
AKTUALNO

Predlogi novih  
volilnih okrajev 
Minister Rudi Medved je politič-
nim strankam predstavil predlog 
posebne delovne skupine, ki je 
pripravila novo ureditev volilnih 
okrajev. Osem volilnih enot osta-
ja, se pa spreminja razporeditev 
enajstih okrajev v njih.
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KRONIKA

Občina toži odvetnico
Občina Škofja Loka od nekdanje 
pooblaščene odvetnice Mateje Li-
kozar Rogelj terja 200 tisoč evrov, 
kolikor je plačala kazni, ker ni pra-
vočasno izvršila sodbe delovnega 
sodišča glede izplačila dodatka in 
zaposlitve nekdanjega vodje in-
špektorata Viktorja Mikeka.
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ZDRAVJE & LEPOTA

Pri moških rak prostate 
najpogostejši rak
Najnovejša enostavna metoda po-
sebnega urinskega testa pokaže, 
ali je v prostati prisoten agresiven 
rak prostate ali ne. Ključno je na-
mreč ravno odkrivanje in zdravlje-
nje agresivne, življenjsko ogroža-
joče oblike raka prostate. 

22

GG+

Zvestoba. Uvidevnost. 
Potrpežljivost. 
Zakonca Janja in Dušan Bajda sta 
konec avgusta praznovala sedem-
deseto obletnico poroke. Kranjča-
na zadnja leta preživljata umirje-
no, lepo jesen življenja v garso-
njeri v radovljiškem domu staro-
stnikov.
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VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Tudi jutri bo pretežno 
oblačno z občasnim dež-
jem, v nedeljo kaže na 
oblačno in deževno vreme. 

12/19 °C
jutri: pretežno oblačno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

PETEK, 6. septembra 2019

Leto LXXII, št. 71, cena 1,85 EUR              Odgovorna urednica: Marija Volčjak              Časopis izhaja ob torkih in petkih                info@g-glas.si               www.gorenjskiglas.si

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
2

5
ŠPORTNA ZVEZA KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 35, KRANJ 

Priloga: Zgornjesav'c

Se na letališču obeta  
stavkovni val?
Na brniškem letališču se obetajo serije stavk 
Adriinih pilotov, stavke niso izključili niti 
predstavniki sindikatov letaliških delavcev, 
zaposlenih na Fraportu Slovenija. 3. stran

Aleš Senožetnik

Vodice – Pred dvema letoma 
so Vodičani z zaporami cest 
opozarjali na nevzdržne raz-
mere na cesti skozi Vodice. 
Takrat jih je država pomiri-
la z obljubo, da bo obvozni-
co začela graditi letos jese-
ni, dokončana pa naj bi bila 
prihodnje leto. Da je oblju-
bo prelomila, je danes že ja-
sno. Družbi za avtoceste RS 
(Dars) namreč še ni uspelo 
pridobiti gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo vodiške ob-
voznice, ki naj bi bila nekoč 
del navezovalne ceste Želo-
dnik–Mengeš–Vodice. 

»V sklopu pridobivanja 
zemljišč se izvajata prenos 
lege gradbene parcele in od-
kupovanje zemljišč. Prido-
bljenih je 99 odstotkov ze-
mljišč, potrebnih za zgradi-
tev obvoznice. V zaključni 
fazi je izdelava projekta za 
pridobitev gradbenega do-
voljena. Pridobivajo se še 
manjkajoča soglasja na pro-
jektne rešitve. Sočasno teče 
na Ministrstvu za okolje in 
prostor ter Agenciji RS za 
okolje (MOP - ARSO) pred-
hodni postopek skladno s 
3. členom vladne Uredbe 
o posegih v okolje, za ka-
tere je treba izvesti presojo 

vpliva na okolje. V predho-
dnem postopku bo MOP - 
ARSO ugotovil, ali je tre-
ba izdelati poročilo o vpli-
vih na okolje ter pridobi-
ti okoljevarstveno soglasje. 
Po pridobljenih vseh manj-
kajočih soglasjih in zemlji-
ščih bo možno vložiti vlo-
go za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja,« odgovarjajo 
na Darsu.

Zapletlo naj bi se na 
ARSO, ki zahteva izvedbo 
presoje vplivov na okolje, če-
prav je bilo okoljevarstveno 
soglasje že izdano leta 2011, 
a je po petih letih poteklo.

Zaradi obvoznice znova protesti
Ker je država prelomila obljubo, da naj bi se obvoznica v Vodicah 
začela graditi letos, so tamkajšnji prebivalci vse bolj nezadovoljni in že 
napovedujejo nov val protestov.

Skozi središče Vodic se vsak dan pelje preko 10 tisoč osebnih in 1700 tovornih vozil, stanje 
pa se po besedah tamkajšnjih prebivalcev še poslabšuje.8. stran

Marjana Ahačič

Radovljica – Včeraj so v Ra-
dovljici s priložnostno slo-
vesnostjo odprli novi prizi-
dek k tamkajšnjemu zdra-
vstvenemu domu, v katerem 
so na več kot 850 kvadratnih 
metrih novih površin prido-
bili tri ambulante družinske 
medicine, ambulanto pedi-
atrije, telovadnico za nevro-
fizioterapijo, večnamenski 
prostor ter prostore za refe-
renčne ambulante in psiho-
loge. Stroške za 1.9 milijona 
evrov vredno naložbo sta si, v 
polovičnih deležih, razdelili 
Občina Radovljica in Osnov-
no zdravstvo Gorenjske.

V prizidku bodo štiri nove ambulante
V Radovljici so včeraj namenu predali novi prizidek k tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Na 
skoraj tisoč kvadratnih metrih površin so uredili štiri ambulante, telovadnico za nevrofizioterapijo, 
večnamenski prostor ter prostore za referenčne ambulante in psihologa.

Sredstva za skoraj dva milijona evrov vredno investicijo v prizidek radovljiškega zdravstvenega 
doma sta skupaj prispevala Občina Radovljica in Osnovno zdravstvo Gorenjske. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme LOVRO MEŽNARC iz Žirovnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

MALI OGLAS september/19
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

Nagrajenke

V nagradni igri, ki je bila objavljena 30. avgusta 2019, prejme 
zgoščenko Klape Intrade Francka Gros iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena  3. septembra 2019, prejme
jo družinsko vstopnico za poslovnosejemski dogodek MOS 
Ana Miler z Bleda, Daša Primec iz Podnarta in Stanka Vrhovnik 
iz Kranja. Nagrajenkam čestitamo!

Po več kot dvajsetih letih ustvarjanja Siddharta še vedno 
zmore premikati meje in pomembno sooblikovati sodobno 
domačo rokovsko sceno, z mnogimi uspešnimi gostovanji 
v tujini pa so prepoznavni tudi zunaj slovenskih meja. In 21. 
septembra 2019 bodo »žgali« v Športni dvorani Šenčur. V 
Šenčur pridejo prvič in zato pripravljajo nor repertoar starih 
in novih uspešnic. To je krasen zaključek poletja. Nastopila bo 
tudi predskupina Posebni gostje. Vstopnice so že na prodajnih 
mestih: Eventim, Petrol, Pošta in OMV. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, če 
boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Kolikokrat 
je Siddharta že nastopila v Šenčurju? Odgovore pošljite do 
srede, 11. septembra 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@gglas.si.

Siddharta prihaja v Športno dvorano Šenčur

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Po spremembah, ki 
jih predlagajo v pokojninski 
zakonodaji, nam ne bo treba 
delati dlje: pogoja za upoko-
jitev ostajata šestdeset let sta-
rosti in štirideset let delovne 
dobe, oziroma 65 let starosti 
ob 15 letih zavarovalne dobe. 
Z novostmi v zakonu pa že-
lijo ljudi spodbuditi, da bi 
tudi po izpolnitvi pogojev za 
upokojitev še delali in soča-
sno prejemali plačo in del po-
kojnine. V Sloveniji namreč 
podatki kažejo, da je v staro-
stni skupini od 55 do 64 let 
delovno aktivnih manj kot 

polovica ljudi, kar nas uvršča 
na sam rep držav Evropske 
unije. Sicer pa s spremem-
bami želijo poleg podaljševa-
nja delovne aktivnosti dose-
či tudi boljši gmotni položaj 
upokojencev (k temu naj bi 
pripomogel tudi višji odmer-
ni odstotek), cilj pa je vseka-
kor tudi finančna vzdržnost 
pokojninske reforme. Pri 
načrtovanih spremembah 
pokojninske zakonodaje ne 
moremo govoriti o reformi, 
pač pa novela posega tudi v 
osnovno, poklicno in dodat-
no pokojninsko zavarovanje.  

Med opaznejšimi spre-
membami, ki naj bi jih 

prinesla sprememba pokoj-
ninskega zakona, je posto-
pen dvig odmernega odstot-
ka pri upokojitvi moških in 
žensk. Za ženske ta že zdaj 
znaša 63,5 odstotka, za moš-
ke pa 57,25 odstotka. Do leta 
2025 naj bi se za oba spo-
la izenačil na 63,5 odstotka. 
Višja naj bi bila tudi izhodi-
šča za zavarovance s 15 let de-
lovne dobe (zdaj je odmerni 
odstotek 26, do leta 2025 naj 
bi bil 29,5), vdovske (zdaj 33, 
čez šest let 29,5 odstotka) in 
invalidske pokojnine (zdaj za 
ženske 39, za moške 36 od-
stotkov, v šestih letih naj bi se 
izenačil na 41 odstotkov). 

Veliko polemik med soci-
alnimi partnerji je bilo dele-
žno določilo o dvojnem sta-
tusu. Predvideno je, da bi 
bilo mogoče sočasno preje-
manje plače in dela pokoj-
nine (prva tri leta štirideset 
odstotkov pokojnine, zatem 
pa bi se ta delež znižal na 
dvajset odstotkov), soraz-
merne spodbude bi veljale 
tudi v primeru, da bi ljud-
je delali za krajši delovnik, 
najmanj štiri ure na dan. 
Že upokojene, ki bi se bili 
pripravljeni znova vrniti na 
delo, pa bi k temu spodbu-
jali tudi z višjimi odmerni-
mi odstotki.

Partnerji o pokojninskih spremembah
Po končani javni obravnavi sprememb pokojninske zakonodaje se je o njih začel nov krog pogajanj med 
socialnimi partnerji. Nova določila naj bi začela veljati januarja 2020, z njimi pa naj bi spodbudili ljudi, 
da bi dlje časa ostajali na trgu dela. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predlog je priprav-
ljen na podlagi odločbe 
Ustavnega sodišča iz no-
vembra lani, ki je odloči-
lo, da veljavna ureditev gle-
de volilnih okrajev ne ustre-
za zakonodaji, zlasti neu-
strezne so velike razlike v 
velikosti volilnih okrajev 
in kršenje načela njihove 
geografske zaokroženos-
ti. Kot je pojasnil minister 
za javno upravo Rudi Med-
ved, gre z novim predlo-
gom za uravnoteženje volil-
nih okrajev znotraj posame-
znih volilnih enot. »Bistve-
no smo zmanjšali razlike v 
številu volivcev med posa-
meznimi volilnimi okra-
ji, okrog 6000 je zdaj raz-
lika med največjimi in naj-
manjšimi, v veljavni uredi-
tvi pa imamo razliko okoli 
24.000 volivcev,« je dejal. 
Državni zbor mora nesklad-
je, ki ga je ugotovilo Ustav-
no sodišče, odpraviti v roku 
dveh let, torej do decembra 
2020. Alternativa preobli-
kovanju meja volilnih okra-
jev predstavlja predlog za 
uvedbo relativnega predno-
stnega glasu, po vzoru ure-
ditve za volitve poslancev 
v Evropski parlament, ki 
ga je delovna skupina pod 
vodstvom ministra Rudija 
Medveda pripravila in pos-
redovala poslanskim sku-
pinam v usklajevanje pred 
poletjem. V primeru uved-
be prednostnega glasu bi se 
o kandidatih glasovalo na 
ravni volilnih enot, kar po-
meni, da bi se volilni okraji 
ukinili oz. se ohranili zgolj 
na administrativni ravni.

Osem volilnih enot po 
predlogu delovne skupine 
ostaja, se pa spreminja raz-
poreditev enajstih okrajev v 
njih. V volilni enoti I (Kranj) 
je trenutna razdelitev po vo-
lilnih okrajih naslednja: Je-
senice, Radovljica I, Rado-
vljica II, Tržič, Kranj I, Kranj 
II in Kranj III, Škofja Loka 
I, Škofja Loka II, Kamnik 
in Idrija. Po novi ureditvi bi 
bil v prvem volilnem okraju 
Kamnik z delom občine Ka-
mnik. Že prej je bil Kamnik 
največji volilni okraj in naj bi 
bil tudi še naprej, le da odsto-
panja z zdajšnjimi 20.553 
volivci ne bi bila več tako ve-
lika kot prej. Del občine Ka-
mnik bi sodil v drugi volil-
ni okraj z imenom Šenčur, 
v njem pa bi bile še občine 

Cerklje, Komenda in Šen-
čur. V tretjem okraju Tržič 
bi bile ob Tržiču še občine 
Jezersko, Naklo in Preddvor. 
Namesto treh volilnih okra-
jev Kranj bi bila po novem 
dva: Kranj sever in Kranj 
jug. V prvega bi bile vključe-
ne krajevne skupnosti Bri-
tof, Golnik, Goriče, Kokrica, 
Predoslje, Primskovo, Stru-
ževo, Tenetiše, Trstenik, Vo-
dovodni stolp in Zlato polje, 
okraj Kranj jug pa bi obsegal 
KS Besnica, Bratov Smuk, 
Center, Čirče, Gorenja Sava, 
Hrastje, Huje, Orehek - 
Drulovka, Podblica in Straž-
išče. Šesti okraj Radovljica bi 
obsegal občini Radovljica in 
Žirovnica, sedmi Jesenice, 
osmi Bled, Bohinj, Gorje in 
Kranjsko Goro. Deveti okraj 

Škofja Loka bi vključeval del 
občine Škofja Loka in del ob-
čine Kranj (KS Bitnje, Žab-
nica in Jošt), deseti okraj Že-
lezniki še del občine Škofja 
Loka, Železniki in Gorenja 
vas - Poljane. V okraju Idri-
ja bi bili poleg Idrije še obči-
ni Cerkno in Žiri. Meje vo-
lilnih okrajev sledijo mejam 
občine, razen v primerih ob-
čin Kamnik, Kranj in Škofja 
Loka. Kamnik ima največje 
število volivcev, zato je del te 
občine vključen v okraj Šen-
čur. Mestna občina Kranj 
je razdeljena na tri volilne 
okraje (Kranj sever, Kranj 
jug in Škofja Loka), Škofja 
Loka pa na dva, vzhodni del 
sodi v okraj Škofja Loka, za-
hodni pa v volilni okraj Že-
lezniki.

Predlogi novih volilnih okrajev 
Minister Rudi Medved je političnim strankam predstavil predlog posebne delovne skupine, ki je 
pripravila novo ureditev volilnih okrajev. Spremembe terja odločba ustavnega sodišča.

Predlog razdelitve volilnih okrajev v volilni enoti I (Kranj). Avtorja Boštjan Rogelj in Marko 
Krevs, vir podatkov GURS 2019, MNZ 2019, UL FF, Oddelek za geografijo. 
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Po precej bur-
nem poletju na brniškem le-
tališču se v začetku jeseni 
napoveduje stavkovni val. 
Kot so pred dnevi napovedali 
v Sindikatu prometnih pilo-
tov Slovenije, bodo v prime-
ru, da ne dosežejo dogovora 
z vodstvom družbe, že to ne-
deljo serijo tridnevnih stavk 
začeli piloti Adrie Airways.

Kolektivna pogodba pi-
lotov se je namreč iztekla 
konec avgusta, sindikat pa 
z vodstvom podjetja še ni 
uskladil zahtev glede nove. 
Kot pravijo v sindikatu, so 
vodstvo Adrie sicer že ko-
nec lanskega poletja poz-
vali k začetku pogajanj za 
novo kolektivno pogodbo, 
a so se ta začela šele maja 
letos, bolj intenzivno pa v 
prejšnjem mesecu.

»V sindikatu smo večkrat 
poudarili, da si želimo 
predvsem urediti delovne 
pogoje pilotov, saj so ti ob 
trenutni obliki dela postali 
nevzdržni. Svoj glavni cilj 
smo večkrat poudarili tudi 
delodajalcu, obenem pa ga 
tudi pozvali, da naj nemu-
doma preneha neprestane 
kršitve obstoječe kolektiv-
ne pogodbe,« so povedali v 
sindikatu, kjer so že določi-
li termine tridnevnih stavk. 
Prvo bodo začeli v nede-
ljo ob polnoči in bo trajala 
do torka ob polnoči. Poleg 
tega pa v primeru, da pravo-
časno ne dosežejo dogovo-
ra, predvidevajo tudi stavki 
med 18. in 20. septembrom 
ter med 30. septembrom in 
2. oktobrom.

»Želeli bi poudariti, da 
smo se piloti v Adrii na ra-
čun možnega dogovora od-
povedali marsikateri zahte-
vi, ki je popolnoma upravi-
čena, vendar želimo jasno 
povedati, da je določene mi-
nimume za delo treba spre-
jeti in mimo teh ne mislimo 

opravljati svojega dela,« so 
še dodali.

Stavka tudi med 
letališkimi delavci?

Že več mesecev poteka-
jo tudi pogajanja glede tari-
fnega dela kolektivne pogod-
be letaliških delavcev, zapo-
slenih na Fraportu Sloveni-
ja. Sindikat poklicnega ga-
silstva Aerodrom Ljublja-
na, Svobodni sindikat Aero-
drom Ljubljana in Sindikat 

družbe Aerodrom Ljublja-
na so se pred dnevi poenotili 
v svojih stališčih in ne bodo 
več nastopali v dveh sindi-
kalnih skupinah. »Glede 
na to, da je vodstvo ljubljan-
skega aerodroma v pogajal-
skem procesu z dvema loče-
nima skupinama na strani 
zaposlenih večkrat omenja-
lo težave, ki so jim jih pred-
stavljale različne sindikalne 

zahteve, smo se na sindikal-
ni strani potrudili svoje zah-
teve spraviti na skupni ime-
novalec,« je povedal David 
Švarc iz Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije, ki je si-
cer zatrdil, da imajo v sindi-
katih še »nekaj manevrske-
ga prostora«, v okviru kate-
rega lahko pri svojih zahte-
vah še nekoliko popustijo, 
če prejmejo resen približe-
valni predlog s strani vod-
stva Fraporta. Nazadnje so 

se z vodstvom podjetja ses-
tali v sredo, ko je do določe-
nih usklajevanj sicer prišlo, 
a bo po Švarcevih besedah 
več konkretno znanega po 
današnjem popoldanskem 
sestanku vseh treh sindika-
tov, ko se bodo dogovarjali o 
nadaljnjih aktivnostih.

»Do stavke bo prišlo, če 
se bodo za to možnost uve-
ljavljanja svojih pravic v 

primeru neuspelega dogo-
vora z vodstvom ljubljan-
skega aerodroma odločili za-
posleni pri Fraport Sloveni-
ja. Krovni sindikati jih bomo 
pri tem podprli in nudili vso 
potrebno pomoč,« je še po-
vedal Švarc.

Kot smo že pred časom po-
ročali, so nazadnje sindika-
ti ponudili 12-odstotni dvig 
osnovnih plač in dvig dodat-
ka na nedeljsko delo s pet-
deset na osemdeset odstot-
kov ter stoodstotno eskalaci-
jo plač z letno stopnjo infla-
cije v Sloveniji, kar po napo-
vedih v naslednjih dveh le-
tih pomeni 2,2-odstotno le-
tno usklajevanje. Predloga 
predstavniki Fraporta Slove-
nija niso sprejeli in ponudi-
li petodstotni dvig osnovnih 
plač, dodatno pa še 1,84-od-
stotni dvig v letih 2020 in 
2021 ter dvig letne eskalacije 
z 0,8 na en odstotek, hkrati 
pa so po besedah vodje poga-
jalske skupine na strani vod-
stva podjetja Boštjana Šijan-
ca zaposlenim ponudili tudi 
enkratno izplačilo 480 evrov 
(zaradi prvotnega dogovora, 
da bodo plače višje že od ju-
lija letos).

Se obeta stavkovni val?
Na letališču se obetajo serije stavk Adriinih pilotov, stavke niso izključili niti predstavniki sindikatov 
letaliških delavcev, zaposlenih na Fraportu Slovenija.

Tako Adriini piloti kot zaposleni na Fraportu Slovenija se z delodajalci še vedno pogajajo 
glede kolektivnih pogodb. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Ljubljana – Minister za kul-
turo Zoran Poznič je mi-
nulo sredo sprejel nosilce 
enot Klekljanje čipk v Slo-
veniji in Veščina suhozi-
dne gradnje, ki sta bili ko-
nec lanskega novembra 
vpisani na Unescov Repre-
zentativni seznam nesnov-
ne kulturne dediščine člo-
veštva. Poleg predstavnikov 

veščine suhozidne gradnje, 
ki se nanaša predvsem na 
Kras in Istro, so bili na slav-
nostnem sprejemu zasto-
pani tudi čipkarske šole iz 
Idrije, Žirov in Železnikov 
ter klekljarska društva, sku-
pine in sekcije, ki so v nomi-
naciji tudi formalno opre-
deljeni nosilci te nesnovne 
dediščine v Sloveniji.

