-091  
 19002582

KROMPIR desire, rdeč, vreča 30 kg, 
10 EUR, tel.: 041/293-627 
 19002569

KROMPIR za ozimnico, bel in rdeč, 
tel.: 031/225-062 19002581

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

40 kokoši, stare leto dni. Cena po 
dogovoru, tel.: 068/191-126 
 19002584

BIKCE ČB, stare 14 dni, tel.: 041/233-
778  
 19002580

ČB bikce, stare od 2 do 8 tednov, tel.: 
041/691-243  
 19002565

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo in KG beli 
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 19002275

NESNICE – rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava po 
celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Tibaot 
Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 19001941

TELIČKO cikaste pasme, staro 6 
mesecev, tel.: 040/529-962 19002540

KUPIM

BURSKEGA kozla, starega 6–12 
mesecev, tel.: 041/677-605 
 19002553

KUNCA, lisca ali orjaka, odraslega, 
svetlega, tel.: 051/819-044 
 19002547

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce 
in teličke. Kogler Franz A., d.o.o., 
Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 19002274

OSTALO
SILAŽNO koruzo in slamo prodam, 
možna dostava, ter kupim kosilico 
Vicon 165, tel.: 041/623-449 19002507

PRODAM

OVČJE kože, 2 kosa, tel.: 04/25-72-
055, 040/918-070 19002567

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 19002552

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO gospo ali gospodično za delo 
v strežbi obkonecih tedna – popoldne. 
Marjeta Žanko, s.p., Hrastje 52, Kranj, 
tel.: 040/244-335 19002541

KAVA Bar Tišler nudi redno zaposlitev 
ali delo preko študenta natakarici. 
Edini pogoj je starost nad 18 let. Več 
informacij na telefon: 041/476-165, 
Gašperlin LIdija, s.p., Predoslje 42, 
4000 Kranj 19002575

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici 
za delo v restavraciji, nudimo redno 
plačilo, delo v mladem kolektivu in 
prijetnem ambientu. Vse informacije 
na telefon 040/218-203. Makarončki, 
d.o.o., Podgorica 21, Lj.  Črnuče  
 19002293

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici 
za delo v restavraciji, nudimo redno 
plačilo, delo v mladem kolektivu in 
prijetnem ambientu. Vse informacije 
na telefon 041/328-590. Makarončki, 
d.o.o., Podgorica 21, Lj. Črnuče  
 19002391

PIZZERIJA & Restavracija išče šoferja 
oz. voznika za dostavo hrane. Vse 
informacije na telefon 041/328-590. 
Makarončki, d.o.o., Podgorica 21, Ll.  
Črnuče 19002510

IŠČEMO voznika tovornjaka, relacija 
potovanja Villach (Avstrija)–Nemčija. 
Plača 10,61 EUR/uro bruto, dnevnice 
so v plači in so neobdavčene. Tel.: 
+38630/758-314, Diaplan Stahl 
+ Holz GmbH, Bahnhof str. 9, 
Klagenfurt/Celovec, Avstrija 19002535

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, 
vozila v okvari, slabše ohranjena in 
nevozna, poceni avtovleka po celi 
Sloveniji, Grega Meze, s.p., Čopova 1, 
Lesce, tel.: 040/629-675  
 19002279

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 19002571

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19002272

SUHA bukova, mešana drva ter butare, 
tel.: 031/826-621 19002545

SUHA bukova drva, tel.: 041/652-
801 
 19002554

SUHA mešana drva in štedilnik na 
drva, tel.: 031/343-177 19002557

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19002564

SUHE bukove rajžle, možnost dostave, 
tel.: 030/601-414  
 19002570

UGODNO prodam, 5 m3 mešanih drv, 
tel.: 04/25-21-083, 031/298-719  
 19002558

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOVA lesena vhodna vrata, 35 % 
ceneje, tel.: 041/271-953 19002561

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

RABLJENO opremo za kurilnico na 
kurilno olje, tel.: 041/721-625 
 19002548

GLASBILA
PRODAM

OZVOČENJE za ansambel, komlet 
nemški, z zvočniki, ojačevalci, stojala 
..., tel.: 041/874-181 
 19002549