Vsem predstavnikom sta 
minister in Špela Spanžel z 

direktorata za kulturno de-
diščino ob navzočnosti več 
kot sto udeležencev pode-
lila listine o vpisu obeh ve-
ščin na Unescov reprezen-
tativni seznam – ob zahvali 
in spodbudi, da bodo iz pri-
znanja črpali dodatno mo-
tivacijo in svojo ljubezen 
prenašali naprej. Zahvalili 
so se tudi vsem strokovnja-
kom in institucijam s pod-
ročja varovanja dediščine, 

ki so z ministrstvom sode-
lovale pri pripravi nomina-
cije za vpis na Unescov se-
znam, ter predstavnikom 
lokalnih skupnosti za nji-
hovo podporo pri delova-
nju društev in združenj na 
lokalni ravni. Dogodek so 
sklenili z odprtjem fotograf-
ske razstave obeh enot ne-
snovne kulturne dediščine, 
ki je nastala v sodelovanju 
muzejev oz. zavodov. 

Minister klekljaricam podelil listine
Med prejemniki listin o vpisu klekljanja na Unescov seznam tudi čipkarski šoli iz Železnikov in Žirov

Upam, da ste poletje 
preživeli čim manj 
stresno in vas velik na-

val obiskovalcev, tako stalnih, 
dnevnih kot tistih najbolj obre-
menjujočih »tunel turistov«, 
ki nam ne dajo dihati ob cesti 
skozi dolino, ko zapirajo pre-
dor Karavanke, ni spravil čisto 
ob živce. Upajmo, da se poli-
tika čim prej poenoti, izbere 
izvajalca, zgradi drugo cev in 
nas dolince odreši muk, ki jih 
preživljamo v sezonah in ob 
praznikih,« je v septembrski 
uvodnik občinskega časopisa 
zapisal kranjskogorski župan 
Janez Hrovat, tudi sam uspe-
šen podjetnik v turistični dejav-
nosti in na ta način jedrnato 
opisal vzdušje ob koncu pole-
tne prometne norije. 

Za nami je torej še eno go-
spodarsko uspešno poletje, to 
je zdaj, ko bo poletno vročino 
vsak hip dokončno odplaknil 
prvi pravi jesenski dež, jasno 
tudi tistim, ki ne spremljajo 
podatkov o številu turistov. Ča-
sopisni naslov »Spet rekordna 
sezona« ni več novica, tako 
kot ne informacije o prometnih 
zastojih na poti na Bled, neje-
voljnih Zgornjesavcih, ki se ob 
koncih tedna skorajda ne upa-
jo več odpraviti niti iz Rateč v 
Mojstrano, ali o Blejcih, ki jim 
dvigajo pritisk nemarni raz-
grajači, ki teptajo in uničujejo 
občutljivo okolico jezera.

Kar glasni so morali biti, 
da je gnečo ter z njo poveza-
ne obremenitve na cestah in 
v turističnih krajih kot resen 

problem zaznalo tudi turi-
stično gospodarstvo in se s 
težavo začelo resno ukvarjati. 
Omogočiti kvalitetno sobiva-
nje obiskovalcev, domačinov 
in naravnih sistemov je bi-
stveno zahtevnejše kot ustvar-
janje novih kapacitet in pri-
vabljanje novih obiskovalcev, 
s čimer smo se ukvarjali tako 
rekoč še včeraj.

Videti je, da se je prav zdaj 
(tudi) slovenski turizem zna-
šel na pomembnem razpotju. 
Eva Štravs Podlogar, državna 
sekretarka na gospodarskem 
ministrstvu, ki se profesionalno 
že vse življenje ukvarja s turiz-
mom, njegove dobre in slabe 
plati pa izkuša tudi kot Blejka, 
verjame, da je stanje mogoče 
spraviti v ravnovesje, ki mu 
rečemo trajnostni razvoj. A le, 
če pri tem sodelujejo vsi: stroka, 
politika gospodarstvo, lokalne 
skupnosti in domačini. Ena od 
prvih nalog je dvigniti kvalite-
to storitev in sočasno poskrbeti 
za bolj razpršen obisk turistov. 
»Kdo pa pravi, da je pri nas 
lepo le julija in avgusta? Ima-
mo štiri čudovite letne čase, 
zakaj jih ne bi izkoristili? Se 
dobiva 20. septembra v Bohi-
nju, sploh ni treba čakati na 
november. Bo božansko in še 
zase ga bova imeli,« je malce 
hudomušno, pa vendarle tudi 
smrtno resno pripomnila na 
pogovoru pred dnevi, ko se je 
na petkovo popoldne skozi mu-
čne obvoze in zastoje na cesti 
iz Ljubljane vendarle prebila 
do domače Gorenjske. 

Se dobiva v Bohinju

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Prvo stavko nameravajo piloti začeti v nedeljo ob 
polnoči, trajala pa bo do torka ob polnoči. Poleg tega 
pa v primeru, da pravočasno ne dosežejo dogovora, 
predvidevajo tudi stavki med 18. in 20. septembrom 
ter med 30. septembrom in 2. oktobrom.
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SVET ZAVODA, GLASBENE ŠOLE TRŽIČ, Šolska ulica 2, 4290 Tržič

Razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjeva-
ti pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni 
začetek dela bo dne 1. 1. 2020.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni  
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas man-
data bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem  
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgo-
ji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo so-
dišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite po pošti  
do vključno 20. 9. 2019, na naslov: Svet zavoda Glasbene 
šole Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič,  z oznako »Prijava na razpis  
za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko predloži tudi življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.

V tekstu uporabljena izraza ravnatelj in kandidat v moški slov-
nični obliki sta uporabljena kot nevtralni za moške in ženske.

Urša Peternel

Jesenice – Fakulteta za zdra-
vstvo Angele Boškin z Jese-
nic se je zadnjih nekaj let 
soočala s prostorsko stisko, 
ki se je še poglobila lani, ko 
je zaživel nov študijski pro-
gram Fizioterapija (VS). 

Tako so že nekaj časa iska-
li dodatne prostore, prilož-
nost zanje pa se je pokazala 
v neposredni bližini fakulte-
tne stavbe. Le nekaj metrov 
stran, na drugi strani ces-
te je namreč zrasel nov po-
slovno-stanovanjski objekt 
(na mestu nekdanje žage, ki 
jo je uničil požar) in z lastni-
kom se jim je uspelo dogovo-
riti za najem dela prostorov v 
pritličju. Po besedah v. d. de-
kanje fakultete Sanele Pivač 
so uredili dve predavalnici 
in kabinet oziroma telovad-
nico za potrebe študija fizio-
terapije. Skupaj gre za okrog 
225 kvadratnih metrov pro-
storov, vsaka predavalnica 

pa bo lahko sprejela do 55 
študentov. 

»Rešitev je idealna, saj so 
prostori čisto blizu. Študij-
ski program Fizioterapija 
(VS) postaja vse bolj zani-
miv, lani smo vpisali prvo 
generacijo in z vpisom smo 
bili zadovoljni, saj se je vpi-
salo šestdeset študentov. Po-
dobno dober vpis pričakuje-
mo letos, točnih podatkov pa 
še nimamo, saj drugi prija-
vni rok še poteka,« je dejala 
v. d. dekanje. Ob tem je po-
udarila, da so za novo študij-
sko leto razpisali štirideset 
mest rednega in štirideset 

mest izrednega študija, pri 
čemer sta oba za zdaj brez 
koncesije in tako plačljiva. 
Si pa na fakulteti prizadeva-
jo, da bi koncesijo v prihod-
nje vendarle pridobili in bi 
bil študij fizioterapije, edini 
na Gorenjskem, za študente 
brezplačen.

Na fakulteti, katere usta-
noviteljica je Občina Jese-
nice, so prvo generacijo štu-
dentov zdravstvene nege 
vpisali v študijskem letu 
2007/2008. Ta čas izva-
jajo pet študijskih progra-
mov na vseh treh bolonjskih 
stopnjah. Na prvi bolonjski 

stopnji sta to visokostro-
kovna študija Zdravstve-
na nega in Fizioterapija, na 
drugi bolonjski stopnji ma-
gistrska študijska programa 
Zdravstvena nega in Promo-
cija zdravja, na tretji bolonj-
ski stopnji pa doktorski štu-
dij Zdravstvene vede. Magi-
strski in doktorski študij po-
tekata v študijskem središču 
v Ljubljani. V kratkem priča-
kujejo tudi akreditacijo no-
vega študijskega programa 
za izpopolnjevanje z nas-
lovom Mentorstvo v klinič-
nem okolju, ki bo prvi tovr-
stni program v Sloveniji.

Prostori za študij fizioterapije
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je pred novim študijskim letom pridobila dodatne prostore, v 
katerih bo potekal študij fizioterapije.

Fakulteta je prostore za dve predavalnici in kabinet za študij fizioterapije najela v pritličju 
novega poslovno-stanovanjskega objekta v neposredni bližini.

V. d. dekanje Sanela Pivač

Urša Peternel

Vrba – V torek so se na redni 
mesečni koordinaciji sesta-
li zgornjegorenjski župani. 
Sestanek, ki ga je gostil ži-
rovniški župan Leopold Po-
gačar, je tokrat potekal na 
Royal Bled Golf igrišču, ki se 
uradno nahaja v žirovniški 
občini. Župani so govori-
li predvsem o izzivih vzpo-
stavitve skupnih občinskih 
uprav po letu 2019. Novosti 
s tega področja, ki jih prina-
ša zakon o financiranju ob-
čin, jim je predstavil Franci 
Žohar, državni sekretar na 
ministrstvu za javno upravo. 
Nova zakonodaja spodbu-
ja povezovanje občin pri or-
ganiziranju skupnih uprav, 
v katerih bo po novem mo-
goče povezati enajst občin-
skih nalog. Pogoj za sofi-
nanciranje je povezovanje 
nalog v vsaj treh občinah, 
na tak način zakon omogoča 

pridobitev do 55 odstotkov 
sofinanciranja s strani dr-
žave. Na Zgornjem Gorenj-
skem sta ta čas dve skupni 
občinski upravi, obe še s pre-
malo nalogami. Predstavni-
ci medobčinskega inšpekto-
rata iz Vojnika sta predstavili 

primer dobre prakse širitve 
skupnih občinskih uprav 
na primeru Občine Vojnik, 
kjer ima skupno upravo kar 
osem občin.

Župani so sklenili, da 
Razvojna agencija Zgor-
nje Gorenjske v roku dveh 

mesecev skliče posvet na 
temo preoblikovanja sku-
pnih občinskih uprav ob-
čin Zgornje Gorenjske, na 
katerem bodo direktorji 
občinskih uprav ugotovili, 
kakšne so možnosti pove-
zovanja in sodelovanja.

Župani brez džinsa in športnih copat

Po sestanku so si župani ogledali golfsko igrišče, zatem pa so jih gostili v Kraljevi hiši, kjer 
velja kodeks oblačenja za poslovno priložnost, po katerem džins in športni copati niso 
primerni. / Foto: RAGOR

Podljubelj – Mednarodni gorski preizkus starodobnikov, 23. 
Hrastov memorial, bo v nedeljo, 8. septembra, v vsakem vre-
menu. Slovesno odprtje prireditve bo ob 12.30. Tekmovanja 
po vrstnem redu kategorij bodo od 13. do 17. ure, razglasitev 
rezultatov pa ob 18. uri. Tekmovanje poteka po makadamski 
progi, ki pelje od mejnega prehoda do vrha prelaza na Ljubelju, 
in na najstrmejši točki doseže 33-odstotni vzpon.

V nedeljo tradicionalni Hrastov memorial

Urša Peternel

Žirovnica – Kakšna naj bo 
naša občina leta 2030? Tako 
se glasi naslov spletne anke-
te, ki so jo objavili na Občini 
Žirovnica in k sodelovanju 
povabili občane. Na ta način 
želijo dobiti mnenje o tem, 
kakšno občino si občani želi-
jo v naslednjih desetih letih. 

Po besedah župana Leo-
polda Pogačarja se občinski 
razvojni program nasled-
nje leto izteka, zato so zače-
li pripravljati novega. Ta bo 
določil prioritete razvoja za 
naslednjih deset let. »Ključ-
no izhodišče za njegovo pri-
pravo bodo mnenja obča-
nov, podjetnikov, kmetov 
in vseh, ki živijo ali delujejo 
v občini Žirovnica. V ta na-
men smo pripravili poseben 
vprašalnik, s katerim bi žele-
li pridobiti čim širši pogled 
vseh generacij o stanju in vi-
ziji prihodnosti občine,« je 
pojasnil župan. 

Pripravili so spletno in 
klasično anketo, v njej pa 

sodelujoče med drugim 
sprašujejo, kako so zadovolj-
ni z bivanjem v občini, kako-
vostjo in dostopnostjo do sto-
ritev. Zanima jih, kakšno ob-
čino naj razvijajo: turistič-
no, bivanjsko z visoko kako-
vostjo življenja, podeželsko, 
podjetno ... Sodelujoči naj bi 
povedali, kako pomembni se 
jim zdijo načrtovani projek-
ti, kot so gradnja Obvoznice 
Vrba, prizidek k vrtcu, dom 
starostnikov, zapiranje doli-
ne Završnica za promet ... Iz-
razili naj bi mnenje o tem, na 
kakšen način naj država in 
občina razvijata ponudbo ne-
davno odkupljenega komple-
ksa Prešernove rojstne hiše. 
Naj občina poišče zasebnega 
partnerja za preureditev ne-
davno odkupljene hiše hiše v 
gostinsko-namestitveno po-
nudbo v konceptu Prešerna 
in njegovega časa? Naj v hiši 
uredijo lokalno knjižnico? 

Anketa je objavljena na 
spletni strani Občine Žirov-
nica, izpolnjeno pričakujejo 
do 15. oktobra.

Kakšna bo občina 
Žirovnica leta 2030
Občani žirovniške občine lahko povedo, kakšno 
občino si želijo v naslednjih desetih letih.
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MOS v letu 2019 strumno koraka naprej in letos prina-
ša še bogatejšo ponudbo. Največji sejem v regiji, ki se 
bo odvijal od 10. do 15. septembra v Celju, ostaja zvest 
segmentaciji na pet ključnih področij: MOS Dom, MOS 
Turizem, MOS Tehnika, MOS B2B in MOS Plus. 

Celjsko sejmišče septembra na svoje razstavne prosto-
re privabi več kot 800 neposrednih in posrednih raz-
stavljavcev ter skupno več kot 100.000 obiskovalcev. 
Je pa MOS tudi stičišče znanosti, različnih obrti, tehno-
logije, gospodarstva, inovacij in na drugi strani vsak-
danjih praktičnih izdelkov. Letošnja država partnerica 
je Črna gora. 

V ospredju  kamping in karavaning
Svoboda, neodvisnost, spontanost in duh avanture so 
tiste lastnosti, ki so poskrbele, da je priljubljenost kam-
pinga in karavaninga v zadnjih letih močno narastla. Kaj 
je tisto pravo za vas, boste lahko spoznali od 10. do 15. 
septembra na MOS-u, ki bo postregel s široko ponud-
bo avtodomov, počitniških prikolic, šotorskih prikolic, 
šotorske opreme, snemljivih bivalnikov in nadgradenj, 
mobilnih hišk, koles … MOS Turizem je namreč edini in 
največji sejem s področja kampinga in karavaninga ter 
turizma v Sloveniji. 
Poleg širokega razstavnega programa se bodo lahko tis-
ti, ki se odločajo za nakup prikolice, preizkusili na poligo-
nu za manevriranje, omogočena bo vožnja s počitniški-
mi vozili po ulicah Celja, letos prvič pa bodo svoje jekle-
ne domove na kolesih lahko na sejem pripeljale fizične 
osebe in jim poiskale nove lastnike. Kampingu in karava-
ningu bo posvečen tudi atrij sejmišča, ki bo obiskovalce 
vabilo na pravo MOS-ovo kamping doživetje.  

Gradnja in obnova doma
Zbiranje informacij o gradbenih in stanovanjskih rešit-
vah, ki na tržišču obstajajo, je dolgotrajen proces. Dra-
stično ga lahko skrajšate z obiskom sejma, ki ponuja 
gradbene in stanovanjske rešitve. Letošnji MOS Dom 
ponuja še večjo ponudbo lesenega stavbnega pohištva 
(okn, vrata), talnih oblog in lesenih stopnic, ogledali pa 
si boste lahko tudi senčila, ograje, vse za gradnjo hiš, ka-
mine, senzorno tehniko, vse za streho, gradbeni materi-
al in tudi opremo za vrt. Z zaupanja vrednimi proizvajal-
ci gradbenih materialov se na sejmu lahko dogovorite 
za dobre cene, hkrati pa njihovo ponudbo na licu mes-
ta tudi primerjate. 

Od tehnike do poslovnih priložnosti
MOS Tehnika obiskovalcem ponuja pester program 
opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre kot za 
profesionalce. Je svet strojev, robotov, mehanizacije, pro-
fesionalnega orodja in vzdrževanja vozil. Prav tako je svet 
tehnologov, vzdrževalcev, programerjev, obrtnikov, po-
znavalcev tehničnih strok in ljubiteljskih mehanikov. 
Poslovno-sejemski, konferenčni in mrežni dogodek 
MOS B2B je namenjen predvsem lastnikom in vodstvu 
malih in srednje velikih podjetij in novoustanovljenim 
podjetjem. Združuje in izobražuje podjetnike, pripomo-
re k pridobivanju novih strank in vzpostavljanju poslov-
nih kontaktov tudi na tujih trgih.
Kategorija MOS Plus ohranja delček tistega, česar smo 
bili včasih na sejmih vajeni in nas po tihem še vedno nav-
dušuje. Tako boste lahko našli gospodinjske in medicin-
ske pripomočke, izdelke domače obrti, dodatke za dom 
in vrt, darila, konfekcijo, kolesa, prehrano in še marsikaj 
po ugodnih sejemskih cenah.

Sejem vseh sejmov
o d  1 0 .  d o  1 5 .  s e p t e m b r a  v  C e l j u

Radovljiški župan Ciril 
Globočnik je na slovesno-
sti poudaril, da bodo z novi-
mi prostori rešili prostorsko 
stisko zdravstvenega doma 
in zagotovili boljše pogoje 
za izvajanje zdravstvene de-
javnosti v občini. »To je veli-
ka pridobitev za občino,« je 
zadovoljen župan, ki je ve-
sel tudi, da se v Radovljici ne 
soočajo s takim pomanjka-
njem zdravnikov kot pone-
kod drugod.

Kljub vsemu tudi v Rado-
vljici manjka zlasti zdrav-
nikov družinske medicine. 
Kot je pojasnila direktorica 
zdravstvenega doma Maja 
Petrovič Šteblaj, so lani iz-
gubili dve zdravnici, zato 
bi takoj zaposlili dva zdrav-
nika družinske medicine 
in pediatra. Da bi zagotovili 

delo v pogojih, ki jih predla-
ga aneks k splošnemu dogo-
voru, pa bi potrebovali celo 
pet zdravnikov. Težave bodo 
reševali s specializanti; tre-
nutno imajo zaposlene štiri, 
še enega pa si delijo z zdra-
vstvenim domom v Tržiču.

Kadrovska situacija v Ra-
dovljici vseeno ni tako pe-
reča kot ponekod drugod 
na Gorenjskem, je povedal 
direktor Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske Jože Veter-
nik. »Imamo specializan-
te in računamo, da se bo si-

tuacija tako v Radovljici kot 
drugod na Gorenjskem sča-
soma umirila in stabilizira-
la,« je povedal in dodal, da 
nove zdravnike iščejo tudi v 
tujini, zlasti v državah bivše 
Jugoslavije.

Kot je še poudaril Veter-
nik, gorenjsko osnovno 
zdravstvo poleg kadrovskih 

težav pesti tudi prostorska 
stiska. Prizidek bi tako pot-
rebovali tudi v Škofji Loki 
in Kranju, kjer se bodo in-
vesticij predvidoma lotili v 
prihodnjih letih, trenutno 
pa poteka prenova pediatri-
je na Jesenicah, prenova ko-
tlovnice in laboratorija na 

Bledu, v Tržiču in v Bohi-
nju pa bodo izvedli energet-
sko sanacijo stavb.

Ob tej priložnosti je župan 
Ciril Globočnik zbranim 
predstavil tudi novi projekt 
Prostofer, ki ga v teh dneh 
začenjajo v Radovljici. Pro-
jekt je predvsem namenjen 

starejšim občanom, ki pot-
rebujejo prevoz, pa si iz raz-
ličnih razlogov tega ne mo-
rejo zagotoviti sami. Projekt, 
v katerega so vključeni šofer-
ji - prostovoljci, omogoča 
večjo mobilnost starejših in 
s tem tudi boljšo dostopnost 
do zdravstvenih storitev.

V prizidku bodo štiri nove ambulante
31. stran

V prizidku so med drugim uredili tri ambulante družinske medicine in eno pediatrično 
ambulanto. / Foto: Gorazd Kavčič

»Novi prostori bodo omogočili prijaznejši stik 
z bolnikom in zato pogoje za bolj kakovostno 
obravnavo,« je poudarila direktorica Zdravstvenega 
doma Radovljica Maja Petrovič Šteblaj.

Jezersko – Osrednja slove-
snost ob občinskem prazni-
ku na Jezerskem bo danes 
ob 18. uri v dvorani Korotan. 
Jutri, 7. septembra, se bo 
praznično dogajanje nada-
ljevalo z Dnevom zdravja 
in športa. Od 12. ure naprej 
bodo promocija zdravstve-
nih programov SVIT, DORA 
in ZORA, testiranje telesne 
pripravljenosti (preizkus hoje 
na dva kilometra), merjenje 
krvnega tlaka, kros za otro-
ke in odrasle, teniški turnir, 
turnir v namiznem tenisu, 
turnir v nogometu in odbojki. 
Pripravljajo jezersko tržnico s 
ponudbo lokalnih produktov, 
predstavili se bosta tudi Me-
stna knjižnica Kranj in Podru-
žnična šola Jezersko.

Praznik z dnevom 
zdravja in športa

Bled – Na Bledu se bo jutri 
začelo zasedanje Generalne 
skupščine Evropske ribiške 
zveze (EAA), ki ga gosti Ri-
biška zveza Slovenije kot naj-
večja nevladna organizacija 
na področju sladkovodnega 
ribištva pri nas. EAA že 25 let 
združuje dvanajst sladkovo-
dnih in morskih ribiških zvez 
iz prav toliko držav. 

Generalna skupščina 
Evropske ribiške zveze

C
EL

JS
KI

 S
EJ

EM
 D

.D
., 

D
EČ

KO
VA

 C
ES

TA
 1

, C
EL

JE



Gorenjski glas
petek, 6. septembra 2019

Vodja del je dr. Jan Bizjak iz javnega pod-
jetja Infrastruktura Bled s svojo ekipo. Gole 
erodirane površine so zatravili. »Dokončno 
ureditev zelenic sicer načrtujemo po 
prenovi Jezerske promenade, ki bo pred-
vidoma izvedena naslednje leto, ko bomo 
vzdolž promenade posamično oziroma 
skupinsko zasadili tudi nova drevesa rdeče 
in navadne bukve, breze, jelke, malega je-
sena, gabra, japonskega drena, tulipanov-
ca, japonske sofore in gorskega javorja, ki 
bodo v prihodnjih desetletjih nudila senco 
in nadomestila svoje mogočne predhod-
nike,« pojasnjuje dr. Bizjak. V park bi v 
prihodnosti radi vključili še posamezna 
drevesa atlaške oziroma himalajske cedre, 
ginka, orjaške sekvoje in podobnih zelo za-
nimivih dreves, ki so nekdaj že bili prisotni 
v blejskih parkih. 

Zelenje varuje priobalni pas
V priobalnem pasu jezera v naslednjih 
letih načrtujejo zasaditve dreves jeseni 
čudovitih močvirskih taksodijev, belih 
in črnih topolov, trepetlik, sivih in črnih 
jelš, belih vrb in vrb žalujk, ki že od 
nekdaj lepšajo obalo Blejskega jezera. 
»Najmogočnejša sta več kot sto let stara, 
blizu štirideset metrov visoka bela topola 
pod Zdraviliškim parkom. Le name-
nite jima svoj poklon in občudovanje, 
ko boste v njuni bližini,« pravi dr. Jan 
Bizjak. Drevesa ob vodi ne nudijo le lepih 

odsevov in prijetne sence na sprehajalni 
poti, ampak predstavljajo tudi zavetje in 
prijetno senco ribam, racam in ostalim 
prebivalcem blejskega bisera. Njihov gost 
koreninski sistem med drugim pred-
stavlja tudi eno od najbolj naravnih in 
učinkovitih zaščit pred spodjedanjem in 
erozijo obale, ki je na nekaterih predelih 
okrog jezera že precej prisotna. 

Znameniti park pod Vilo Bled
»Zasaditev novih dreves različnih drevesn-
ih vrst načrtujemo tudi v parku pod Vilo 
Bled, kjer smo spomladi skupaj s podiz-

vajalci že izvedli strokovno nego dreves, 
poleti pa smo lepo uredili tudi zelenice in 
sprehajalne poti. Poleti smo nego dreves 
opravili tudi v Veslaškem centru, kjer 
smo skupaj s podizvajalci nevarne votle 
in z glivo okužene jelše po strokovnem 
arborističnem pregledu in priporočilu 
odstranili, vitalna drevesa pa očistili suhih 
vej,« pojasnjuje Bizjak. Odstranjena 
drevesa bodo to jesen oziroma naslednje 
leto nadomestili z zasaditvijo novih jelš, 
ki bi jim radi dodali še kakšno belo vrbo in 
stebrast topol. Ta drevesa so, po pričanjih 
starejših domačinov, nekoč že krasila 
tamkajšnje območje.

Blejski parki dobivajo 
novo podobo
Po končani izgradnji namakalnega sistema, ki se je po spletu okoliščin na žalost zavlekla tudi v  
poletje, so se lepšanja travnatih površin lotili tudi v blejskih parkih.

Lepa greda v športnem parku Bledec

Dela potekajo v skladu s sprejetimi razvo-
jnimi in prostorskimi dokumenti občine 
in zavoda. Parkirišče, kot pravi direktor 
Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik, 
pa ne bo namenjeno le obiskovalcem Ble-
jskega gradu, pač pa bodo lahko parkirali 

tudi drugi. »V zadnjih letih smo imeli s 
parkiranjem avtobusov, ki so pripeljali 
obiskovalce na grad, kar nekaj težav, ki 
smo jih reševali z začasnim parkiriščem 
pod gradom.« Do konca septembra 
naj bi bilo novo parkirišče za avtobuse, 

vredno 750.000 evrov, končano. Tre-
nutno se ureja spodnji ustroj parkirišča, 
saj zemljišče statično ni bilo najboljše, 
zato so potrebna nasutja. Parkirišče bo 
omogočalo tudi parkiranje za krajša ob-
dobja, s tem pa želijo omogočiti parkiran-
je ne samo obiskovalcem gradu, ampak 
tudi tistim, ki so sedaj v času čakanja 
na svoje potnike parkirali vsepovsod po 
Bledu in okolici, saj to omogoča povezava 
s severno razbremenilno cesto.
Zavod za kulturo in Občina Bled sodelu-
jeta tudi pri urejanju zemljiških zadev, 
ki bodo omogočile začetek druge faze – 
izgradnjo parkirišča za 253 avtomobilov in 
25 avtodomov. Zavod računa, da bo grad-
beno dovoljenje pridobljeno še do konca 
leta, nakar bo v prvih mesecih prihodnjega 
leta potekal izbor izvajalca, dela pa bi res 
radi končali do novega poletja. Vsi skupaj 
so prepričani, da bo izgradnja teh dveh 
parkirišč, ki bodo s t. i. shuttle prevozi 
povezana z različnimi lokacijami v kraju in 
okolici, pomenila velik prispevek k ureditvi 
prometnih razmer za cel kraj, in ne samo 
za obiskovalce Blejskega gradu.

Začela se je gradnja 
parkirišča za avtobuse
Pri Športnem parku Bledec, ob vznožju ceste na grad in neposredno ob severni razbremenilni cesti se je 
začela izvedba prve faze izgradnje parkirišča na severozahodnem obrobju Bleda – gradnja parkirišča za 38 
avtobusov.

Po načrtih bo parkirišče za avtobuse končano do konca meseca.O
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Kot je povedal direktor Matjaž Završnik, so v skladu s smerni-
cami in dovoljenji Zavoda za varstvo kulturne dediščine uredili 
del brežine proti vhodnemu portalu na grad, ki je bila lani v 
jesenskem viharju, ki je podrl več dreves, precej poškodovana. 
Istočasno so celotno območje s tremi terasami in kamnitimi 
stenami popolnoma prenovili v skladu z načrti projektanta 
Mateja Kučine. Utrdili so vse površine za kamnitimi zidovi in 
zgradili stopnišče, ki povezuje terase in parkirišče s potjo na 
grad iz smeri jezera in Slovenskega trga. »Naredili smo še en 
korak k celoviti ureditvi gradu in njegove okolice,« pravi Matjaž 
Završnik. Pri delih so bili stalno prisotni tudi arheologi, saj gre 

za občutljivo območje, kjer so praktično povsod našli najdbe, 
ki dokazujejo poseljenost tega območja skozi vsa zgodovinska 
obdobja. »Arheologi so raziskovali teren in nadzorovali grad-
bena dela, zato tudi več kot mesec dni trajajoča zamuda pri 
zaključku del. Njihov trud pa ni bil zaman, saj so odkrili grobove, 
kamnite sekire, rimske novce, osti puščic, okraske in podobno,«, 
še dodaja direktor Zavoda za kulturo Bled. Arheološki del se zdaj 
zaključuje, zato bodo lahko zaključili tudi ostala gradbena dela. 
Prostor bodo opremili tudi s klopmi in ostalo urbano opremo, 
kar bo omogočalo tudi organizacijo kakšne prireditve, dogodka 
ali predstavitve, ki bo primerna za ta poseben prostor, najdbe 
pa bodo predstavljene v manjšem arheološkem muzeju, ki ga 
načrtujejo v zgradbi ob vznožju gradu, kjer je bil do sedaj avto-
mobilski servis.

Obnovljen park
Zavod za kulturo Bled, ki upravlja Blejski grad,  
kulturni spomenik državnega pomena, končuje  
dela v grajskem parku.

Dela v grajskem parku gredo h koncu.

Turizem Bled je skrbnik Zlatega znaka zelene sheme slovenskega 
turizma. Gre za certifikat, ki ga je pridobil na podlagi pobude Slov-
enske turistične organizacije za včlanitev v mednarodno shemo 
certificiranih turističnih destinacij, ki si prizadevajo za trajnostni 
razvoj. Naloge in projekti na tem področju tečejo nemoteno, 
tema letošnjega mednarodnega natečaja za vse zelene desti-
nacije tega sveta je bila med drugim tudi Ravnanje z odpadki iz 
zmanjševanje količine plastike. Turizem Bled je projekt prijavil v 
tesnem sodelovanju z Infrastrukturo Bled, ki je tudi nosilka nene-
hno trajajočega izobraževalnega programa na področju ločevanja 
odpadkov, predvsem pa njihovega zmanjševanja.  
Količina odpadkov na Bledu iz leta v leto narašča. Občani in 
občanke so sicer vzor ločevanja odpadkov, saj se število ločeno 
zbranih odpadkov vsako leto poviša. Kljub vsemu pa ima Bled 
problem, in to je ravno v vsakoletnem povišanju količine ločeno 
zbranih odpadkov. Blejski problem torej ni ločevanje odpadkov, 
pač pa doseči zmanjšanje celotne količine odpadkov. 
Naloga je izjemno težka, saj zahteva spremembo načina življenja, 
tako za domačine kot za obiskovalce in turiste. Nalogo izvaja javno 
podjetje Infrastruktura Bled skupaj z Občino Bled in zavodom 
Turizem Bled. 

Zeleni Bled in ravnanje  
z odpadki
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Iskra Mehanizmi je razvojni dobavitelj za visoko zahtevne mehatronske rešitve v avtomobilski industriji, medicini in proizvodnji 
aparatov. 

Naše ambiciozne načrte podpirajo šestdesetletne izkušnje, standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem pa 
motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. 

Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni 
naziv »Vlagatelji v ljudi«. Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije. 

 

Za študijsko leto 2019/2020 

Razpisujemo štipendijo za študente naslednje smeri:  
• Magister inženir elektrotehnike – 1 štipendija 

Rok za oddajo prijave je 17.9.2019.  

Štipendistu nudimo: 
 
• praktično delo pod strokovnim mentorstvom, 
• mentorstvo pri izdelavi magistrske naloge, 
• možnost osebnega in strokovnega razvoja ter 
• zaposlitev po končanem študiju. 
 
Prijava naj vsebuje: 

• kratek življenjepis  (tudi izkušnje in dosežke),  
• potrdilo o vpisu v tekoči letnik,   
• dokazilo (kopijo) o študijskem uspehu predhodnih študijskih let  
• morebitna priporočila in 
• kopijo priznanj ter pohval za dosežke med dosedanjim študijem. 

 

Prijavo z ustreznimi dokazili nam lahko pošljete po pošti na naslov Iskra Mehanizmi, d.o.o. , Lipnica 8, 4245 Kropa , s 
pripisom Štipendiranje ali na elektronski naslov: katja.milovanovic@iskra-mehanizmi.si.    

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 1. oktobrom 2019 se spremeni delovni čas 
pogodbene pošte 4267 Srednja vas v Bohinju.
Delovni čas pogodbene pošte 4267 Srednja vas 
v Bohinju:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 
sreda:

 9.00–13.00,  
9.00–18.00,

sobota:  9.00–11.00.

Ob nedeljah in praznikih bo pošta zaprta.

Veselimo se vašega obiska.

Po
št

a 
Sl

ov
en

ije
 d

.o
.o

., 
Sl

om
šk

ov
 tr

g 
10

, M
ar

ib
or

www.posta.si

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot pojasnjujejo na 
kranjski občini, bo dolžina 
novozgrajenega odseka ne-
kaj manj kot 260 metrov, pri 
čemer bo na prvem odseku 
izveden nivojsko ločen pas 

za kolesarje in pešce, v dru-
gem delu pa bo vzpostavlje-
na mešana površina za pešce 
in kolesarje. Dela bodo tra-
jala predvidoma mesec dni. 
Določena dela bodo poteka-
la tudi na vozišču, zato opo-
zarjajo, naj prebivalci in obi-
skovalci tega območja po-
zorno spremljajo prometne 
oznake. 

Prav tako na Cesti Stane-
ta Žagarja so se začela ze-
meljska dela in izvedba od-
vodnjavanja od Petrola do 
Jezerske ceste, v naslednjih 
dneh pa je predviden zače-
tek del od križišča s Cesto 
Jaka Platiše do krožnega kri-
žišča. 

Trenutno se ureja talna ver-
tikalna signalizacija na Cesti 
talcev ter gradi kolesarske po-
vezave na območju pokopali-
šča. Na cesti Rudija Šelige iz-
vaja rušenje obstoječega ploč-
nika, vgradnjo betonskih la-
mel, pripravlja spodnji ustroj 

in nevezani del zgornjega 
ustroja ter odvodnjavanje na 
prvi polovici trase. Na Koro-
ški cesti, od Kidričeve ceste 
mimo Stošičeve ulice do kro-
žnega križišča na Bleiweiso-
vi cesti so dela večinoma za-
ključena, potrebno je izves-
ti še počivališča za kolesarje.

Gradi se tudi Center trajno-
stne mobilnosti, kjer so v teku 
zemeljska dela, izgradnja tal-
ne plošče ter priklop objekta 
na javno infrastrukturo. 

Izvajalci v času del prosi-
jo tudi za potrpežljivost. Na-
ložbo sofinancirata Republi-
ka Slovenija in Evropska uni-
ja iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj.

Pot za pešce  
in kolesarje
Kar nekaj časa so domačini in drugi Kranjčani 
opozarjali, da je nujno potrebna izgradnja 
kolesarske in peš poti na severnem delu Ceste 
Staneta Žagarja na Primskovem, pred kratkim pa 
se je gradnja vendarle začela. 

Gradnja novega odseka kolesarske steze in peš poti se je 
začela prejšnji teden. / Foto: Tina Dokl

Andraž Sodja

Koprivnik, Gorjuše – Ta ko-
nec tedna bosta Koprivnik 
in Gorjuše znova v zna-
menju tradicionalnih Vod-
nikovih dni, tokrat že še-
stindvajsetih. Program se 
je začel včeraj na Gorju-
šah, kjer so odprli informa-
cijsko točko in postajališče 
ter pripravili kulturni ve-
čer s predstavo Ljubljanski 
vodnik našel Vodnika v iz-
vedbi Alenke Tetičkovič in 
Andreja Rozmana - Roze. 

Ureditev informacijske toč-
ke ter postajališča na Gor-
jušah je potekala v sklopu 
projekta Smer TNP, po in-
formacijah Občine Bohinj 
pa bo doslej neurejena in 
neustrezno izkoriščena 
javna površina z ekološkim 
otokom in pitnikom urba-
no koristila potrebam lokal-
nega prebivalstva, s prosto-
rom, kamor se lahko zate-
čejo v slabem vremenu, pa 
tudi obiskovalcem.

Danes se Vodnikovi dne-
vi selijo na Koprivnik, kjer 

bo najprej večerni pohod ot-
rok na Vodnikov razglednik 
z odhodom ob 18. uri izpred 
gasilskega doma na Kopriv-
niku, pohod pa se bo zak-
ljučil ob 19.30 v gasilskem 
domu z odprtjem razstave 
del iz otroške slikarske ko-
lonije. Sobotni program se 
bo začel ob 18.30 v cerkvi na 
Koprivniku s kulturnim ve-
čerom. V programu bodo 
sodelovali tenorist Klemen 
Torkar in pianistka Mojca 
Prus, domači cerkveni pev-
ski zbor, člani Kulturnega 

društva Gorjuše in Gledali-
šča 2B Bohinjska Bistrica s 
predstavo Alenke Bole Vra-
bec Oh, je dobro. Udeležen-
ke študijskega krožka Po-
skusimo kuhati po Vodniko-
vo bodo pripravile pokušino 
jedi, pripravljenih po recep-
tih iz Vodnikovih kuharskih 
bukev, in predstavile delo v 
krožku. Nedelja bo zaključ-
ni dan Vodnikovih dni s sve-
to mašo v spomin Valentina 
Vodnika ob 9. uri v cerkvi na 
Koprivniku in z vaškim sej-
mom pred cerkvijo.

V Bohinju Vodnikovi dnevi
Kulturno društvo Valentina Vodnika, Kulturno društvo Gorjuše in Krajevna skupnost Koprivnik - Gorjuše 
prirejajo tradicionalne Vodnikove dneve v spomin na prvega župnika koprivniške fare, pesnika in 
narodnega buditelja Valentina Vodnika.

Kranj – Pri spomeniku bazoviškim junakom v Prešernovem 
gaju bo danes ob 16. uri spominska slovesnost ob 89. obletnici 
njihove smrti. Udeležence bo pozdravil kranjski podžupan Ro-
bert Nograšek, slavnostna govornica pa bo županja zamejske 
občine Repentabor Tanja Kosmina.

V spomin na bazoviške žrtve
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Maša Likosar

Šenčur – Skupna pogodbe-
na vrednost znaša nekaj več 
kot 668 tisoč evrov za rekon-
strukcijo obstoječega stano-
vanjskega dela Blagneče hiše 
v centru Šenčurja, ki je kul-
turni spomenik lokalnega po-
mena. Na razpis za izvajalca 
del se je prijavil en sam kan-
didat, omenjena Gorenjska 
gradbena družba, ki je dela 
začela takoj po podpisu po-
godbe 21. avgusta.

V minulih dveh letih so že 
porušili gospodarsko poslo-
pje za hišo in postavili no-
vogradnjo, kjer bodo uredili 
medgeneracijski center. Za 
stanovanjski del glavne hiše 
so dosegli spremembo grad-
benega dovoljenja, ki je v skla-
du z zahtevami Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. 

»Dosegli smo, da obstoječi le-
seni del, ki je bil nefunkciona-
len, dotrajan in nevaren, pod 
strokovnim nadzorom Zavo-
da v celoti odstranimo, kar je 
bilo že storjeno minuli konec 
tedna, in postavimo novega, 
ki bo identičen sedanji podo-
bi; saniramo stene in na novo 
izdelamo vezno betonsko 
ploščo,« je pojasnil Aleš Pu-
har iz Občine Šenčur in do-
dal: »Izvedba del mora biti 
končana do konca oktobra, 
saj nas zavezuje novembrski 
rok za vložitev zahtevka za 
pridobitev sredstev Eko skla-
da, kjer bomo dobili povrnje-
nih 96 tisoč evrov sredstev za 
izgradnjo medgeneracijske-
ga centra.« V spodnjem delu 
stanovanjskega dela bodo 
uredili muzejske prostore s 
črno kuhinjo, v zgornjem pa 
urejene funkcionalne prosto-
re, ki bodo povezani z medge-
neracijskim centrom. 

Za opremo objekta je bila 
podpisana posebna pogod-
ba v vrednoti 193 tisoč evrov, 
za naložbo pa so že dobi-
li odobrena sredstva progra-
ma LAS Gorenjska košarica v 
vrednosti 139 tisoč evrov. Na 
Občini Šenčur predvidevajo, 
da bodo gradbena dela kon-
čana do konca leta in bodo v 
decembru prenovljeni in na 
novo zgrajeni prostori preda-
ni svoji namembnosti. 

V Šenčurju že začeli 
obnavljati Blagnečo hišo
Župan Občine Šenčur Ciril Kozjek in direktor Gorenjske gradbene družbe Stane Remic sta podpisala 
pogodbo o obnovi Blagneče hiše. Z obnovo so že začeli.