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19002278

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, motivov 
in oblike, ugodno prodam. Odlična 
naložba, tel.: 040/567-544 
 19002556

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19002529

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ŠKORNJE št. 42–43, za gorenjsko 
narodno nošo, tel.: 031/686-011 
 19002578

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

 
 

 

t M
M

T F

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

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

TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI –  2019
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi, da se 
pridružite družini krvodajalcev in se udeležite ene od te-

renskih  krvodajalskih akcije, ki bosta:

V PONEDELJEK, 30. SEPTEMBRA 2019,  
v Športni dvorani v Šenčurju, Pipanova cesta 43  in   

V TOREK, 1. OKTOBRA 2019,  
v osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje – športna  

dvorana, Krvavška cesta 2, Cerklje.
             Odvzemi krvi bodo v času od 7.00 do 13.00.

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672 B
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Republika
San Marino

Sejem za ljubitelje
ročnih del 

Večni Rim in Vatikan

                                

Bela krajina; Šavrini; osmica; pohod - Drašiči 

Sarajevo

Gardaland,
dnevni; noč čarovnic

Dan za razvajanje

26. 10., 2 dni

19. 10., 1 dan

25. 10., 4 dni

       9., 16. in 23. 11., 1 dan

26. 10., 2 dni

12. 10.; 26. 10.,1 dan

5. 10., 1 dan

 99,90

 49,90

  244,00

59,50

45,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Martinovanja

                              
Buckinghamska palača, Downing street, Tower Bridge, London-eye... 

13. 12., 4 dni  369,00
 EUR

Božični London

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

 Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Tržič: 04/59 63 280        

48,00
EUR

od

85,00
EUR

od

od

Travnik, Banjaluka

tudi za družine

čokladnica BerryshkaVatikan, Rim, Orvieto
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 6. 9. 2019 v Go-
renjskem glasu, je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ, d.o.o., iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW T-CROSS – Pavel Hudobivnik, Tržič, 2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila POLO – Elda Podoreh, 
Bohinjska Bistrica, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Drago 
Kokalj, Selca.  Nagrajencem čestitamo!

Mediacijska Hiša 

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

+386 41 619 281

info@pravni-institut.si

            Damijan Pavlin
  odvetnik - mediator

Mediacijska Hiša 

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

+386 41 619 281

info@pravni-institut.si

            Damijan Pavlin
  odvetnik - mediator

040 298 389 in 041 619 281

www.pravni-institut.si
info@pravni-institut.si

ODVETNIK IN MEDIATOR DAMIJAN PAVLIN, STRITARJEVA 7, KRANJ
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ZAHVALA

V 81. letu je sklenil življenjsko pot naš dragi mož, oče, dedi in stric

Alojz Zaplotnik
p. d. Grabčov Lojze iz Tupalič

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste bili v najtežjih trenutkih z nami. Zahvaljujemo 
se tudi g. župniku Pavlu Okolišu za darovano sv. mašo in poslovil-
ne besede ter pevcem preddvorske farne cerkve in trobentaču. Še 
posebno pa se zahvaljujemo dr. Kernovi iz ZD Preddvor in sestri 
Tatjani za vso zdravstveno pomoč in podporo ter pogrebni službi 
Navček. 
Hvala za vse darove in hvala vsem, ki ste ga pospremili k večnemu 
počitku. 

Žalujoči: žena Angelca in otroci Tone, Dragica in Marija  
z družinami

ZAHVALA

Od nas se je za vedno poslovil dragi mož, oče, stari ata, brat 

Ivan Likar 
iz Škofje Loke

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, so-
šolcem iz gimnazije, občinskemu odboru SDS Škofja Loka, sode-
lavkam hčere Nataše za izrečena sožalja, denarno pomoč, sveče 
in cvetje, za darovane maše, župniku g. Snoju za prelep pogrebni 
obred. Zahvala tudi nosačem, pevcem in pogrebni službi Akris. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala, da 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranimo ga v lepem 
spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Škofja Loka, 24. septembra 2019

Je čas, ki da.
Je čas, ki vzame.
Pravijo, je čas, ki celi rane.
In je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

OSMRTNICA

Sporočamo vam žalostno vest, da se je v 95. letu poslovila naša 
draga mama 

Marija Jerše 
Čudetova Minka, od Svetega Duha pri Škofji Loki.