Gorenjska gradbena družba je že začela obnovo stanovanjskega dela Blagneče hiše. 
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Gledališki koncertni Glasbeno scenski Filmski otroški

Kot je povedal vodiški žu-
pan Aco Franc Šuštar, so po 
sestanku, ki je nedavno po-
tekal na Arsu, kjer so bili pri-
sotni predstavniki Darsa, di-
rekcije za ceste in soglasoda-
jalci, določili 30-dnevni rok, 
v katerem bodo poskusili po-
iskati najboljšo rešitev. Po-
dobno tudi na Darsu pravijo, 
da si različni resorji prizade-
vajo za čimprejšnjo pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. 
»Upam, da bo pristojnim in-
stitucijam v tem času uspe-
lo najti pot za vložitev grad-
benega dovoljenja. V prime-
ru, da bi bila potrebna pre-
soja vplivov na okolje, se bo-
jim, da obvoznice v Vodicah 
ne bomo videli še vsaj nas-
lednjih tri do pet let,« se naj-
hujšega boji vodiški župan.

Če bi prišlo do takšne za-
mude, pa se v Vodicah boji-
jo tudi tega, kaj bi se zgodilo 
s finančnimi sredstvi, ki so 
za zdaj še zagotovljena tudi 

s šestletnim operativnim 
načrtom vlaganj v promet in 
poslovnim načrtom Darsa.

Predstavnik civilne inici-
ative, ki je pred dvema leto-
ma organizirala proteste, in 
občinski svetnik Branko Bo-
govič ne verjame, da bo pri-
stojnim v tridesetih dneh us-
pelo najti rešitev, saj, kot pra-
vi, prej več let nihče ni nič na-
redil za podaljšanje okolje-
varstvenega dovoljenja. Opo-
zarja, da je kvaliteta življe-
nja občanov vse slabša. Skozi 
Vodice namreč vsak dan pe-
lje več kot 10 tisoč osebnih in 
1700 tovornih vozil, promet 
pa se še povečuje. 

»Situacija v Vodicah je iz 
dneva v dan bolj nevzdržna, 
predvsem zaradi bližnje in-
dustrijske cone v Žejah pri 
Komendi, katere gradnja 
se zaključuje. Industrjska 
cona Komenda je največja 
industrijska cona v Sloveni-
ji in je bila zgrajena, kot vsi 
vemo, brez ustrezne povezo-
valne ceste na avtocesto,« je 

povedal Bogovič, ki skupaj z 
ostalimi občinskimi svetni-
ki ugotavlja, da se zaradi ele-
ktronskega cestninjenja po-
večuje promet tudi na vseh 
preostalih prometnicah v 
občini, ne le na Kamniški 
cesti v Vodicah. 

V civilni iniciativi so zara-
di prelomljene obljube drža-
ve že pozvali k novim prote-
stom. Branko Bogovič pa je v 
torek na seji občinskega sve-
ta predlagal tudi večji angaž-
ma Občine Vodice. 

Svetniki so tako na Bo-
govičevo pobudo soglasno 
sprejeli sklep, da naj obči-
na v okviru evropskega te-
dna mobilnosti, ki bo pote-
kal od 16. do 22 septembra, 
izvede protestni shod, s ka-
terim bodo opozorili na nev-
zdržne prometne razmere v 
občini, in v primeru, da zah-
teve ne bodo uslišane, orga-
nizira še dodatne shode. Us-
tanovili so tudi skupino, ki 
bo vodila aktivnosti glede 
nadaljnjih shodov.

Zaradi obvoznice znova protesti
31. stran

Krvavec – To nedeljo bo po-
tekal tradicionalni praznik 
planšarstva na Krvavcu, 
Kravca s Krvavca Fest. Ob 10. 
uri se bo predstavila Godba 
Cerklje, hkrati pa bo sledil 
tudi voden pravljični pohod 
po Poti pastirskih škratov za 
otroke (do 13. ure, zbor na 
Plaži Krvavec). Ob 10.30 bo 
voden pohod s krvavškimi 
pastirji na Kriško planino do 
postojanke Viženčar, kjer si 
bodo obiskovalci lahko ogle-
dali prikaz molže in pastirskih 
običajev. Ob 13. uri bo sveta 
maša v Kapeli Marije Snežne, 
ob 14. uri pa prihod na Plažo 
Krvavec, kjer bo začetek krav-
je rulete, pravo pastirsko kosi-
lo in delavnica peke palačink 
za otroke. Ob 14.30 bo sledila 
zabava na Plaži Krvavec.

Kravca s Krvavca Fest

Jasna Paladin

Ljubljana – Nadzorni svet 
Leka je s 1. septembrom za 
predsednika uprave druž-
be imenoval mag. Roberta 
Ljolja, dosedanjega global-
nega vodjo za strategijo na-
bave za celotne Novartisove 

tehnične dejavnosti, ki se je 
Leku pridružiš še kot štu-
dent leta 1993. Na svoji več 
kot dvajsetletni poklicni 
poti je imel vrsto vodstvenih 
vlog v informacijski tehno-
logiji, oskrbi, nabavi in teh-
ničnih dejavnostih. Uspeš-
no je uvedel precej novih 

tehnoloških rešitev in sis-
temov ter vodil velike time 
v državi, regiji in nato po 
vsem svetu. Nadzorni svet 
je sedanjim članom uprave 
podaljšal mandat do imeno-
vanja novih članov uprave, 
o čemer bo odločal na seji 
septembra.

Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka

Volčji Potok – Na prvo razsta-
vo Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje (UL 
ALUO) v bližajočem se no-
vem študijskem letu vabijo 
študentke smeri Ilustracija 
skupaj z Arboretumom Volčji 
Potok. Razstava nosi naslov 
Flora sreča favno in bo v Ga-
leriji Janeza Boljke v Arboretu-
mu na ogled od 7. septembra 
do 6. oktobra 2019.

Flora sreča favno
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Kako do hitrega nakupa?
Prosti čas je dragocen, zato ga radi namenimo stvarem in ljudem, ki nam veliko pomenijo. Da bi ga prihranili 
karseda veliko, je redna ponudba v trgovinah HOFER skrbno zasnovana tako, da z enim hitrim in enostavnim 
nakupom dobite vse, kar potrebujete – in to v kateri koli od 85 trgovin HOFER. Na policah vas čaka več kot 
3000 vrst izdelkov po vedno nizki HOFER CENI, ki jih dopolnjuje vam prilagojena posebna ponudba.
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Suzana P. Kovačič

Kranj – »Promocija teles-
ne dejavnosti in zaveda-
nje o njeni pomembnosti 
za zdravje se gradi od otro-
štva naprej, ko se oblikujejo 
temelji za življenjski slog v 
odraslosti. Najboljši vzor ot-
rokom smo najprej starši. 
Če smo starši aktivni, otro-
ci sodelujejo pri tem. Že pri 
otroku so pomembne inten-
zivnost, vrsta in pogostost 
vadbe,« je poudarila Uršu-
la Zaplotnik. A vse se zač-
ne z igro, doda Teja Fabijan: 
»Vsak otrok naj bi se najprej 
gibal skozi igro. Starši naj 
se v igro vključijo, skupaj z 
otroki naj gredo tudi v hri-
be, kolesarit, plavat ... Otro-
ke naj predvsem spodbujajo 
h gibanju. Šport naj bo v ot-
roštvu oz. na začetku rekre-
ativen. Priporočljivo je, da 
so otroci in mladostniki gi-
balno aktivni vsaj eno uro 
vsak dan v tednu (sem ni vš-
teta športna vzgoja v šoli).« 
A kako otroka tudi pravilno 
motivirati za gibanje? »Lah-
ko so prva izbira otroška 
igrala. Prepričamo otroka s 
tem, da so igrala nekaj dob-
rega, da se bomo na njih za-
bavali. Vsak otrok gre še po-
sebej rad na igrala, če so le 
starši, prijatelji ali njegovi 
vrstniki zraven. Na ta način 

se bodo otroci tudi lažje 
znašli v neki dejavnosti,« je 
pojasnila Teja Fabijan.

Premalo gibanja je v da-
našnji družbi velik problem, 
a ravno gibanje pomembno 
vpliva na zdrav življenjski 
slog, med drugim na zniže-
vanje indeksa telesne mase. 
Ni odveč razmislek sogovor-
nic, ko se ravno začenja novo 
šolsko leto: »Dobrih 45 mi-
nut do ene ure so učenci, di-
jaki ... sposobni koncentraci-
je, potem ta pade. Da bi sle-
dili pouku, lažje razmišljali, 

bili bolj dovzetni za novo 
snov in tudi sproščeni, je 
med odmori dovolj nekajmi-
nutno razgibavanje, t. i. ak-
tivni odmor. Preproste vaje, 
ki predramijo duha in nare-
dijo veliko koristnega, če pre-
idejo v vsakodnevno rutino.«

Uršula Zaplotnik in Teja 
Fabijan sta poudarili tudi 
pomen gibanja v odrasli 
dobi. Odrasel človek mora 
biti zmerno aktiven vsaj pol 
ure od pet- do sedemkrat na 
teden. Sem se prišteva tudi 
hoja po stopnicah, delo na 

vrtu, hoja do službe, če ta ni 
predaleč. »V tridesetih mi-
nutah zmerne aktivnosti že 
pospešimo utrip, zadiha-
nost, prijetno toplo nam je. 
Odrasli bi morali dodatno 
dva- do trikrat na teden dela-
ti še vaje za mišično moč in 
ravnotežje. Priporočljive so 
tudi enostavne dihalne vaje, 
ki vplivajo na sproščanje in 
manjšajo stres.« 

Zaplotnikova je opozori-
la še na en velik problem, 
nepravilno oziroma slabo 
držo, ki je posledica preveč 

sedenja. V ZD Kranj k od-
pravljanju teh težav pristopa-
jo individualno, glede na pa-
cientove potrebe, a obstajajo 
tudi splošne vaje za držo, kot 
svetuje: »Poravnava ramen 
nazaj, brado k sebi, aktivaci-
ja globokih trebušnih mišic 
in imamo lepo držo.« Največ 

mladih imajo v obravnavi za-
radi bolečin v hrbtenici v led-
venem delu in zaradi špor-
tnih poškodb, kajti tudi ne-
pravilno predpisana vadba 
za pripravo na šport je lah-
ko problem. Zato imajo pre-
davanja tudi za športne peda-
goge, trenerje o tem, na kaj 
morajo biti pozorni. »Peda-
gogi, trenerji poskrbijo za iz-
vedbo vadbe, fizioterapevti 
pa smo za to, da spremljamo 

pravilnost izvedbe.« Sogo-
vornici k temu dodajata, da 
je vse več sodelovanja med 
različnimi strokami, kar ima 
pozitivne učinke. 

»Najpomembnejše naji-
no sporočilo pa je, naj bo te-
lesna dejavnost del vsakda-
njega življenja. Vadba naj 

bo varna, načrtovana, z do-
ločeno hitrostjo in načinom 
stopnjevanja. S poudarki 
na pravilni drži. Le tako pri-
demo do pravega cilja.« Za 
športno aktivnost, ne gle-
de na to, kaj izberemo, pa je 
splošno znano, da ugodno 
deluje na počutje, je odlič-
na priložnost za druženje ... 
za otroke in odrasle. Zato naj 
bo na urniku zares vsak dan, 
skleneta sogovornici. 

Gibanje naj bo naš vsakdan ...
... kar je odličen recept, ki pomembno vpliva na oblikovanje telesnega, duševnega in socialnega dela osebnosti človeka, sta poudarili diplomirani 
fizioterapevtki Teja Fabijan in Uršula Zaplotnik. Zaplotnikova je tudi vodja fizioterapije v Zdravstvenem domu Kranj. Gibalno »popotnico« naj bi prejeli  
že v otroških letih.

Od leve Teja Fabijan in Uršula Zaplotnik / Foto: Tina Dokl

Od 9. do 14. septembra bo na več lokacijah po Kranju 
potekal Festival športa Kranj, v želji, da se čim več 
otrok in staršev spodbudi k športnemu udejstvovanju 
in aktivnemu preživljanju prostega časa. Namenjen je 
predstavitvi izvajalcev kranjskih športnih programov 
in objektov ter raznolikih športnih možnostih, ki jih 
ponuja mesto. Projekt je nastal v sodelovanju Športne 
zveze Kranj, Zavoda za šport Kranj, občine Kranj, 
Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Zdravstvenega 
doma Kranj, Kranjskih vrtcev in osnovnih šol, 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih 
zvez ter drugih izvajalcev športnih programov. 

Mateja Rant

Škofja Loka – »Občina se že 
vrsto let uvršča v sam vrh ob-
čin v državi, v katerih je naj-
bolje živeti, in sodi med ob-
čine s stabilnimi demograf-
skimi razmerami. Zato smo 
zelo veseli, da se je Investi-
cijska družba Dolnov odlo-
čila, da bo na eni izmed naj-
bolj zanimivih lokacij v Ško-
fji Loki zgradila novo stano-
vanjsko sosesko,« se grad-
nje novih stanovanj veselijo 
na Občini Škofja Loka.

Novo stanovanjsko so-
sesko bodo umestili na 
rob mestnega središča na 

območje nekdanjih Dolen-
čevih vrtov, so pojasnili na 
občini. »Soseska se nahaja 
na meji med starim, zašči-
tenim vaškim tkivom in 
med veznim urbanim tki-
vom Stare Loke in Škofje 
Loke.« Investitor načrtu-
je gradnjo štirih stanovanj-
skih stolpičev in dveh manj-
ših poslovno-stanovanjskih 
objektov s skupno dvoe-
tažno podzemno parkirno 
garažo, v kateri bo prosto-
ra za približno dvesto oseb-
nih vozil. Poskrbeli bodo še 
za celotno zunanjo, prome-
tno, komunalno in energet-
sko ureditev. 

Nastaja nova soseska
Na območju Dolenčevih vrtov v Škofji Loki bodo 
gradili stanovanjsko sosesko s 86 stanovanji, 
štirimi poslovnimi prostori in podzemno garažo.

Javorje – V Osnovni šoli Javorje bodo jutri ob 19. uri pripra-
vili praznovanje ob 150. obletnici ustanovitve občine Javorje. 
Pomembne obletnice, ki jo ljudje manj poznajo, a je bila za 
razvoj kraja zelo pomembna, se bodo spomnili z ljudsko igro, 
po kateri bo sledilo družabno srečanje.

Ob 150-letnici občine Javorje



10 Gorenjski glas
petek, 6. septembra 2019

info@g-glas.si

R
A

Z
VO

JN
A 

A
G

E
N

C
IJ

A 
S

O
R

A
, P

O
LJ

A
N

S
K

A 
C

E
S

TA
 2

, 4
2

2
0

 Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 
2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Za vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna agencija Sora.

OD NASADOV IN SADOVNJAKOV DO  
SADNIH IZDELKOV, OD SENA DO SENENEGA 

MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
Kmetije, ki so primer dobre prakse na podro-
čju pridelave in predelave senenega mleka, 
sadja in jagodičevja, so se povezale z name-
nom, da skupaj nudijo celovito znanje in izku-
šnje, kako priti od sena do senenega mleka in 
mlečnih izdelkov ter od nasadov in sadovnja-
kov do sadnih izdelkov. V seneno verigo so-
delovanja so se povezale kmetije, ki se ukvar-
jajo s pridelavo sena, senenega mleka in mleč-
nih izdelkov. V drugo, sadno verigo, pa so se 
povezale kmetije z nasadi jagodičevja in sa-
dovnjaki ter s predelavo v sadne izdelke.

Ekološka kmetija Pr' Demšari

V soboto, 21. 9. 2019, organiziramo ogled 
kmetij, ki so povezane v seneno verigo.  
Obiskali bomo štiri kmetije. Na ekološki 
kmetiji Pr' Demšari v Martinj Vrhu nam 
bodo predstavili sušenje sena, ki je osnova 
za pridelavo senenega mleka. Udeleženci 
bomo vključeni v posamezne preizkuse, kjer 
bomo lahko preverili svoj občutek za različ-
ne vlažnosti krme, pretoke zraka, tempera-
ture. Na kmetiji Na Ravan v Cerkljanskem 
Vrhu si bomo ogledali pašo živali. Sledil bo 
prikaz predelave v mlečne izdelke s poudar-
kom na predelavi sira. Kmetija Odems v Pre-
dosljah bo posredovala svoje znanje in izku-
šnje s področja predelave svežih mlečnih iz-
delkov, kot so jogurti, skute, namazi. Specifič-
nosti pridelave senenega mleka pri kozah pa 
nam bodo predstavili na kmetiji Pr' Ropet v 
Radomljah. 

Kmetija Pr' Ropet (foto Kreacija tim)

V soboto, 28. 9. 2019, bo ogled petih kme-
tij, ki so povezane v sadno verigo in se 
ukvarjajo z vzpostavitvijo sadovnjakov in 

nasadov jagod, pridelavo in predelavo ja-
godičevja in sadja. Z obiskom različnih kme-
tij bo posredovano zaokroženo znanje in iz-
kušnje o pridelavi sadja tako v travniških kot 
tudi v intenzivnih sadovnjakih ter o postop-
kih predelave sadja. V Dorfarjah se naha-
ja Drevesnica Zakotnik, ker nam bodo pri-
kazali vzdrževanje in rez sadnega drevja ter 
kako se določa zrelost jabolk. V sadovnjaku 
Drevesnice Zakotnik je pester izbor sort, od 
starih, avtohtonih do novejših, odpornejših 
sort jabolk. Drevesnica se lahko pohvali tudi 
z obsežnimi nasadi jagod ter bogatim zna-
njem in izkušnjami z načrtovanjem nasadov, 
sajenjem in pridelavo jagod. 

Drevesnica Zakotnik (foto Jerneja  
Klemenčič Lotrič)

Drevesnica Zakotnik (foto Kreacija tim)

Sadjarsko društvo Tunjice nam bo predsta-
vilo travniški sadovnjak, ki se lahko pohvali s 
številnimi starimi sadnimi sortami ter z zna-
njem o vzgoji, cepljenju in načrtovanju sa-
jenja. Na ekološki kmetiji Matevžuc v La-
zah v Tuninju si bomo ogledali predelavo 
sadja v sadno vino in kis. Predstavitev pre-
delave sadja v sadne sokove, žganje in ostale 
sadne izdelke bo potekalo na kmetiji Mati-
jovc v Podbrezju. Svoje izkušnje, ki so jih pri-
dobili pri pridelavi in trženju jagod, pa nam 
bodo posredovali na kmetiji Pr' Ropet v Ra-
domljah.

Ekskurziji sta odlična priložnost za pridobi-
tev znanja in izkušenj s področja sadovnja-
kov, jagodičevja, sušenja sena, pridelave se-
nenega mleka ter predelave v mlečne in sad-
ne izdelke. 

Za ekskurziji bo organiziran skupni prevoz. 
Stroški izvedbe ekskurzij so kriti iz projekta 
sodelovanja LAS Odprta vrata kmetij in sta za 
udeležence s škofjeloškega območja (občine 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, 
Žiri) brezplačni. Število mest je omejeno.

Prijave in dodatne informacije dobite  
na Razvojni agenciji Sora, tel. 04/50 60 222.

Pripravila: Jerneja Klemenčič Lotrič,  
Razvojna agencija Sora

Maša Likosar

Martinj Vrh – Združenje bor-
cev za vrednote NOB Škofja 
Loka in Občinska organiza-
cija za vrednote NOB Že-
lezniki sta na Puču pri Potoč-
nikovih v Martinj Vrhu letos 
že dvajsetič pripravila sreča-
nje borcev gorenjskih parti-
zanskih enot ter vseh članov 
in prijateljev Združenja bor-
cev za vrednote NOB. Slav-
nostni govornik je bil tokrat 
zgodovinar Martin Premk, 
ki je dejal, da se vse bolj po-
zablja, kaj je bil nacizem 
in kaj so nemški okupator-
ji počeli na slovenskih tleh. 
»Druga svetovna vojna v Slo-
veniji ni bila le boj za svobo-
do, temveč tudi boj za obsta-
nek naroda ter ustanovitev 
slovenske države,« je pouda-
ril Premk. Ob tej priložnos-
ti je Dora Osterman, članica 

pokrajinskega sveta ZZB za 
vrednote NOB Gorenjske, 
podelila plakete – srebrno 
sta prejela Bojan Bertoncelj 
in Ana Kalan, zlato plaketo 
pa Viktor Potočnik. Predse-
dnik ZZB za vrednote NOB 
Škofja Loka Štefan Kalamar 
je za dolgoletno članstvo in 

pomoč pri delovanju organi-
zacije Francki Pintar, Ama-
liji Šmid, Stanki Bernard 
in Ljudmili Bernard podelil 
zahvale. Zahvalo je ob stole-
tnici rojstva prejel tudi Ivo 
Miklavčič, dolgoletni pred-
sednik skupnosti borcev 
Prešernove brigade.