Njen pogreb bo v petek, 27. septembra, ob 16. uri na pokopališču  
v Stari Loki. Tedaj bo žara v poslovilni vežici od 10. ure dalje.

 
Vsi njeni

ZAHVALA
V mojem srcu je veliko bolečine,
brez upanja se proti njej borim,
le to želim, da enkrat mine,
da s krili angela v svetlobo poletim.

Ob izgubi našega dragega 

Jožeta Pernuša
Težko je v teh trenutkih pisati besede zahvale. Pa vendar naj vam 
preprosta beseda HVALA pove, da smo vam hvaležni za vse be-
sede tolažbe, izraze sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Posebno se zahvaljujemo g. Pavlu Okolišu za lepo opravljen 
po grebni obred, dr. Mateji Lopuh in njeni ekipi za vso nudeno 
pomoč. Hvala tudi pogrebni službi Navček, nosačem, pevcem, 
trobentaču in vsem, ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot. 
Posebno zahvalo pa smo dolžni Minki in Romanu Snedcu. 
Spomin nanj naj ostane v naših srcih.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 93. letu starosti se je poslovila naša draga mama, stara mama, 
tašča, sestra, teta in sestrična

Antonija Božič
rojena Udir

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
županu in sodelavcem Mestne občine Kranj ter znancem za iz-
rečena ustna in pisna sožalja, darovane sveče, cvetje in darove 
za svete maše. Posebno zahvalo namenjamo zaposlenim v Domu 
upokojencev Kranj za skrb in nego v zadnjem obdobju njenega  
življenja. Hvala g. župniku Matjažu Zupanu za lep cerkveni obred, 
pogrebni službi Pogrebnik iz Dvorij in vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Šutna pri Žabnici, 19. septembra 2019

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate, 
draga mama, 
bo večno ostal.

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

Janez Fležar 
iz Križ

Pogreb bo v soboto, 28. septembra 2019, ob 14.30 na pokopališču v Križah.  
Slovo od pokojnika bo možno od 10. ure dalje na istem pokopališču.

Vsi njegovi

OSMRTNICA
Sporočamo žalostno vest, da se je v 86. letu starosti poslovil od nas naš dragi oče in stari oče

Janez Šilar
z Brega ob Savi

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 27. septembra 2019, ob 16. uri na pokopališču  
v Bitnjah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici.  

Po pogrebu bo žalna maša v domači cerkvi.

Žalujoči vsi njegovi

ZAPOSLIMO monterja notranjih 
lesenih in steklenih vrat (m/ž). Lestur 
proizvodnja, d.o.o., Klanec 35a, 
Komenda, 041/679-205, info@ 
lestur-vrata.si  19002539

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč na domu, 
čiščenje, nega, tel.: 041/710-997 
 19002538

IŠČEM DELO – varujem otroke 
na svojem domu v Kranju, sem 
komunikativna, izkušena in zanesljiva, 
tel.: 041/532-826 19002423

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 
 19002273

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tudi manjša 
gradbena dela – z vašim ali našim 
mater ialom, Gradton, d.o.o., 
Valjavčeva ulica 8, Kranj, 041/222-
741, www.gradton.si 19002277

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002280

BARVANJE napuščev in fasad do 
višine 25 m, z lastnimi dvigali – 
možna izposoja, ugodno. Nudimo 
tudi vsa slikopleskarska dela. Sandi 
Ferlan, s.p., C. talcev 14, Kranj, tel.: 
041/682-166  
 19002193

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacijo plesni, dekorativne omete in 
opleske vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19002445

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 
53a, Kranj, izvaja vsa gradbena dela 
od temeljev do strehe, adaptacije, 
omete, omete fasad, kamnite škarpe, 
tlakovanje dvorišč, tel.: 041/557-871 
 19002276

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo – 
nudimo zaključana gradbena dela, 
urejanje dvorišč ter fasaderska 
dela, adaptacije stanovanj in hiš, 
suhomonataža Knauf, dimniki, škarpe, 
ometi, izkopi ..., tel.: 041/583-163  
 19002281

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  
 19002331

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. 
Garancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 19002256

TESNJENJE OKEN IN VRAT, 
uvožena tesnila, do 30 % prihranka 
pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni 
več! Zmanjšan hrup, 10 let garancije. 
Samo Kališnik, s.p., Velika Lašna 45, 
Kamnik, tel.: 031/720-141 19002271

RAZNO
PRODAM

3 plastične cisterne za naf to, 
prostornina vsake 1.600 litrov, cena 
50 EUR, tel.: 031/304-157 
 19002573

CIRKULAR 1 F za žaganje drv, kov. 
regal 170x75x30, nov, in komplet za 
kapljično zalivanje, tel.: 041/858-149 
 19002382

OKRASNE  okenske ograjce, 
kroparsko železo, 5 kosov, tel.: 04/25-
72-055, 040/918-070  
 19002566

RABLJEN mešalec za beton in 
prtljažnik za avto za dve kolesi, tel.: 
051/202-963 
 19002572

ZBIRATELJU stekleničk 50 kosov, 
tel.: 04/25-72-055, 040/918-070 
 19002568

PODARIM

KOZARCE za vlaganje, tel.: 031/774-
863 19002551

Navček d.o.o.
Visoko 140, 4212, Visoko

24 ur na dan
041 628 940

www.gorenjskiglas.si

Podjetje Jurčič & Co., d.o.o. je družinsko podjetje, ki z več kot  
dvajsetletnimi izkušnjami na področju mednarodnega 
cestnega prevoza, najsodobnejšimi tovornimi vozili in z lastnim 
servisom vozil zagotavlja zanesljive povezave blaga po Evropi.  

Za vzdrževanje in prevoz tovornih vozil ter priklopnikov  
iščemo energične in pozitivno naravnane sodelavce, lahko 

tudi vajence (m/ž)

ZA DELO V MEHANIČNI, KLEPARSKI  
in LIČARSKI DELAVNICI.

Ponujamo vam takojšnjo zaposlitev in pošteno plačilo ter 
vključitev v delovni preizkus, da preverite svoje znanje, 
veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. 

Pisne prijave pošljite na info@jurcic.com ali pokličite na  
04 27 11 500.
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Anketa

Jan Gregorec, Kranj:

Nimamo več štirih letnih ča-
sov, temveč samo še poletje 
in zimo, zmernih prehodov 
ni, ker se takoj občutno shla-
di ali ogreje. Poleti so tem-
perature zelo visoke, zima pa 
nam ni naklonjena s snegom. 

Aleš Padovnik, Kranj:

Priča smo muhastemu in ek-
stremnemu vremenu. Mesta 
so vse bolj onesnažena, kar 
je posledica podnebnih spre-
memb, te pa se dogajajo za-
radi izpušnih plinov avtomo-
bilov in industrije. 

Barbara Vreš, Kranj:

Sem zelo ekološka, ne upo-
rabljam avtomobila, ampak 
vedno hodim peš. Klimatske 
spremembe se odražajo na 
pogostejšem obolevanju lju-
di, onesnaženem okolju in 
izumiranju živali ter rastlin.

Darjan Kruševac, Kranj:

Škoda, da protesta ni v Kra-
nju. Podnebne spremembe, 
ki so vidne že na dnevni 
ravni, bi lahko ustavili tudi 
z zmanjšanjem živinoreje in 
pridelave mesa, saj bi s tem 
pridobili več zelenih površin. 