Srečanje borcev gorenjskih 
partizanskih enot

Slavnostni govornik zgodovinar Martin Premk / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Domžale – Z raziskavo Šol-
ski barometer vsako leto 
ugotavljajo, s čim so učen-
ci, starši in zaposleni v sre-
dnjih šolah po Sloveniji naj-
bolj zadovoljni. V zadnji raz-
iskavi je sodelovalo več kot 
4500 dijakov, 2500 staršev 
in 700 zaposlenih iz 18 sre-
dnjih šol, od tega devet gim-
nazij. Kot kažejo ugotovitve, 
so tako dijaki kot starši in za-
posleni v šolah zadovoljni z 
izbrano šolo in bi jo pripo-
ročili tudi drugim. »Dijaki 
so nekoliko manj zadovolj-
ni kot njihovi starši ali učite-
lji. Največje zadovoljstvo je 
mogoče zaznati med dijaki 
prvega in drugega letnika,« 
pojasnjujejo pri Šolskem 
barometru. Med drugim so 
spremljali kakovost učenja 
in poučevanja ter družbeno 
vpletenost in šolsko okolje.

Za sodelovanje v raziska-
vi so se odločili tudi v Sred-
nji šoli Domžale. Direktor 
omenjene šole Primož Ško-
fic je pojasnil, da so se za to 
odločili, ker rezultati lahko 
pokažejo na šibke točke. »Z 
rezultati smo v naši šoli si-
cer zadovoljni, sploh če se 
primerjamo s slovenskim 
povprečjem, a vedno so mo-
žne še dodatne izboljšave,« 
razmišlja Škofic. Kot pou-
darjajo tudi pri Šolskem ba-
rometru, rezultati raziskave 
ravnateljem in zaposlenim 
na šoli služijo kot orodje za 
boljše razumevanje šolske 
skupnosti in njenih močnih 
področij, obenem pa razkri-
vajo področja, na katerih so 
potrebne izboljšave. V zad-
nji raziskavi se je izkazalo, 
da dijake skrbi predvsem, 
ali jih šola dobro pripravi 
na nadaljnje izobraževanje. 
To se zdi pomembno tudi 

staršem dijakov, pri čemer 
jih kar 78 odstotkov meni, 
da šola to delo opravlja dob-
ro. Dijaki si obenem želijo, 
da se zaposleni potrudijo, da 
šola deluje dobro, všeč jim 
je tudi, ko je njihova šola od-
prta za drugačna mnenja in 
ideje. Verjetnost, da bi star-
ši šolo priporočili tudi dru-
gim, je visoka takrat, ko se 
njihovi otroci v njej počutijo 
dobro, na zadovoljstvo star-
šev s šolo pa vplivata še ka-
kovost pridobljenega zna-
nja in vpliv šole na oseb-
nostno rast njihovih otrok. 
»Rezultati služijo kot podla-
ga za strateške načrte, ki jih 
šole oblikujejo za prihodnja 
leta,« so poudarili pri Šol-
skem barometru in dodali, 
da s tem pomagajo izbolj-
ševati kakovost sodelujočih 
srednjih šol, kar prispeva k 
izboljšanju dela slovenske-
ga izobraževalnega sistema.

Ugotavljali 
zadovoljstvo s šolo
Raziskava letošnjega Šolskega barometra je pokazala, da so učenci, starši in 
zaposleni v sodelujočih slovenskih srednjih šolah precej zadovoljni z izbrano 
šolo in bi jo priporočili tudi drugim.

Marjana Ahačič

Radovljica – Krajevna orga-
nizacija Zveze združenj bor-
cev za vrednote narodnoo-
svobodilnega boja Radovljica 

bo tudi letos pripravila slo-
vesnost, posvečeno spomi-
nu na partizane, ki so z naro-
dnim herojem Jožetom Gre-
gorčičem 9. septembra 1942 
padli na Lipniški planini ter 

ob različnem času drugod po 
Jelovici. Slavnostni govornik 
na prireditvi, ki se bo danes, 
6. septembra, ob 18. uri zače-
la v v Grajskem parku v Rado-
vljici, bo dr. Miran Hladnik, 
profesor za slovensko knji-
ževnost na Filozofski fakulte-
ti Univerze v Ljubljani. 

V spomin padlim borcem
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Maša Likosar

Soriška planina – Letošnja 
iztekajoča se poletna sezo-
na je bila na Soriški plani-
ni, ki sicer velja za priljub-
ljeno smučarsko središ-
če, nadpovprečno uspešna. 
Kot je pojasnila direktori-
ca Turističnega centra So-
riška planina Polona Goli-
ja, so poleti zabeležili tride-
set odstotkov več obiskoval-
cev kot lani, kar pripisujejo 

splošnemu povečanju turiz-
ma v Sloveniji in ugodni lo-
kaciji – Soriška planina se 
namreč nahaja med Bohi-
njem in Mostom na Soči ter 
meji na Gorenjsko in Pri-
morsko. »Od julija do konca 
avgusta so bile sobe bruna-
rice stoodstotno zasedene, 
zahvaljujoč lepemu vreme-
nu pa smo imeli tudi pove-
čano število dnevnih obisko-
valcev. Poleti je sicer vidno 
več tujih turistov, pozimi pa 

so naši gostje večinoma Slo-
venci,« je pojasnila Golijeva 
in nadaljevala: »Konec juli-
ja smo na robu gozda Jelovi-
ca uradno odprli nov kamp, 
ki ponuja priklop na elektri-
ko, internetno povezavo, sa-
nitarije, tuše in dostop do pi-
tne vode. Letošnja novost so 
bili sobotni vodeni ogledi po 
rapalski meji, vse zanimivej-
ša pa je tudi poletna vožnja z 
dvosedežnico Lajnar.« 

Novembra, pred začet-
kom zimske sezone, na So-
riški planini obljubljajo od-
prtje novega hotela Lajnar, ki 
je trenutno v zaključni fazi – 
urejajo še notranje prostore 
in okolico. »Opazili smo pot-
rebo po dodatnih ležiščih, saj 
kapaciteta brunarice zadošča 
le za štirideset ljudi, hotel pa 
bo sprejel sto dvajset gostov. 
V njem bo urejena restavra-
cija, šest dvoposteljnih sob 
z možnostjo dodatnega leži-
šča ter štiri družinske sobe s 
šestimi ležišči. Veseli nas, da 
je s svojo naravno podobo že 

pritegnil pozornost in pov-
praševanje,« je povedala Go-
lijeva in dodala, da so v izgra-
dnjo hotela do sedaj vložili 
milijon tristo tisoč evrov. 

S predprodajo smučarskih 
vozovnic bodo tako kot obi-
čajno začeli 15. oktobra, cena 
vozovnic ostaja nespreme-
njena, uradni začetek zimske 

sezone pa Golijeva težko na-
pove, saj je vreme tisto, ki po-
gojuje tako začetek kot konec. 
»Lansko leto smo smuko za-
čeli 25. decembra, a je do 19. 
januarja obratovala le vlečni-
ca Slatnik, kjer je bila proga 
umetno zasnežena, naravne-
ga snega pa ni bilo,« je pove-
dala direktorica in še zaupala, 

da bodo pred začetkom zim-
ske sezone končali tudi ob-
novo zasneževalne linije pod 
žičnico na progi Slatnik. »In-
vesticija bo z vključenim 
gradbenim materialom in 
delom vredna sto tisoč evrov, 
drugih večjih infrastruktur-
nih investicij pa za letos ne 
načrtujemo,« je sklenila. 

Zaključujejo uspešno poletno sezono 
Na Soriški planini s tradicionalnim Majerskim smenjem in kontrabantom – dvodnevnim etnografskim, kulinaričnim in glasbenim dogodkom, ki so ga letos 
pripravili že četrtič – zaključijo poletno sezono.

Hotel Lajnar na Soriški planini bo svoja vrata odprl novembra. / Foto: Tina Dokl

Direktorica Turističnega centra Soriška planina Polona 
Golija je s poletno sezono zadovoljna. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Škofja Loka – V preddverju 
Srednje šole za lesarstvo Šol-
skega centra Škofja Loka sta 
v torek predsednik republi-
ke Borut Pahor in estonska 
predsednica Kersti Kaljula-
id odkrila pametno klopco 
slovensko-estonskega prija-
teljstva. »Ponosni smo, da je 

bila za lokacijo klopce izbra-
na naša šola in da je klopca 
izdelek našega dijaka Anžeta 
Fabijana,« so ob tem pouda-
rili v srednji šoli za lesarstvo. 
V nadaljevanju sta si Borut 
Pahor in Kersti Kaljulaid v 
eni od učilnic ogledala, kako 
poteka pouk, in sicer so jima 
predstavili računalniško 
konstruiranje izdelka. Ob 

koncu obiska so jima podari-
li lebdečo skledo Teglc, nag-
rajen izdelek Dijaškega pod-
jetja leta 2018. »Predsedni-
ca Estonije je v svojem na-
govoru izrazila navdušenje 
nad ustvarjalnostjo dijakov 
in učiteljev, saj tega po nje-
nem prepričanju ne more 
nadomestiti nobena tehno-
logija,« so še pojasnili v šoli.

V šoli klop prijateljstva
Na Srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki so v torek gostili predsednika 
republike Boruta Pahorja in estonsko predsednico Kersti Kaljulaid.

Borut Pahor in Kersti Kaljulaid na klopci prijateljstva v Srednji šoli za lesarstvo / Foto: Primož Pičulin

Preživite dan v Parku Škocjanske jame -  
brezplačno z zagotovljenim prevozom! 
V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija–Slovenija 2014-2020 bomo praznovali 
Dan evropskega teritorialnega sodelovanja 2019 s sloganom »ZAKAJ SI TUDI TI EVRO-
PA«. Ob tej priložnosti vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku, ki bo v Parku Ško-
cjanske jame v Matavunu v soboto, 21. septembra 2019, s pričetkom ob 10. uri. 

Več informacij o programu dogodka bo objavljenih na spletnih straneh www. ita-slo.eu, 
www.eu-skladi.si in www.park-skocjanske-jame.si. Informacije dobite tudi pri Službi 
Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenska info točka na telefonski števil-
ki  05 73 185 32 in 05 73 185 33.

Vse predvidene aktivnosti, ki se bodo odvijale do 16.30 ure,  so v celoti brezplačne za 
udeležence, ki se bodo predhodno prijavili na dogodek. Zagotovljeno bo tudi kosilo in 
avtobusni prevozi, ki bodo vozili iz Bovca, Kranja in Kopra v Matavun in nazaj.

Predhodna prijava na dogodek je obvezna in bo možna prek spletne strani www-
ita-slo.eu do 15.9.2019 oz. do zapolnitve mest. 

Preživite dan v Parku Škocjanske jame –
brezplačno z zagotovljenim prevozom!
V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija–Slovenija 2014–2020 bomo  
praznovali Dan evropskega teritorialnega sodelovanja 2019 s sloganom ZAKAJ SI 
TUDI TI EVROPA. Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite v Parku Škocjanske jame 
v Matavunu v soboto, 21. septembra 2019, z začetkom ob 10. uri. 

Več informacij o dogodku si lahko preberete na spletnih straneh www. ita-slo.eu, 
www.eu-skladi.si in www.park-skocjanske-jame.si. Informacije dobite tudi pri 
Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenska info točka na  
telefonskih številkah  05 73 185 32 in 05 73 185 33. 

Vse predvidene aktivnosti, ki se bodo odvijale do 16.30, so v celoti brezplačne za  
udeležence, ki se bodo predhodno prijavili na dogodek. Zagotovljeno bo tudi kosilo  
in avtobusni prevozi iz Bovca, Kranja in Kopra v Matavun in nazaj. 

Obvezna je predhodna prijava na spletni povezavi: www.ita -slo.eu  
do 15. septembra 2019 oz. do zapolnitve mest. 
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Aleš Senožetnik

Kako napreduje največji 
projekt, ki poteka v Vodicah 
– gradnja kanalizacije C0 in 
ostale spremljajoče infra-
strukture?

Do sedaj je bila zgrajena 
polovica fekalnega kanala 
C0, torej približno 4,5 kilo-
metra. Do konca tega mese-
ca bodo na delu, kjer je glav-
ni fekalni kanal že položen, 
zaključena tudi vsa preosta-
la dela in položen asfalt na 
štirih odsekih, v skupni dol-
žini dveh kilometrov. V na-
daljevanju pa se bo t. i. pro-
jekt C0, ki poteka pod sloga-
nom Čisto zate, nadaljeval v 
naseljih Bukovica, Utik in 
Polje, kjer bo potekala tudi 
sočasna gradnja, ki jo v ce-
loti financira Občina Vodi-
ce in je vredna nekaj manj 
kot dva milijona evrov. Izva-
jalec je bil že uveden v delo 
in bo dela začel sredi sep-
tembra. Na novo bomo ure-
dili vso ostalo komunalno in 
prometno infrastrukturo na 
petih odsekih v skupni dolži-
ni 2,5 kilometra. Računamo, 
da bomo spomladi ali pole-
ti naslednje leto projekt tudi 
zaključili.

Gre za največji projekt 
na območju občine v zad-
njih desetletjih, ki bo imel 

dolgoročne posledice za na-
daljnji razvoj in blaginjo ob-
čanov. Vrednost kohezijske-
ga projekta je 5,6 milijona 
evrov, od tega smo pridobili 
4,3 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev s strani drža-
ve in EU, preostanek finan-
ciramo sami, prav tako pa bo 
občina sama zagotovila tudi 
slaba dva milijona evrov za 
financiranje sočasne grad-
nje.

Poleg tega pa je občina uspe-
šna tudi pri pridobivanju 
sredstev preko Lokalne ak-
cijske skupine Za mesto in 
vas.

V kontekstu Lokalne ak-
cijske skupine imamo tre-
nutno dva aktualna projek-
ta. Skupaj s sosednjimi obči-
nami sodelujemo v projektu 
E-nostavno na kolo, v sklo-
pu katerega bomo na obmo-
čju občine uredili devet kole-
sarskih točk, večinoma tam, 
kjer je že druga obstoječa in-
frastruktura, bodisi igrišča, 
osnovna šola ali vrtec. Na 
točkah bomo uredili urbano 
opremo, koše za smeti, klo-
pi in stebričke za odlaganje 
koles ter polnilnice za elek-
trična kolesa. V sklopu pro-
jekta bomo namreč pridobi-
li tudi šest električnih koles, 
ki bodo na voljo zaposlenim 

na Komunali Vodice, osnov-
ni šoli in občinski upravi. 
Vrednost projekta, ki bo do-
končan do konca oktobra, 
znaša 40 tisoč evrov, od tega 
smo prejeli 27 tisoč evrov ne-
povratnih sredstev.

Drugi projekt, ki se ga še 
posebej veselim, pa je po-
stavitev štirih otroških igri-
šč, namenjenih za igro naj-
mlajšim in druženju star-
šev. V Zapogah in Repnjah 
že stojita, dva pa bomo do 
konca meseca postavili še 
v Utiku in na Selu. Projekt 
stane 48 tisoč evrov, od tega 
smo preko LAS pridobili 
25 tisoč evrov nepovratnih 

sredstev. V nadaljevanju pa 
kandidiramo za sredstva še 
za tri igrišča v občini.

Uredili ste tudi igrišče ob 
osnovni šoli v Vodicah.

Za ta korak smo se odlo-
čili, ker je bilo igrišče dotra-
jano, asfalt je bil razpokan, 
koši pa polomljeni. Igri-
šče smo preplastili, še prej 
pa uredili odvodnjavanje in 
nato zarisali črte za košar-
karsko in nogometno igri-
šče. Dodali smo tudi štiri 
nove koše in ostalo opremo, 
kar nas je skupaj stalo blizu 
30 tisoč evrov. S tem nada-
ljujemo politiko gradnje in 

obnavljanja igrišč v občini, 
ki smo jo začeli pred leti, za 
kar smo v preteklosti večkrat 
pridobili tudi sredstva Fun-
dacije za šport.

Kakšno pozornost ste ob za-
četku šolskega leta nameni-
li šolarjem?

Že pred začetkom šolske-
ga leta je občina v sodelova-
nju z lokalnimi društvi orga-
nizirala tradicionalne Poči-
tniške kratkočasnice. V veli-
ko zadovoljstvo mi je, da se je 
letos kar 110 otrok v treh te-
dnih zvrstilo na različnih po-
čitniških delavnicah. Vese-
lo pa je bilo tudi na prvi šol-
ski dan, ki je tudi po zaslugi 
prostovoljcev iz društev upo-
kojencev Vodice in Bukovica 
- Šinkov Turn ter Moto klu-
ba Mak Vodice, ki so na kri-
žiščih voznike opozarjali na 
prisotnost šolarjev, potekal 
varno in brez težav, za kar jim 
gre posebna zahvala. Letos 
imamo v Vodicah 544 osnov-
nošolcev in 270 otrok v vrt-
cu. Prostorsko stisko smo re-
šili z odprtjem novega zača-
snega oddelka za tretji razred 
v podružnični šoli v Utiku. V 
prihodnje pa v Utiku načr-
tujemo celovito rekonstruk-
cijo šolskega objekta, v kate-
rem trenutno delujeta tako 
šola kot vrtec. Predvidevamo 

novo prostorsko ureditev, kot 
tudi protipotresno in ener-
getsko sanacijo.

Še vedno pa težko pričaku-
jete začetek gradnje obvo-
znice.

Leto in pol že potekajo 
usklajevanja med Darsom, 
ki pridobiva gradbeno do-
voljenje, in Arsom ter osta-
limi soglasodajalci. Okolje-
varstveno soglasje za obvo-
znico je bilo že pridobljeno, 
iz nam nerazumljivih zah-
tev, pa gradbenega dovolje-
nja še vedno ni. Za zdaj se 
zdi, da so državna ministr-
stva, agencije in direkcije 
večkrat druga drugi v napo-
to kot pa v pomoč. Z obvo-
znico bi se rešili več kot de-
set tisoč vozil, ki dnevno vo-
zijo skozi naselja, poskrbeli 
za bolj čisto ozračje in pred-
vsem zagotovili večjo var-
nost v cestnem prometu za 
najšibkejše udeležence.

Upam, da bo na koncu 
tudi na ravni države prevla-
dala nujnost ureditve nev-
zdržnih prometnih razmer 
tako za okolje kot za ljudi v 
Vodicah. Do takrat pa se vse-
eno lahko veselimo drugih 
pomembnih pridobitev v ob-
čini, ki bodo izboljšale življe-
nje vseh generacij naših ob-
čanov.

Veselim se novih pridobitev
Pred občinskim praznikom smo se o aktualnih projektih in izzivih občine pogovarjali z vodiškim županom Acom Francem Šuštarjem.

Aco Franc Šuštar / Foto: Občina Vodice

Aleš Senožetnik

Vodice – Občina Vodice je 
bila ustanovljena 1. januar-
ja 1995, občinski praznik pa 
praznujejo 9. septembra, na 
dan, ko je začel veljati prvi 
občinski statut, ki pomeni 
pravno formalno rojstvo ob-
čine.

Na praznični dan bodo ob 
19. uri pripravili slavnostno 
sejo Občinskega sveta Obči-
ne Vodice, na kateri bodo po-
delili tudi občinska prizna-
nja. Na slavnostni seji, ki bo 
v Kulturnem domu Vodice, 
bodo v kulturnem progra-
mu nastopili Godba Vodice, 
Društvo narodnih noš in ko-
čijažev občine Vodice, Leon 
Žunec ter Anja Strajnar, ki 
bo program tudi povezovala. 

Praznično vzdušje pa v ob-
čini vlada že od konca avgu-
sta, ko so se začele priredi-
tve ob 24. občinskem pra-
zniku. Najprej so na svoj ra-
čun prišli ljubitelji starodob-
nikov. V Polju pri Vodicah je 
namreč potekalo Vsesloven-
sko srečanje starodobnikov 

Vodice. Zadnji dan v avgu-
stu je Klub KUBU Vodice 
pripravil teniški turnir posa-
meznikov, minulo nedeljo 
je potekal še šahovski turnir 
ter turnir trojk v odbojki na 
mivki. Danes pa se zaklju-
čuje akcija varovanja šolar-
jev ob začetku šolskega leta.

Današnjega petkovega ve-
čera se bodo razveselili lju-
bitelji rokovske glasbe. Na 
Rockfestu Vodice, ki ga tra-
dicionalno organizira vo-
diško prosvetno društvo, 
bodo namreč od 20. ure da-
lje v kulturnem domu nasto-
pili Hamo & Tribute 2 Love, 
San Di Ego in MRFY.

V soboto od 9. ure dalje 
bo na baliniščih Smučar-
skega društva Strahovica na 
Selu pri Vodicah potekal Ba-
linarski turnir za pokal obči-
ne Vodice, pri osnovni šoli v 
Vodicah pa se bodo v igri tri 
na tri preizkusili privrženci 
košarke. V nedeljo se bodo 
ljubitelji pohodništva poda-
li na pohod po mejah obči-
ne. Pohod, z začetkom ob 
9. uri, bo potekal po trasi 

Repnje–Polje pri Vodicah–
Skaručna–Povodje–Šmarna 
gore–Repnje.

V sredo, 11. septembra, ob 
17. uri bo pred knjižnico Vo-
dice potekalo Pravljično po-
poldne, dan kasneje, v četr-
tek, 12. septembra, ob 19. uri 
pa bo v kulturnem domu Vo-
dice predavanje zeliščarske 
sekcije Društva upokojen-
cev Vodice Košutniki.