Maša Likosar

Danes v več mestih po Slove-
niji poteka podnebni štrajk, 
kot ga imenuje organizator, 
skupina Mladi za podnebno 
pravičnost, ki se bori proti 
posledicam podnebne krize. 
Zanimalo nas je, ali sogovor-
niki občutijo podnebne spre-
membe ter kako vplivajo na-
nje in na okolje. / Foto: Primož Pičulin

Za podnebno 
pravičnost 

Urh Košir, Tržič:

Tematika podnebnih spre-
memb me ne zanima niti ni-
mam občutka, da bi se zgo-
dile kakršnekoli spremembe. 
Mislim, da zaradi enega vro-
čega poletja še ne bi smeli 
govoriti o hudih posledicah. 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah megla. Jutri in 
v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v gorah 
bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Marjana Ahačič

Dovje – Občina Kranjska 
Gora, lastnica hiše Pr' Katr 
na Dovjem, bo z razpisom 
poiskala novega najemnika 
za hišo v centru Dovjega, ki 
je bila v najboljšem obdob-
ju gonilo dogajanja in razvo-
ja v kraju, zdaj pa je že dve 
leti zaprta. V zadnjih letih 
pred zaprtjem je bila tako 
hiša Pr' Katr predvsem go-
stinski objekt, v katerem so 
stregli domačo hrano, prip-
ravljeno po receptih, kot so 
jih v krajih pod Triglavom 
poznali nekoč.

Hiša, ki se danes imenuje 
Pr' Katr, je nekdanja kovačni-
ca, ki je bila pred dvema dese-
tletjema z denarjem Občine 
Kranjska Gora in države ob-
novljena in dana v upravlja-
nje Razvojni zadrugi Dov-
je, ki jo je poimenovala Pr' 
Katr na Dovjem. V hiši so do-
mačini uredili trgovinico z 

naravnimi izdelki s kmetij in 
izdelki domače obrti ter več-
namenski prostor v prvem 
nadstropju stavbe. 

Razvojna zadruga se je ves 
čas delovanja srečevala s fi-
nančnimi težavami, zato se 
je leta 2010 v zadrugo vklju-
čil najemnik, ki je z upanjem 
na ponovni zagon zagotovil 
zasebna sredstva za dodatno 
ureditev hiše. Namen je bil, 
da bi spet obudili dogodke, ki 
so v teh krajih že imeli tradici-
jo: Žegnanje konj, Pustni kar-
neval, Osmomarčevski pa-
sulj, Vlečenje ploha, Kmeč-
ko ohcet, Silvestrovanje na 
trgu, Večer na vasi, Mihaelov 
smenj. A se ni izšlo in vrata 
Katre so že od lanskega ja-
nuarja zaprta. Vse od tedaj 
se je s problematiko ukvar-
jala tudi posebna občinska 
komisija, predvsem z name-
nom, da hiša začne delovati 
na novo po programu, za ka-
terega je bila narejena.

Ko je povedal Bogdan Jan-
ša, podžupan Občine Kranj-
ska Gora, tudi predsednik 
komisije, ki se je v zadnjih 
letih ukvarjala s problemom 
hiše Pr' Katr, sta se obči-
na in razvojna zadruga zdaj 
dokončno razšli. »Razmer-
je je zaključeno, ključi hiše 
so spet v rokah občine, ki bo 
zdaj z razpisom poiskala no-
vega najemnika,« je povedal 
Bogdan Janša. 

Krajevna skupnost Dovje - 
Mojstrana in društva v kraju 

so že pred časom izrazili željo, 
da stavba še naprej služi ena-
kemu namenu kot doslej in s 
tem se je na zadnji seji strinjal 
tudi občinski svet, tako da bo 
občina iskala najemnika, ki 
bo znal ob gostinski ponud-
bi zadržati tudi program, ki 
je pomembno vplival na živ-
ljenje kraja, to pa so priredi-
tve, delavnice in vaška sreča-
nja, ki po prepričanju podžu-
pana Janše tudi predstavljajo 
pomembno dodano vrednost 
domačije v središču vasi.

Iščejo najemnika za Katro
Občina Kranjska Gora želi za hišo Pr' Katr na Dovjem poiskati novega najemnika. Nekdanja kovačnica 
je namreč že skoraj dve leti zaprta.

Na občini si želijo, da bi za hišo Pr' Katr našli najemnika, ki 
bi v njej oživil dejavnosti in gostinsko ponudbo.

Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana in društva v 
kraju so že pred časom izrazili željo, da stavba še 
naprej služi enakemu namenu kot doslej, in s tem 
se je na zadnji seji strinjal tudi občinski svet, tako da 
bo občina iskala najemnika, ki bo znal ob gostinski 
ponudbi zadržati tudi program, ki je pomembno 
vplival na življenje kraja.

Kranj – Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Kranj in 
Krajevna organizacija Rdečega križa Jezersko sta začela hu-
manitarno akcijo pomoči družini Karničar z Jezerskega, ki je 
ostala brez moža in očeta Dava Karničarja, vrhunskega alpini-
sta in smučarja, ki je pred nedavnim izgubil življenje v delovni 
nesreči. V ta namen je odprt transakcijski račun št. 07000-
0000100776 s sklicem 09-2019 in pripisom »KARNIČAR«.     

Pomagajmo družini Karničar

Cveto Zaplotnik

Kranj – Združenje kmečkih 
sirarjev Slovenije je lani ob 
praznovanju dvajsete oble-
tnice delovanja pripravilo v 
kongresnem centru na Brdu 
pri Kranju festival sloven-
skih sirov, ki je doživel izje-
men uspeh – v enem popol-
dnevu je sire okoli tridesetih 
sirarjev okušalo več kot tisoč 
obiskovalcev, tako ljubiteljev 
sira kot šefov priznanih re-
stavracij in gostiln. Dobre iz-
kušnje in odmevnost priredi-
tve so spodbudile združenje, 
da tudi letos pripravi podo-
ben festival, katerega glavni 
cilj je seznanjati potrošnike s 

kakovostjo kmečkih sirov in 
jih spodbujati k nakupu. Fe-
stival bo v torek, 1. oktobra, v 
kongresnem centru na Brdu 
od 12. do 19. ure. Letošnja 
posebnost bodo tako ime-
novana B2B srečanja pred 
odprtjem sejma med deseto 
in pol dvanajsto uro, ko bodo 
sirarji predstavili sire poten-
cialnim večjim odjemalcem. 
Na ploščadi pred kongre-
snim centrom bo v premič-
ni mali sirarni na ogled izde-
lava sirov v tradicionalni bo-
hinjski sirarni, Jože Godec, 
šef gostišča Resje z Nemške-
ga Rovta, pa bo poskrbel za 
prigrizke na osnovi sira in 
krompirja.

Drugi Festival 
slovenskih sirov
Na Brdu bo v torek drugi Festival slovenskih sirov, 
na katerem bo sire predstavilo trideset kmečkih 
sirarjev ter tudi nekatere večje mlekarne.

Medvode – V soboto, 28. septembra, se bo ob 11. uri na prire-
ditvenem prostoru Krajevne skupnosti Trnovec v dolini Loč-
nice v medvoški občini začela prireditev z naslovom Koder 
sonce hodi. Posvečena bo 175-letnici Prešernove Zdravljice, 75. 
obletnici ponatisa Prešernove Zdravljice, tiskanega v partizan-
skih tiskarnah Trilof in Donas, in trideseti obletnici uradnega 
sprejema Zdravljice kot slovenske himne. Slavnostni govornik 
bo akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, podpredsednik ZZB za 
vrednote NOB Slovenije. 

Slovesnost ob obletnicah Prešernove Zdravljice

Kranj – Na gorenjski avtocesti je v smeri Avstrije za vsa vo-
zila znova odprt priključek Kranj zahod, tako izvoz kot uvoz. 
Preostali prometni režim ostaja nespremenjen. Predvidoma 
jutri, v soboto, zjutraj, bo Dars zaprl priključek Podtabor v 
smeri Avstrije. Zaprta bosta izvoz proti Tržiču in uvoz iz smeri 
Tržiča proti Avstriji. Odprta ostajata odseka iz smeri Tržiča 
proti Kranju in iz smeri Jesenic proti Tržiču.

Priključek Kranj zahod spet odprt