Pestro bo tudi prihodnji 
konec tedna. V soboto, 14. 
septembra, se bo ob 9. uri 
pred Gasilskim domom v 
Polju pri Vodicah začel peti 
Ex-tempore Vodice, z nas-
lovom Flora in Favna na 
platnu. Ob 14. uri bo na igri-
šču Kulturnega doma Ska-
ručna na vrsti glasbena pri-
reditev Vesela harmonika, 
ob 15. uri pa bo na vrsti še 
24. kolesarski kronometer 
na Rašico s startom v Selu 
pri Vodicah. Nedelja, 15. 
septembra, pa bo v zname-
nju nogometnega turnirja 
za pokal občine, ki ga orga-
nizira Športno društvo Rep-
nje - Dobruša. 

Teden od 16. do 22. sep-
tembra bo v znamenju vses-
lovenske akcije Evropskega 
tedna mobilnosti, ki poteka 
pod geslom Gremo peš! in 
pri katerem sodeluje tudi Ob-
čina Vodice. Zaključek tedna 
pa bo kolesarsko obarvan. V 
soboto, 21. septembra, bo ob 
9. uri na sporedu kolesarska 
dirka za osmo veliko nagrado 
Občine Vodice. Start bo v Ko-
sezah. Pester seznam špor-
tnih prireditev v občini bodo 
zaključili s 7. Gasilskim no-
gometnim turnirjem, ki se 
bo v nedeljo, 22. septembra, 
ob 17. uri začel na športnem 
igrišču v Repnjah.

V soboto, 28. septembra, 
bodo ob 14. uri člani Društva 
upokojencev Bukovica - 
Utik v Kulturnem domu 
Utik pripravili prireditev ob 
mednarodnem dnevu sta-
rejših. Praznično dogajanje 
bodo sklenili v soboto, 5. ok-
tobra, ko se bo ob 18. uri v 
Kulturnem domu Vodice za-
čela Revija ljudskih pesmi v 
organizaciji Turističnega 
društva Vodice.

Praznično dogajanje v Vodicah
Štiriindvajseto obletnico delovanja občine bodo v Vodicah pospremili s številnimi športnimi in 
kulturnimi prireditvami ob prazniku.

2019
OBČINA VODICE

poletje se obrača v jesen, dopustniške dni bodo
 nadomestile delovne obveznosti in brezskrbne počitnice

 zamenjale šolske skrbi.  Hkrati pa so prihajajoči tedni 
za našo občino posebej praznični in veseli. V mesecu 

septembru v počastitev občinskega praznika v sodelovanju
 z društvi za vas pripravimo številne športne, kulturne in 

druge družabne prireditve, na katerih si vzamemo časdruge družabne prireditve, na katerih si vzamemo čas
 za druženje s sokrajani in krepitev medsebojnega sodelovanja.

V kulturnem domu Vodice se bomo 9. septembra s podelitvijo 
občinskih priznanj zahvalili letošnjim nagrajencem, ki so bili v

 preteklih letih posebej dejavni in zaslužni za kakovostno 
življenjev naših krajih in promocijo občine Vodice 

v širšem prostoru.  Veselimo se, da bomo lahko skupaj 
proslavili naš praznik in občinske dosežkeproslavili naš praznik in občinske dosežke

 ter se zahvalili posameznikom in društvom za njihove uspehe.

Vsem občanom želimo obilo veselja in užitkov 
v dobri družbi na prihajajočih dogodkih 

ter iskrene čestitke ob 24. občinskem prazniku Občine Vodice!

Župan Aco Franc Šuštar,
Občinski svet in občinska uprava Občine Vodice
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www.kaerntnermessen.at SEJMIŠČE 
CELOVEC

od 11. do 15.  
septembra
2019

JESENSKI
SEJEM

od 6. do 15.
septembra 2019

Z A B A V I Š Č N I  P A R K  O B

JESENSKEM SEJMU

Največji potrošniški 
sejem na jugu Avstrije z 

več kot 450 razstavljavci

GRADNJA
BIVANJE
SVET MODE
GO GREEN

SEJEM 
KULINARIKE

ZNIŽANA VSTOPNINA
Na JESENSKI SEJEM za samo 3,- evre 
(namesto za 7,- ). Ta kupon oddajte na eni 
od sejemskih blagajn. Zanj boste prejeli 
vstopnico za 3 evre (namesto za 7) na osebo. 
(Velja za največ 2 osebi.)

3€
Velja od 11. do 15. septembra 2019.

Jesenski sejem v 
Celovcu
Letošnji Jesenski sejem v Celovcu bo potekal od 11. do 15. septembra. Gre 
za največjo tovrstno prireditev na avstrijskem Koroškem. Svoje izdelke 
in storitve predstavlja več kot 450 razstavljavcev. Poleg mode bo velika 
pozornost namenjena tudi kulinariki, gradnji in stanovanjski opremi.

Tudi letos pričakuje obiskovalce obilica zanimivosti. Tematsko je se-
jem izjemno pester. Med najbolj priljubljene dogodke spada vsako 
leto predstavitev najnovejše jesenske in zimske mode. Tako si bo na 
modnih revijah in tudi neposredno pri številnih ponudnikih tudi tokrat 
mogoče ogledati številne novosti. Poleg novosti na področju mode je 
zelo pomembna tudi kulinarika. V središču pozornosti so specialitete iz 
regije Alpe–Jadran. Veliko zanimanja je tudi za ekološki eksperiment z 
naslovom Živeti sto ur brez potrošništva. Za dobro vzdušje bodo poskr-
bele tudi različne glasbene skupine z nastopi v živo. In končno še zaba-
va – zabaviščni park Gaudepark tokrat svoja vrata odpira že v petek, 6. 
septembra 2019. Posebne akcije, zanimivosti in podrobnejši program 
prireditev najdete tudi na spletni strani www.kaerntnermessen.at.

 

Maša Likosar

Talež – Kljub temu da je Ma-
retov ranč skrit v zavetju goz-
da in od tri do pet minut peš 
hoje odmaknjen od glav-
ne ceste, po besedah lastni-
kov Andreje in Marka Ker-
ča tja zaide vedno več doma-
čih in tujih gostov, tudi Av-
stralci in turisti iz Dubaja 
ter Amerike. Zakonca Kerč 
sta ranč s travnikom in dve-
ma hektarjema gozda kupila 
pred enaindvajsetimi leti. Te-
daj je bilo območje popolno-
ma zaraščeno in je zahtevalo 

veliko posegov, pred petimi 
leti pa sta ga odprla za turis-
te. »Kdorkoli obišče ranč, je 
navdušen nad zelenim, na-
ravnim in goratim okoljem. 
V vročih obdobjih je odlično 
pribežališče, saj je tempera-
tura prijetnejša kot v mestnih 
središčih,« je pojasnil Marko 
Kerč in dodal: »Čas se tu me-
taforično rečeno ustavi, glava 
odklopi, telo in duša pa spro-
stita. Tu lahko hodimo bosi, 
jemo na travi, otroci hranijo 
in božajo živali – race, koze, 
goske, zajce, kokoši –, in rav-
no to so tiste aktivnosti, ki 

jih sodobni človek potrebu-
je. Imava srečo, da večjih ne-
varnosti, kot je recimo aktu-
alni volk, tukaj ni. Tisti, ki pri 
nas prenočijo, se največkrat 
ustrašijo popolne tišine, saj 
je niso navajeni.« 

Ko se uzreš naokoli, ranč 
resnično deluje rajsko. Pog-
led pritegnejo cvetje in ze-
lišča – od tavžentrože, di-
šeče perle, rmana, šentjan-
ževke so divje mete, orhide-
je –, čebelnjak, ki žal ne slu-
ži več svojemu namenu, prej 
omenjene živali, polica s 
knjigami v naravi, kotiček z 

mozaiki, slikami, vitražnimi 
lučkami in drugimi ročnimi 
izdelki. »Mnogokrat slišiva, 
da je tukaj kot v raju. Midva 
pa v šali odgovoriva, da če sta 
Adam in Eva imela v raju to-
liko dela, kot ga imava mid-
va na ranču, potem iz nje-
ga verjetno nista bila izgna-
na, temveč sta pobegnila,« se 
zasmejita Kerčeva, ki na ran-
ču preživita obdobje od prve-
ga maja in vse do konca sep-
tembra.

Marsikoga pa poleg lepo-
te preseneti tudi posebnost 
Maretovega ranča. »Ljudje 

so v višje ležečih območjih 
navajeni na kislo mleko in 
žgance. Midva jima ponu-
diva drugačno gurmansko 
specialiteto – polže,« sta po-
vedala Kerčeva, ki sama veli-
ke vrtne polže za prehranje-
vanje tudi gojita. Pravita, da 
bi jih na leto v idealnih pogo-
jih lahko pridelala tudi do tri 
tone, a pojasnita, da je polž 
za gojenje zelo zahtevna ži-
val. »Ugajala bi jim konstan-
tna megla in petnajst sto-
pinj. Vročinski val in prehud 
mraz jim ne ustrezata, tedaj 
se zaližejo in ne jedo.« Polž 

po njunih besedah nima 
specifičnega okusa, njegovo 
meso je pusto, je pa za prijet-
no gurmansko doživetje pol-
ža najbolj pomembna prava 
priprava. »Polži se najprej 
več kot dve uri kuhajo, da se 
izločijo iz hišice. Nato jih je 
treba očistiti in oprati v soli 
ter kisu. Sledi še dve uri ku-
hanja na zmernem ognju v 
v zeliščni juhi, da postanejo 
mehki. Za končno postrež-
bo jih pripraviva marinira-
ne, zavite v slanino in peče-
ne v pečici,« sta še zaupala 
Andreja in Marko Kerč. 

Na Maretovem ranču se čas ustavi   
Na obrobju Jelovice, na nadmorski višini osemsto metrov, na območju, imenovanem Talež, se nahaja Maretov ranč, ki je po mnenju mnogih obiskovalcev 
pravi raj na zemlji.

Andreja in Marko Kerč v svojem raju – na Maretovem ranču, družbo pa jima dela psička Tika. Na Maretovem ranču domujejo race, koze, goske, zajci, kokoši ... / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka – Podjetje Čadež je pod okriljem SPAR Slovenija 
včeraj v Škofji Loki, v pritličnih prostorih Name, odprlo svo-
jo drugo franšizno trgovino, ki se razteza na 428 kvadratnih 
metrih površine in ima moderno podobo trgovin SPAR. Trak 
novih trgovskih prostorov, ki so jih uredili in posodobili v pič-
lih dvajsetih dneh, so slavnostno prerezali direktorica Tonja 
Čadež, župan Občine Škofja Loka Tine Radinja in finančni 
direktor SPAR Slovenija Jure Petkovšek. »Poudarek dajemo 
lokalnim proizvodom domačih dobaviteljev, poleg tega pa tudi 
pripravljeni in polpripravljeni hrani,« je dejala Čadeževa, ki 
se nadeja, da bo obisk v prihodnosti enak ali še večji kot prvi 
dan obratovanja, ko se je že pred odprtjem pred Namo zgrnila 
večstoglava množica radovednih obiskovalcev. 

Čadež odprl drugo franšizno trgovino 

Jure Petkovšek, Tonja Čadež in Tine Radinja / Foto: Primož Pičulin
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Urša Peternel

Slovenski Javornik – V kul-
turnem domu na Sloven-
skem Javorniku nocoj od-
pirajo fotografsko razstavo 
Prisluhni glasbi enega naj-
bolj nadarjenih mladih je-
seniških fotografov, komaj 
19-letnega Nika Bertonclja. 
Na ogled bodo fotografije 
rokovskih koncertov in kon-
certov klasične glasbe, dodal 
pa je še fotografije (jeseni-
ških) glasbenic, ki jih je fo-
tografiral v studiu.

To bo že trinajsta samo-
stojna razstava mladega foto-
grafa, ki si je prvi fotoaparat 

kupil, ko je imel štirinajst let, 
in se takrat tudi včlanil v fo-
tografski krožek na Osnov-
ni šoli Koroška Bela. Men-
tor Sandi Novak ga je spod-
bujal na fotografski poti, leta 
2016 se je tako včlanil tudi v 
Fotografsko društvo Jeseni-
ce. Začel je sodelovati na na-
tečajih in razstavah in pobi-
rati nagrade; do danes se jih 
je nabralo že več kot štiride-
set doma in v tujini. Pri ko-
maj petnajstih je na Koroški 
Beli že imel prvo samostoj-
no razstavo, pri Farnem kul-
turnem društvu so prepoz-
nali njegovo nadarjenost 
in tako je postal tudi njihov 

uradni fotograf in arhivar. 
Razstavljal je tudi v Mladin-
skem centru Jesenice, kjer 
vodi tudi fotogalerijo, v do-
movih starostnikov na Jese-
nicah in v Kranjski Gori, so-
deloval je z jeseniškim gle-
dališčem, bolnišnico ... Kot 
pravi, ima rad vse zvrsti fo-
tografije, od studijske prek 
reportažne do portretne. A 
če bi moral izbirati, najraje 
fotografira ljudi. 

Ob tem je zanimivo, da Nik 
ni obiskoval srednje fotograf-
ske šole, temveč je letos zak-
ljučil vzgojiteljsko smer na 
Srednji šoli Jesenice. Odlo-
čitve ne obžaluje, pravi, saj 

je v štirih letih resneje začel 
fotografirati dogodke na Je-
senicah in tako nabirati iz-
kušnje. Obenem je prepri-
čan, da je pri fotografiji naj-
bolj pomembno učenje skozi 
prakso. Trenutno fotografira 
pod okriljem jeseniškega fo-
tografskega studia Foto Vid-
mar. Poleg portretov in stu-
dijskih fotografij se zdaj pre-
izkuša tudi kot poročni fo-
tograf, poseben izziv pa mu 
predstavlja fotografiranje do-
jenčkov. Je pa tudi ljubitelj 
potovanj, potoval je po Islan-
diji, Škotski, Veliki Britaniji, 
kjer so nastale čudovite poto-
pisne fotografije.

Prisluhni glasbi
Nik Bertoncelj z Jesenic je star komaj devetnajst let, pa nocoj odpira že svojo trinajsto samostojno 
razstavo. Njen naslov je Prisluhni glasbi, na ogled pa so fotografije s koncertov.

Mladi, nadarjeni fotograf Nik Bertoncelj / Foto: osebni arhiv Ena od fotografij z razstave

www.pgk.si

REDNI ABONMA

Goran Vojnović

Rajzefi ber

Henrik Ibsen 

Strahovi

Rok Vilčnik rokgre

Večja od vseh

Neda R. Bric 

Dr. Prešeren

Oče Romuald/Lovrenc Marušič

Škofjeloški pasijon

PGK Gorenjski Glas 83x363mm.indd   1 2. 09. 2019   12:03:30

Suzana P. Kovačič

Tržič – Delavnico Ulične fo-
tografije so člani Foto kluba 
Tržič izvedli maja. »Določi-
li smo tri prizorišča, prvo je 
bilo staro korito za Virjem, 
kamor smo postavili peri-
ci, ki sta prali 'žehto'. Drugo 
prizorišče je bilo pred Kurni-
kovo hišo, kjer smo imeli več 
scen, od sprehoda meščan-
skega para, gospoda kolesar-
ja ... Tretje prizorišče je bilo 
pri cerkvi sv. Andreja. V nje-
ni bližini je tudi znani tržiški 
'firbc okn'; zahvaljujemo se 
Luku Ropretu, ki nas je za 
namen fotografiranja spus-
til v stanovanje, da so nasta-
li posnetki, kot je motiv 'firbc 
gospodični',« je povzela San-
dra Košnjek, vodja projek-
ta Ulična fotografija. Pred-
sednik Foto kluba Tržič Pa-
vel Loc je povedal, da je šlo 
za zahteven projekt, s stro-
kovnimi nasveti jim je zelo 
pomagal kustos Tržiške-
ga muzeja dr. Bojan Knific, 
medtem ko je Dani Meglič 
izjemno prispevala z izbiro 

kostumov. Statisti so se vži-
veli v svoje vloge, kar nekaj 
statistov je iz KD Folklorna 
skupina Karavanke. V pro-
jektu Ulična fotografija je 
sodelovalo 23 fotografov, vse 
fotografije so črno-bele, ker 

so s tem še bolj poudarili čas, 
ki so ga poustvarili. Izbor fo-
tografij je opravil umetniški 
vodja Milan Malovrh, med 
250 fotografijami jih je za 
razstavo izbral okrog sedem-
deset, od tega jih je dvajset 

velikega formata. Kot je po-
vedal, je bilo kar težko izbra-
ti med toliko odličnimi foto-
grafijami. Razstava, ki je nas-
tala v sodelovanju s Tržiškim 
muzejem in JSKD Tržič, bo 
na ogled mesec dni.

Današnji Tržič v stari obleki
Člani Foto kluba Tržič so v Kurnikovi hiši konec prejšnjega tedna na ogled postavili zanimivo razstavo, 
ki je plod delavnice Ulična fotografija, s katero so poustvarili Tržič v drugi polovici 19. stoletja.  

Od desne: Milan Malovrh, Pavel Loc, Silva Košnjek in Jure Košir - Frčrjov Jurij iz Kovorja, 
ki je bil na delavnici Ulične fotografije statist s kolesom, starim več kot sto let, klobukom, 
narejenim v Tržiču okrog leta 1800 ... / Foto: Tina Dokl
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – V seriji Formula 
Student so nastopali na tek-
movanjih na Nizozemskem, 
na Madžarskem, v Italiji, Av-
striji ter Nemčiji. Na vseh 
pet dirk so se podali s pov-
sem novim bolidom, imeno-
vanim Svarog. 

Kot pojasnjujejo v ekipi, 
dirkalnik z električnim pogo-
nom na zadnji kolesi odliku-
je nizka masa, dobri pospeški 
in odlična vodljivost. 80 kW 
moči zadostuje za pospešek 
do 100 km/h pod štiri sekun-
de, baterija s kapaciteto 7,6 
kWh pa omogoča, da vozni-
ki na polno odpeljejo zahte-
vanih 22 kilometrov. Z dose-
ženimi rezultati so zelo zado-
voljni. Na tekmovanju v Ita-
liji so bili drugi med 26 eki-
pami z električnimi formula-
mi iz celega sveta, kar je naj-
boljši rezultat katerekoli slo-
venske ekipe na tekmovanjih 
Formula Student. V ospredje 

postavljajo tudi osmo mesto 
v konkurenci 39 ekip na tek-
movanju v Nemčiji (FSG), ki 
velja za najmočnejše tekmo-
vanje Formule Student na 
svetu. V ekipi je tudi kar ne-
kaj Gorenjcev, med drugim 

formulo vozi tudi Tim No-
vak iz Hraš pri Lescah, zna-
no ime iz relija. 

Letošnje uvrstitve so štu-
dentom dale potrditev, da so 
na pravi poti in da v prihod-
njih sezonah lahko posežejo 

po najvišjih mestih. V seri-
ji bodo nastopali tudi v letu 
2020, čaka pa jih izdelava no-
vega dirkalnika. Po pravilih s 
posameznim vozilom lahko 
nastopajo le eno leto. Pomla-
jena bo tudi ekipa študentov.

Z novim bolidom izpolnili cilje
Ekipa Superior Engineering, ki jo sestavlja trideset študentov strojništva, elektrotehnike in računalništva 
iz ljubljanske univerze, med njimi tudi nekaj Gorenjcev, se je julija in avgusta udeležila petih tekmovanj 
Formula Student po vsej Evropi. V Italiji so z drugim mestom prišli do najboljšega rezultata doslej.

Ekipa študentov je letos z bolidom Svarog z drugim mestom v Italiji dosegla najboljši 
rezultat katerekoli slovenske ekipe na tekmovanjih Formula Student. / Foto: arhiv ekipe

Andraž Sodja

Jesenice – Po negotovem 
poletju se je pred začetkom 
sezone stanje na hokejskih 
Jesenicah le izkristalizira-
lo. V ta namen je HDD Sij 
Acroni Jesenice skupaj z 
Občino Jesenice in navijači 
navijaške skupine Red Ste-
elers Ultras pripravilo novi-
narsko konferenco. Poteka-
la je kar v središču Jesenic, 
pred novookrašenim hokej-
skim podhodom. 

Tisto, kar je seveda naj-
bolj zanimalo predstavni-
ke medijev, je zagotovo fi-
nančno stanje in načrti klu-
ba, ki jih je predstavil pred-
sednik Anže Pogačar: »Pred 
nami je šesta sezona, vsaka 
je poglavje zase. Trudimo se 
čim bolj približati lokalne-
mu okolju, temu je name-
njen tudi današnji dogodek 
na prostem. Ta grafit bo opo-
minjal vse, da so Jesenice še 
vedno hokejsko mesto. Eki-
pa, ki bo letos zastopala Je-
senice, bo dala vse od sebe. 
Vsaka sezona je izziv. Ne 
glede na uspehe ali neuspe-
he je vsako leto težje, posle-
dica tega je tudi naša preu-
smeritev v mlade domače ta-
lente, ki jih ne manjka. Kru-
ta realnost tega trenutka pa 

je, da si strogo profesionalne 
ekipe na Jesenicah ne more-
mo privoščiti.« Kot je še do-
dal Pogačar, pa je zelo zado-
voljen z zanosom teh fantov, 
ponosom, s katerim obleče-
jo jeseniški dres, kar po nje-
govem mnenju kaže, da je ta 
usmeritev prava.

Kot je povedal trener Mitja 
Šivic, je hvaležen Anžetu Po-
gačarju za ponujeno prilož-
nost: »Jesenice so klub v sa-
mem vrhu slovenskega špor-
ta in sem zelo ponosen, da 
lahko vodim tak klub. Vsako 
tekmo bomo pustili srce na 

ledu. Opažam ogromno en-
tuziazma. Nekateri stopajo v 
malo večje čevlje in jim je tre-
ba dati čas. Kar se tiče prvega 
meseca so fantje trdo delali, 
fizična pripravljenost je dob-
ra. S takšnim načinom dela 
težav ne pričakujem.« Kot še 
pravi Šivic, na mladih svet 
stoji: »Mladi čakajo prilož-
nost, ti fantje so zelo moti-
virani, pridni, imajo kvalite-
to in na njih je, da dvomljiv-
ce utišajo, verjamem, da bo 
to kmalu.« Jeseniški župan 
Blaž Račič je zaključil, da se 
bo tudi občina potrudila, da 

pomaga ohraniti hokej, in 
pozval občane, da po svojih 
najboljših močeh podprejo 
klub z nakupom vstopnic: 
»Želim si, da bi v naše hokej-
sko mesto prihajali navijači 
iz vse Slovenije, saj je jeseni-
ški hokej vseslovenski, tako 
bi skupaj gradili lepšo priho-
dnost.«

Navijaška skupina Red 
Steelers Ultras je podhod pri 
spominskem parku na Jese-
nicah opremila povsem ho-
kejsko, s tem pa je vsem jas-
no, da so Jesenice še vedno 
hokejsko mesto.

Mlada ekipa in velik zanos
Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so minuli torek uvodno tiskovno konferenco pred začetkom sezone 
pripravili kar v središču Jesenic, pred podhodom, ki so ga zvesti navijači Red Steelers Ultras okrasili v 
pravem hokejskem stilu.

V HDD SIJ Acroni Jesenice so poleti sestavljali igralski mozaik in trdo trenirali, v torek pa so 
rezultate dela pred začetkom nove sezone Alpske hokejske lige predstavili v središču Jesenic.

Kranj – Zaradi nastopa nogometne reprezentance proti Poljski 
in Izraelu nogometaši v prvi slovenski ligi Telekom ta konec 
tedna nimajo tekem. V drugi ligi pa bodo odigrali tekme 7. kro-
ga. Nogometaši vodilnega Kalcerja Radomlje bodo gostovali 
pri Jadranu Dekani, Rolteka Dob pa pri Brežicah Terme Čatež. 
Razpored tekem gorenjskih ekip v 4. krogu 3. SNL zahod (vse 
jutri z začetkom ob 17. uri): Bled Hirter – Primorje, Žiri – Adria, 
Arne Tabor 69 – Tinex Šenčur in TKK Tolmin – Sava Kranj. 
Razpored 2. kroga Gorenjske nogometne lige (vse tekme jutri z 
začetkom ob 17. uri): Škofa Loka – Bohinj, Polet – Zarica Kranj, 
Niko Železniki – Britof, Bitnje dobrozasenci.si – Šobec Lesce, 
Velesovo – Visoko in Kranjska Gora – SIJ Acroni Jesenice.

Prvoligaški premor zaradi nastopa reprezentance

Maja Bertoncelj

Rateče – Danes se z uradnim 
treningom in provizorično 
serijo v Planici začenja tri-
dnevni program finala letoš-
nje sezone za poletno veliko 
nagrado v nordijski kombi-
naciji. Tekmovalo bo 51 tek-
movalcev iz 12 držav, med 
njimi tudi štirje Slovenci.

Letošnja sezona pole-
tne velike nagrade v nordij-
ski kombinaciji je bila zelo 
zgoščena, saj bodo v dveh 
tednih izpeljane vse tekme. 
Zadnjo znova gosti Planica. 
Jutri se bo dogajanje na ska-
kalnici začelo ob 10. uri s po-
skusno serijo, zares bo šlo 
ob 11. uri, tekaški del na ro-
lkah na 10 km bo ob 13. uri. 

Zvečer se bodo nordijski 
kombinatorci zbrali v Kranj-
ski Gori, kjer se bo pred nek-
danjim hotelom Razor ob 
19.30 začela prireditev Poz-
drav nordijskim kombina-
torcem. Nedeljska časovni-
ca bo enaka sobotni, torej 
ob 10. uri poskusna serija, 
ob 11. uri bo šlo zares, ob 13. 
uri pa še tekaški del na deset 
kilometrov. Glavni sloven-
ski adut bo Vid Vrhovnik, ob 
Roku Jelenu pa bosta tekmo-
vala še Gašper Brecl in prvič 
letos Ožbej Jelen.

V nedeljo z začetkom ob 9. 
uri bo v Planici tudi državno 
prvenstvo smučarjev teka-
čev, ki se bodo pomerili na 
rolkah na razdalji 10 oziro-
ma 15 kilometrov.

V Planici nordijski 
kombinatorci
Planica bo ta konec tedna gostila finale poletne 
velike nagrade v nordijski kombinaciji.

Kranj – S prvo tekmo četrtfinala se je v Kranju v sredo začelo 
letošnje tekmovanje za hokejski Pokal Slovenije 2019, v ka-
terem nastopajo hokejisti HK SŽ Olimpije, HDD SIJ Acroni 
Jesenice, HK Triglava, HK Slavije Junior, HK TRUE Celje, HD 
Maribor in HD Hidria Jesenice. V prvem četrtfinalu so hokejisti 
HK Slavija Junior s 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) premagali HK TRUE Celje, 
druga tekme četrtfinala med hokejisti HDD SIJ Acroni Jese-
nice in HD Maribor pa se je končala z rezultatom 20:0 (6:0, 
8:0, 6:0) za Jeseničane. Včeraj so četrtfinalno tekmo odigrali 
še hokejisti HK SŽ Olimpije in HD Hidria Jesenice, ki pa do 
zaključka naše redakcije še ni bila končana. Danes bosta obe 
tekmi polfinala. Prvo bodo ob 17.30 začeli hokejisti HK Slavija 
Junior in HDD SIJ Acroni Jesenice, ob 20.30 pa še hokejisti 
HK Triglav in zmagovalec včerajšnjega četrfinala, kar pomeni 
najverjetneje Olimpija. Jutrišnji finale se bo začel ob 20. uri.

Za hokejski pokal danes polfinale, jutri še finale

Kranj – V organizaciji ŽKT Triglav bo od danes do nedelje v 
Športni dvorani Planina v Kranju potekal mednarodni ženski 
košarkarski turnir Kranj 2019, na katerem nastopa šest ekip. 
Gostiteljice bodo prvo tekmo odigrale danes z začetkom ob 
18. uri. Nasprotnik bo San Martino Di Lupari iz Italije. Jutri se 
bodo ob 18. uri pomerile z ekipo Beac iz Madžarske. V nedeljo 
bo ob 15. uri tekma za 5. mesto, ob 17. uri tekma za 3. mesto, 
ob 19. uri pa za zmagovalca turnirja.

Mednarodni ženski košarkarski turnir

Škofja Loka – V nedeljo, 8. septembra, bo 8. kolesarski Vzpon 
na Lubnik, ki bo štel tudi za Pokal Polan'skih Puklov. Start bo ob 
10. uri na Mestnem trgu v Škofji Loki, cilj pa po 10 km, od tega 
7,2 km vzpona, ki bo štel za rezultat, v Breznici pod Lubnikom.

V nedeljo Vzpon na Lubnik

Škofja Loka – Začela se je rokometna Liga NLB, v kateri bo 
tudi v novi sezoni Gorenjsko zastopala ekipa Urbanscape Loka. 
Škofjeločani bodo tekmo 1. kroga odigrali doma. Jutri se bodo 
v Športni dvorani Poden pomerili z RK Gorenje Velenje. Tekma 
se bo začela ob 20. uri. 

Rokometaši začenjajo boj za državni naslov
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Sveti Florijan nad Škofjo 
Loko – Janez je na nedavnem 
dnevu zadružnikov na kme-
tijsko-živilskem sejmu Agra 
v Gornji Radgoni prejel pri-
znanje za prispevek k razvo-
ju zadružništva. Priznanje 
je prejel na predlog Kmetij-
sko gozdarske zadruge Ško-
fja Loka, s katero poslovno 
sodeluje in kjer je bil osem 
let tudi predsednik nadzor-
nega odbora. »Priznanja 
sem vesel, še posebej, če so 
me za to izbrali kmetje, za-
družniki,« pravi Janez, ki je 
že zelo mlad, ko je bil star 
vsega dvajset let, prevzel go-
spodarske vajeti kmetije v 
svoje roke. Na kmetiji nada-
ljuje tradicijo svojih staršev 
– rejo goved, predelavo sad-
ja, čebelarstvo in gozdarje-
nje, tem dejavnostim pa je 
v dobre četrt stoletja, kolikor 
časa je že gospodar, dodal še 
nekatere nove, med njimi 
kot zadnjo izletniško-turi-
stično dejavnost. Na kmeti-
ji so temelje za to dejavnost 
postavili leta 2008, ko so po-
drli staro hišo in na njenem 
mestu potlej zgradili novo 
stavbo, v kateri so prostori 
za predelavo sadja oziroma 
za žganjekuho, garaže in 
prostor s šestdesetimi sede-
ži za praznovanja zaključe-
nih družb. Vsem radi postre-
žejo z domačo hrano in pija-
čo, izletnikom pa še posebej 
predstavijo kmetijo na 690 
metrih nadmorske višine, 

od koder je tudi lep razgled 
v dolino, jim pokažejo sušil-
nico sadja in zbirko starega 
kmečkega orodja, jih pelje-
jo do bližnjega znamenite-
ga kostanja ... O tem, da bi v 
stavbi uredili tudi prenočiš-
ča, za zdaj ne razmišljajo, bo 
pa to, kot pravi Janez, odvis-
no predvsem od odločitve ot-
rok in njihovega zanimanja 
za delo na kmetiji.

Vsa zemljišča so 
v enem kosu

Okršlanova kmetija obse-
ga 54 hektarjev zemljišč, vsa 
so v enem kosu tako kot tudi 
na vseh bližnjih kmetijah, a 
na Gorenjskem je takšnih 
bolj malo. Štirideset hek-
tarjev je gozda, preostalo so 

obdelovalna zemljišča, med 
njimi sta dva hektarja njiv, 
kosijo pa tudi tri hektarje 
travnikov v Predosljah, od 
koder je doma Ema. Pred leti 
so posest še nekoliko pove-
čali, v bližini kmetije so ku-
pili štiri hektarje gozda, ki pa 
so ga spremenili v travnik in 
deloma v njivo. 

Redijo okrog trideset go-
ved, od tega je približno 
polovica krav. Večino mle-
ka prodajo loški zadrugi, 
del ga predelajo v mlečne 
izdelke, predvsem v sku-
to in mladi sir, s katerima 
postrežejo gostom. Nekdaj 
so živino tudi pasli, a ker 
jim je v strmini naredila 
precej škode na travni ruši, 
so pašo opustili in travni-
ke začeli kositi. Čeprav so v 
strmini, jim gorski traktor 
omogoča strojno košnjo. 
'Privilegij' uživanja na paši 
so zadržali le osli, običajno 
imajo tri, zdaj sta dva, vsa-
ko leto imajo tudi mladiča. 
»Osli so atrakcija, izletniki 
si jih radi ogledujejo, pra-
znovalci tudi kakšnega 'ab-
rahama' posadijo nanj,« 
pove Janez in doda, da bodo 
na kmetiji tudi v prihodnje 

kljub obilici dela ohranili 
govedorejo.

V gozdu vsako leto pose-
kajo od petdeset do sto ku-
bičnih metrov hlodovine in 
pripravijo okrog sto 'kubi-
kov' drv za prodajo in lastne 
potrebe. Z lubadarjem ni-
majo težav, še največ ga je 
bilo v prvem letu po katastro-
falnem žledu, ko so poseka-
li več kot sto petdeset kubič-
nih metrov lubadark. 

Petnajst vrst žganja 
in likerjev

Čebelarstvo ima na kme-
tiji zanesljivo že več kot sto 
let dolgo tradicijo. Janezu, 
ki je tudi član Čebelarskega 
društva Škofja Loka, je kar 
malo hudo, da se ob vsem 
delu na kmetiji čebelarstvu 

ne more bolj posvečati. Pred 
leti so imeli štirideset panjev 
čebel, zdaj jih je petnajst. 
»Letos bera medu pri nas 
niti ni bila tako slaba,« pove 
Janez in poudari, da ima-
jo čebele predvsem zato, da 
oprašujejo dva hektarja ve-
lik travniški visokodebelni 
sadovnjak. V nasadu je bilo 
nekdaj čez dvesto dreves, 
zdaj jih je manj – nekatere je 
polomil žled, nekaj se jih je 

posušilo, a vsako leto posadi-
jo tudi nekaj novih. V nasadu 
prevladujejo hruške (tepke), 
jablan je bolj malo. Del sad-
ja še na star način posušijo 
v sušilnici, večino pa name-
nijo za žganje, ki ga kuhajo 
v sodobni, računalniško vo-
deni žganjekuhi. Iz lastnega 
sadja in sadja, ki ga odkupi-
jo od sosedov, izdelujejo pet-
najst različnih vrst žganja in 
likerjev. Med kupci so pred-
vsem tisti, ki so nekdaj žga-
nje lahko kupovali brez ra-
čunov, zdaj pa tega ne mo-
rejo več.

Na 'podstrehi' velikega ko-
zolca toplarja urejajo zbir-
ko starega kmečkega orod-
ja, v kateri so že našli mes-
to plug, voz, brana, gnojni 
koš, stiskalnica, slamorezni-

ca ... V bližini kmetije, na so-
sedovem, je tudi Zejčarjev 
kostanj, ki sodi med najde-
belejše prave kostanje v Slo-
veniji. Deblo v prsni višini 
obsega skoraj osem metrov.

In kaj na kmetiji načrtu-
jejo v bližnji prihodnosti? 
»Najprej moramo uredi-
ti okolico, po letih vlaganj v 
stavbe bo zdaj treba več vla-
gati v posodobitev kmetijske 
mehanizacije,« pove Janez.

Računalnik vodi žganjekuho
Na Okršlanovi kmetiji pri Svetem Florijanu nad Škofjo Loko, kjer gospodarita Ema in Janez Kožuh, imajo vsa zemljišča v enem 
kosu. Ukvarjajo se z rejo goved, s predelavo sadja in mleka ter zadnja leta tudi s turistično dejavnostjo.

Janez v prostoru, kjer se ob domači hrani in pijači lahko 
veselijo praznovalci in izletniki

Nova stavba, v kateri so prostori za izletniško-turistično dejavnost, za predelavo sadja in za 
potrebe kmetije

Čebelarstvo ima na kmetiji več kot stoletno tradicijo.

Sodobna, računalniško vodena žganjekuha

Ema in Janez imata pet sinov, starih od pet do 
enaindvajset let. Najmlajši, Nejc, je še doma, Tomaž 
hodi v osnovno šolo, Jan in Domen sta srednješolca, 
najstarejši, Tadej, zaključuje študij strojništva. Poleg 
njih je del družine še 87-letna Janezova mama Angela. 
Ema, ki še po štiri ure dela v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, je bila leta 2009 mlada kmetica 
leta, Janez je bil osem let tudi predsednik Krajevne 
skupnosti Zminec.

Kranj – Časopisno založniš-
ka družba Kmečki glas in 
tednik Kmečki glas bosta ob 
pomoči Mestne občine Slo-
venj Gradec, zavoda Spotur 
in Društva kmetic Mislinjske 
doline pripravila v petek, 13. 
septembra, v Slovenj Gradcu 
tekmovanje za mlado kme-
tico in mladega gospodarja 
leta. Med tremi kandidati 
in sedmimi kandidatkami 
bosta tudi dve kandidatki z 
Gorenjske - Andreja Bogataj 
s Spodnjega Brnika, sicer 
predsednica društva Gorenj-
ski nagelj - društva kmečkih in 
podeželskih žena iz cerkljan-
ske in šenčurske občine, in 
Katarina Demšar z govedo-
rejske kmetije v Srednji vasi 
pri Poljanah. Da je sklepno 
dejanje izbora na Koroškem, 
je »kriva« aktualna mlada 
kmetica leta Marjeta Štehar-
nik iz Pameč, aktualni mladi 
gospodar leta pa je še vedno 
Matej Ržek z Gorenjega Brda.

Izbor mlade kmetice in 
gospodarja leta

Loka pri Mengšu – V torek, 
10. septembra, z začetkom 
ob pol desetih dopoldne bo v 
Jabljah tradicionalni Dan ko-
ruze. Najprej bodo na gradu 
predavanja o vplivu vremena 
na pridelavo koruze od setve 
do danes, o rezultatih posku-
sa integriranega varstva pred 
pleveli v koruzi in o strupenih 
rastlinah na kmetijskih povr-
šinah, nato pa bo na posku-
snem polju ogled poskusa 
s 66 sortami koruze, ki jih 
bodo predstavili zastopniki 
desetih podjetij, pogovor o 
nekaterih boleznih koruze v 
letošnjem letu in ogled stro-
jev za obdelavo tal na koru-
znih njivah.

V Jabljah dan koruze

»Nič ne tarnam. Standard se je v hribovskih vaseh v 
zadnjih dvajsetih letih izboljšal. Cesta je asfaltirana, 
pozimi jo splužijo celo prej kot v dolini, po otroke hodi 
šolski kombi, poštar nam prinese pošto,« pravi Janez 
in poudarja, da so kmetijski stroji, prilagojeni za delo 
v hribovskih razmerah, a žal zelo dragi, olajšali tudi 
kmetovanje v hribih.

Žabnica – Kmetijsko gozdar-
ski zavod Kranj, kmetija Šifrer 
iz Žabnice ter semenarske 
hiše bodo v petek, 13. sep-
tembra, ob 10. uri pripravili 
na njivi Šifrerjeve kmetije v 
Žabnici tradicionalno sre-
čanje pridelovalcev koruze. 
Marija Kalan, specialistka za 
rastlinsko pridelavo v KGZ 
Kranj, bo predstavila letošnje 
pogoje pridelovanja koruze 
ter podatke o razširjenosti ko-
ruznega hrošča, Franci Pavlin, 
specialist za živinorejo v KGZ 
Kranj, vpliv zrelosti koruze in 
dolžine rezi na siliranje in 
presnovo pri govedu, seme-
narske hiše pa posamezne 
hibride in rezultate poskusa. 

Srečanje pridelovalcev 
koruze

Gorje – Na Zatrniku bo jutri, 
v soboto, spet ovčarski bal. 
Osrednji del kulturno-za-
bavne prireditve bo prigon 
150 ovc s Stare Pokljuke ter 
prikaz tradicionalnih običa-
jev, povezanih z ovčarstvom 
in zaključkom pašne sezone.

Spet ovčarski bal na 
Zatrniku 
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Kranj – Čeprav je Državna re-
vizijska komisija v postopku 
izbire izvajalca gradnje dru-
ge cevi predora Karavanke av-
gusta zavrnila zahtevka za re-
vizijo, ki sta jo vložila Gorenj-
ska gradbena družba (GGD) 
skupaj s češkim Metrosla-
vom in idrijski Kolektor, v 
kranjski družbi še niso vrgli 
puške v koruzo. »Za predor 
Karavanke smo še v igri in se 
bomo še naprej borili za ta 
projekt, ker je pomemben za 
podjetje in seveda tudi naše 
gradbeništvo. Odločitev Dr-
žavne revizijske komisije nas 
je seveda negativno presene-
tila, saj se ni opredelila o vse-
bini naše pritožbe,« je tako za 
Gorenjski glas povedal pred-
sednik uprave GGD Stani-
slav Remic. Kakšne bodo nji-
hove nadaljnje poteze, pa Re-
mic ne razkriva. 

Dars sicer lahko zdaj na-
daljuje pogajanja s šesti-
mi ponudniki, med kate-
rimi so poleg konzorcija 
GGD – Metroslav še Imple-
nia Österreich v konzorci-
ju z Implenia Švica in CGP 
Novo mesto, Kolektor CGP 
z Rikom in turškim Yapi 
Merkezijem, sarajevski Eu-
roasfalt s Cestnim podje-
tjem Ptuj, grški J&P Avax in 
turška družba Cengiz. Cen-
giz je tako na prvem razpi-
su kot v drugem krogu zbi-
ranja ponudb oddal najce-
nejšo ponudbo. Ta je bila 
najprej vredna 89,3 mili-
jona evrov in je bila za naj-
manj 15 milijonov evrov ce-
nejša od ostalih ponudb, v 
drugo, ko se je po razvelja-
vitvi prvega razpisa Dars od-
ločil izvajalca poiskati z ne-
posrednimi pogajanji, pa so 
Turki svojo ponudbo povi-
šali na slabih 100 milijonov 
evrov. Tudi tokrat je bila nji-
hova ponudba najugodnej-
ša, GGD in Metroslav pa sta 
v drugem krogu postavila 

najvišjo ceno (122,1 milijo-
na evrov) za izgradnjo dru-
ge cevi predora Karavanke.  

GGD je sicer lani poslo-
val zadovoljivo, ocenjuje Re-
mic. Imeli so 84 milijonov 
evrov prihodkov in so jih v 
primerjavi z letom 2017, ko 
so realizirali 52 milijonov 
evrov prihodkov, presegli 
kar za dobrih šestdeset od-
stotkov. Lanski dobiček v vi-
šini 550 tisoč evrov je bil niž-
ji od predlanskega, ki ga je 
bilo 844 tisoč evrov. »Glavni 
razlog za to je, da naše konč-
ne cene niso sledile rasti 
plač, materialov in pa ener-
gentov,« pojasnjuje. 

Za leto 2019 pričakujejo 
nekoliko boljše končne re-
zultate in tudi višje prihod-
ke. »Trenutno je naš največ-
ji projekt izgradnja stano-
vanjske soseske Novo Brdo 
v Ljubljani za Stanovanjski 
sklad Republike Sloveni-
je, pogodbo smo podpisali 
prejšnji teden, začenjamo 
tudi obnovo avtoceste na 
območju Kranja proti Pod-
taboru in nekaj projektov 
na območju brniškega le-
tališča za zasebne naročni-
ke,« je razložil Remic. 

Projekt izgradnje javnih 
najemnih stanovanj Novo 
Brdo je ena od treh investi-
cij, ki jih bo Stanovanjski 
sklad RS financiral s skupno 
50-milijonskim posojilom, 
najetem pri Razvojni banki 
Sveta Evrope (CEB). Soseska 
bo zgrajena poleg že zgra-
jene soseske Zeleni gaj na 
Brdu v Ljubljani, kjer je re-
publiški stanovanjski sklad 
že zgradil 641 stanovanj. V 
novi soseski bo skupno 498 
stanovanj, od tega bo 25 os-
krbovanih, na voljo bo tudi 
522 parkirnih mest v podze-
mni garaži pod objekti. Sku-
paj bo zgrajenih 18 večstano-
vanjskih objektov, so razlo-
žili na stanovanjskem skla-
du. GGD bo s partnerjema 
Kolektor Koling inženiring 
in GP KRK v okviru faze 
E2 gradil 307 javnih naje-
mnih stanovanj, pogodbena 
vrednost investicije pa zna-
ša 35,67 milijona evrov brez 
DDV. 

Zamaknila pa se je načr-
tovana gradnja telovadni-
ce pri Osnovni šoli Staneta 
Žagarja v Kranju, za kar je 
GGD na podoben način kot 
za telovadnico OŠ Stražišče 

sklenil koncesijsko pogod-
bo z Mestno občino Kranj. 
»Koncesijska pogodba za 
telovadnico OŠ Staneta Ža-
garja se še ne more izvaja-
ti, ker Mestna občina Kranj 
še ni uspela pridobiti grad-
benega dovoljenja, ki je se-
veda pogoj, da se lahko zač-
nejo nadaljnje aktivnosti na 
tem projektu,« je še pojas-
nil Remic. 

V GGD je sicer pred krat-
kim potekala skupščina, na 
kateri so se delničarji med 
drugim seznanili s poroči-
lom o poslovanju v lanskem 
letu ter podali razrešnico 
upravi in nadzornemu sve-
tu za leto 2018. Skupšči-
na je tudi sklenila, da celo-
ten bilančni dobiček v zne-
sku 8,74 milijona evrov os-
tane nerazporejen. Ta je si-
cer za leto 2017 znašal 6,95 
milijona evrov. Delničarji so 
še pooblastili upravo druž-
be za nakup lastnih delnic 
po najnižji nakupni ceni 16 
evrov na delnico in najvišji 
20 evrov za pakete delnic, re-
vizijsko družbo Rödl & Par-
tner iz Ljubljane pa so ime-
novali za revizorja za leto 
2019. 

Še vedno v igri za Karavanke
»Za predor Karavanke smo še v igri in se bomo še naprej borili za ta projekt,« napoveduje predsednik 
uprave Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic. Lani so povišali prihodke, dobiček je bil nižji. 

Stanislav Remic, predsednik uprave Gorenjske gradbene družbe / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – Trinajstega julija 
letos so začele veljati spre-
membe in dopolnitve za-
kona o nematerializiranih 
vrednostnih papirjih. Ker 
so se v javnosti potlej poja-
vile različne razlage zakon-
skih sprememb, ki se nana-
šajo na prenos opuščenih 
in preostalih delnic z uki-
njenih registrskih računov, 
je Kapitalska družba poja-
snila, da jih je bilo še do 31. 

avgusta letos možno pre-
nesti s teh računov na trgo-
valne račune pri borzno-
-posredniških družbah ali 
bankah. Delnice, ki so tudi 
po tem datumu ostale na 
ukinjenih registrskih ra-
čunih, bodo prenesli v dob-
ro skupnega namenske-
ga računa za prenos na Ka-
pitalsko družbo, ki ga vodi 
Centralna depotna druž-
ba (KDD). »Imetnica tega 
računa ni Kapitalska druž-
ba, saj gre za neimetniški 

(pomožni) račun, zato s 
prenosom na ta račun Kapi-
talska družba še ne bo pos-
tala imetnica teh delnic,« 
pojasnjujejo v Kapitalski 
družbi in dodajajo, da bodo 
imetniki delnic, prenese-
nih na skupni namenski 
račun, lahko še do 31. de-
cembra 2021 pri Central-
ni depotni družbi zahtevali 
prenos teh delnic na njihov 
trgovalni račun pri borzno-
-posredniški družbi ali ban-
ki, zahtevo pa bodo morali 

notarsko ali upravno overi-
ti. Za obdobje od prenosa 
delnic na skupni namenski 
račun do vložitve zahteve ne 
bodo upravičeni do izplači-
la dividend ali drugih dono-
sov. Šele po poteku tega ob-
dobja, torej po 31. decem-
bru 2021, bodo delnice, za 
katere njihovi imetniki ne 
bodo vložili zahteve za pre-
nos, prenesene na posebni 
račun Kapitalske družbe, ki 
bo s tem tudi dejansko pos-
tala njihova lastnica.  

Še je možno zahtevati prenos delnic

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Banke 
Slovenije so banke v letoš-
nji prvi polovici leta doseg-
le 402 milijona evrov dobič-
ka pred obdavčitvijo, s čimer 
so za četrtino presegle dobi-
ček v enakem lanskem ob-
dobju. K visokemu dobičku 
je prispevalo nadpovprečno 
povečanje neobrestnih pri-
hodkov, zmerna rast obre-
stnih prihodkov ter sprošča-
nje oslabitev in rezervacij. 
V Banki Slovenije ob tem 
še vedno dokaj visokem do-
bičku opozarjajo na negoto-
vost glede doseganja stabil-
nega prihodka v prihodnje, 
saj bi v pogojih nizke ravni 
obrestnih mer upočasnjeva-
nje posojilne aktivnosti po-
menilo pritisk na obrestne 
prihodke in s tem na dobič-
konosnost bank. 

Kapitalska ustreznost 
bančnega sistema je bila po 
zadnjih razpoložljivih po-
datkih (za prvo četrtletje) 
solidna in blizu evropske-
ga povprečja, so pa glede 

tega kazalnika med banka-
mi precejšnje razlike. Bi-
lančna vsota, ki kaže na ob-
seg poslovanja, se je še zvi-
šala in je bila junija na med-
letni ravni višja za 4,4 od-
stotka, povečuje se tudi kre-
ditna aktivnost bank. Rast 
potrošniških posojil je bila 
visoka, rast stanovanjskih 
posojil tudi visoka, vendar 
stabilna, rast posojil podje-
tjem pa je bila na ravni lan-
skega leta, pri tem pa je bila 
visoka rast posojil tujim 
podjetjem.

Obseg nedonosnih izpo-
stavljenosti v bančnem sis-
temu se še naprej znižuje in 
je junija znašal 1,4 milijarde 
evrov, pri tem pa zelo maj-
hen delež izhaja iz poslov, 
sklenjenih v zadnjih dveh 
letih in pol. V Banki Slove-
nije opozarjajo banke na do-
sledno vzdrževanje doseže-
nih kreditnih standardov, 
saj se pričakovano ohlajanje 
gospodarske rasti v prihod-
nje lahko odrazi tudi v nasta-
janju novih nedonosnih iz-
postavljenosti.

Visok dobiček bank
Banke so v prvi polovici leta dosegle 402 milijona 
evrov dobička pred obdavčitvijo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po tem, ko je agenci-
ja za trg vrednostnih papir-
jev zaradi kršitve prevzemne 
zakonodaje odvzela glasoval-
ne pravice osmim delničar-
jem, ki imajo v Lonu 67,6 
odstotka glasovalnih pravic, 
so na nedavni skupščini ime-
li glavno besedo manjšinski 
delničarji. Uprava Hranilni-
ce Lon je sklicala skupščino 
na zahtevo manjšine – del-
ničarjev Arx Laurus, Flamin 
holding in Gic gradnje, ki so 
predlagali, da bi za lani pode-
lili razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu in spremenili 
statut, po katerem bi bil nad-
zorni svet sklepčen, če bi bili 
na seji najmanj trije od skup-
no petih članov. Uprava hra-
nilnice je ob tem predlagala 
še dopolnitev statuta z odloč-
bo, po kateri bi v roku treh let 
lahko povečali osnovni kapi-
tal za največ sto tisoč novih 
delnic oziroma za 7,5 mili-
jona evrov, pri tem pa bi lah-
ko v celoti ali delno izključi-
li prednostne pravice obsto-
ječih delničarjev. Delničar 
Alea Iacta je glede spremem-
be statuta vložil nasprotni 
predlog in predlagal enako 

povečanje osnovnega kapita-
la, a z možnostjo zgolj delne 
izključitve prednostne pra-
vice obstoječih delničarjev. 
Skupščina ni sprejela nobe-
nega od predlaganih sklepov 
za spremembo statuta, prav 
tako upravi in nadzornemu 
svetu ni podelila razrešnice 
za lansko poslovno leto.

Na zahtevo delničarja Ot-
marja Zorna so na dnevni 
red skupščine uvrstili tudi 
odpoklic dveh članov nad-
zornega sveta in imenova-
nje treh novih. Skupščina je 
na njegov predlog imenova-
la za nova nadzornika Chris-
topha Geymayerja in Iga 
Grudna, predloga o odpo-
klicu Toneta Ropa ni spreje-
la, o predlogu za imenovanje 
Bojana Dremlja ni glasova-
la, ker je bilo v nadzorni svet 
že izvoljenih pet članov, prav 
tako ni glasovala o predlogu 
za odpoklic Janka Medja, saj 
je 1. avgusta podal odstopno 
izjavo. Trije delničarji – Ky-
lin Prime Group, Rose Ca-
pital in Ilirika Modra zvezda 
– so napovedali izpodbojne 
tožbe zoper sklep o imenova-
nju Christopha Geymayerja 
in Iga Grudna za nova člana 
nadzornega sveta. 

Spremembe  
v nadzornem svetu 
Trije delničarji Hranilnice Lon so zoper 
skupščinski sklep o imenovanju dveh novih 
nadzornikov napovedali izpodbojne tožbe.



18 Gorenjski glas
petek, 6. septembra 2019simon.subic@g-glas.si

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

Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno 
sodišče je v torek konča-
lo obravnavo tožbe Obči-
ne Škofja Loka, ki od kranj-
ske odvetnice Mateje Liko-
zar Rogelj zahteva 200 ti-
soč evrov odškodnine. Toli-
ko je namreč znašala denar-
na kazen, ki jo je morala ob-
čina leta 2014 plačati, ker ni 
pravočasno izvršila sodbe 
delovnega sodišča, po kateri 
je morala nekdanjemu vodji 
Medobčinskega inšpektora-
ta Škofja Loka Viktorju Mi-
keku izplačati vodstveni do-
datek in ga zaposliti na sta-
ro delovno mesto. Občina 
meni, da ji tako visoke de-
narne kazni ne bi bilo treba 
plačati, če bi bila na to posle-
dico primerno opozorjena s 
strani odvetnice oziroma bi 
se na njeno višino pravočas-
no pritožili. Tožena odvetni-
ca te očitke zavrača. Kot je 
bilo slišati na sodišču, sama 
meni, da so jo v celotni zgod-
bi določili za grešnega koz-
la. Sodnica Romana Čema-
žar je sicer po koncu torko-
ve obravnave sporočila, da 
bo pisno sodbo izdala z za-
mikom, saj mora občina še 
odgovoriti na zadnjo prip-
ravljalno vlogo tožene stran-
ke, obe stranki v postopku pa 
morata tudi še potrditi zapi-
snik zadnje obravnave, ki so 
jo zvočno snemali.

»Občina Škofja Loka je 
tožbo vložila, ker odvetnica 
občini ni podala ustreznih 
pojasnil, kako ravnati v izvr-
šilnem postopku, še posebej 
pa zato, ker ni pravočasno 
prerekala astronomsko viso-
ke višine določene denarni 
kazni v primeru neizvršitve 
že pravnomočne sodbe de-
lovnega sodišča,« je razloge 
za precej neobičajno pravdo 
na kranjskem sodišču raz-
ložil zdajšnji pooblaščenec 
Občine Škofja Loka Aljo-
ša Ravnikar. Naj na kratko 

povzamemo, da so Viktor-
ja Mikeka, dotedanjega vod-
jo medobčinskega inšpek-
torata, ki je do ukinitve leta 
2012 deloval v občinah Ško-
fja Loka, Žiri in Gorenja vas 
- Poljane, že leta 2010 trajno 
premestili na delovno mes-
to inšpektorja. Mikek se je 
na premestitev pritožil na 
delovno sodišče v Kranju, ki 
je pritožbi ugodilo in ugo-
tovilo, da je še vedno vodja 
medobčinskega inšpektora-
ta, hkrati pa občinam nalo-
žilo plačilo vodstvenega do-
datka. Ker sodbe tudi po nje-
ni pravnomočnosti občine 
niso izvršile, je okrajno so-
dišče v Škofji Loki na pred-
log Mikeka izdalo sklep o iz-
vršbi in občinam naložilo 
plačilo 200 tisoč evrov kazni 
zaradi neupoštevanja sodbe. 
Kazen je Občina Škofja Loka 
plačala šele marca 2014, po-
tem ko je zanjo prejela sklep 
o izvršbi, v katerem je sodiš-
če zagrozilo, da bo v prime-
ru neplačila določilo še viš-
jo kazen. 

Ješe: pri Mikeku se je 
zalomilo

Sodišče je zaslišalo tudi te-
danjega škofjeloškega župa-
na Miho Ješeta. Razložil je, 
da je bil z delom odvetnice 
Mateje Likozar Rogelj vedno 
zadovoljen, zalomilo pa se je 
v Mikekovem primeru, ki ga 
je odvetnica sicer prevzela 
šele naknadno. Delovno so-
dišče je namreč izdalo sod-
bo, ki je ni bilo mogoče iz-
vršiti, saj je občini naložilo, 
da Mikeku izplača vodstveni 
dodatek, ki pa po spremem-
bi sistema nagrajevanja jav-
nih uslužbencev sploh ni več 
obstajal, dotedanji vodstve-
ni dodatek pa je bil po Ješe-
tovih besedah že vgrajen v 
oceno delovnega mesta, ki 
ga je Mikek po novem zase-
dal. Obstajal je sicer položaj-
ni dodatek, ki pa je bil nižji 

od prejšnjega vodstvenega. 
Prav tako Mikeka niso mog-
li več zaposliti na staro delov-
no mesto vodje inšpektora-
ta, ker je bilo to pred tem že 
ukinjeno, je razložil Ješe in 
dodal, da so morali nazad-
nje ministrstvo prositi za po-
jasnila, kako sodbo sploh iz-
vršiti. 

Ko je sodba delovnega so-
dišča kljub vsemu postala 
pravnomočna, je odvetni-
ca dejala, da ne plačati, ker 
bodo dosegli pravično sod-
bo, je dejal nekdanji loški 
župan. »Potem nam je bila 
naložena kazen, meni se je 
zdela astronomska, namreč 
200 tisoč evrov kazni za 30 
do 35 tisoč evrov, kolikor 
smo morali Mikeku plača-
ti.« Kot je zatrdil Ješe, s stra-
ni odvetnice ni bil opozor-
jen, da je treba pravnomoč-
no sodbo najprej izvršiti in 
se nato nanjo pritožiti, v tej 
zadevi pa so ravnali ravno 
obratno.  

Kazni niso prerekali

Na vprašanje pooblaščen-
ke tožene odvetnice, ali je 
seznanjen z vsebino elek-
tronskega sporočila, ki ga je 

Likozar Rogljeva poslala ob-
činski pravnici Nini Babič, 
da je sodba pravnomočna 
in izvršljiva, zato jo je treba 
spoštovati, razmišlja pa o re-
vizijskem zahtevku, je Ješe 
odgovoril: »Dogovarjali smo 
se z odvetnico, da se uve-
ljavljajo izredna sredstva, 
ne spomnim pa se, da je iz-
recno rekla, da je treba sod-
bo izvršiti, če ne bo denar-
na kazen. Meni osebno tega 
ni dejala, mislim, da je pos-
lala elektronsko pošto Ba-
bičevi.« Sodbe niso izvršili, 
ker je bil prepričan, da bodo 
z izrednimi sredstvi doseg-
li njeno razveljavitev, je raz-
ložil. Da bi se morala Liko-
zar Rogljeva ob pritožbi na 
sklep škofjeloškega okraj-
nega sodišča o izvršbi sod-
be delovnega sodišča hkra-
ti pritožiti tudi na višino de-
narne kazni, je izvedel šele 
na kasnejšem skupnem se-
stanku z občinama Gorenja 
vas - Poljane in Žiri, kjer so 
mu predstavili pravno mne-
nje Tomaža Piska, je še raz-
ložil. Tudi sodnica, ki je iz-
dala sklep o izvršbi, mu je 
kasneje pojasnila, da druge-
ga predloga glede kazni ni 
dobila, je dodal. 

Občina toži odvetnico
Občina Škofja Loka od nekdanje pooblaščene odvetnice Mateje Likozar Rogelj terja 200 tisoč evrov, 
kolikor je plačala kazni, ker ni pravočasno izvršila sodbe delovnega sodišča glede izplačila vodstvenega 
dodatka in zaposlitve nekdanjega vodje medobčinskega inšpektorata Viktorja Mikeka.

Pooblaščenec Občine Škofja Loka Aljoša Ravnikar je 
pojasnil, da občina toži odvetnico Matejo Likozar Rogelj 
predvsem zato, ker ni pravočasno prerekala astronomske 
kazni v višini 200 tisoč evrov. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Na gorenjski avto-
cesti so zaradi obnovitve-
nih del v ponedeljek postavi-
li delovne zapore in vzposta-
vili spremenjen prometni 
režim, kar pa je že prvi dan 
kljub trudu policije povzro-
čilo velike težave in zastoje. 
Ti so se v naslednjih dneh re-
dno ponavljali, kar je pri vo-
znikih povzročalo veliko ne-
jevolje. 

Začelo se je v ponedeljek 
okoli 19.30, ko je na levem 
prometnem pasu pri Nak-
lem v smeri Jesenic obstalo 
vozilo s predrto pnevmati-
ko. Promet je obstal za prib-
ližno uro. Predrta pnevma-
tika na vozilu na istem pro-
metnem pasu je bila kriva 
za daljši zastoj tudi v sredo 
dopoldne. Policisti pa so v 

sredo na avtocestnem odse-
ku, kjer poteka delovna za-
pora, obravnavali tudi dve 
prometni nesreči. Zjutraj je 
na uvozu Kranj zahod proti 
Ljubljani prišlo do naleta vo-
zil, popoldan sta takoj za is-
tim uvozom trčili dve vozili. 
Ni treba posebej poudarjati, 
da je ob obeh trčenjih na av-
tocesti nastal daljši zastoj. 

Policisti opozarjajo, da je 
na priključkih v obeh sme-
reh vožnje na območju de-

lovišča omejitev hitrosti 
zmanjšana na 60 km/h in 
da je treba voziti previdno. 
Voznike, ki se na priključ-
kih vključujejo na avtocesto, 
pa opozarjajo, da so v smeri 
Jesenic pospeševalni pasovi 
krajši, v smeri Ljubljane pa 
jih sploh ni, zato se morajo 
ustaviti, preden zapeljejo na 
avtocesto.

Na avtocesti vsak 
dan daljši zastoji

Prometni vsakdan na gorenjski avtocesti: predrte 
pnevmatike, nesreče, zastoji ... / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljica – Radovljiški kri-
minalisti so v torek zasegli 
27 sadik konoplje in pripo-
močke za njeno gojenje. Sle-
di kazenska ovadba. 

Zasegli konopljo

Simon Šubic

Cerklje – V ponedeljek po-
poldne je močno neurje za-
jelo večji del Slovenije, na 
Gorenjskem pa je največ 
preglavic povzročilo v obči-
nah Cerklje in Kamnik. 

V Cerkljah se je neurje raz-
besnelo okoli 15.30, ko je v 
zelo kratkem času na obmo-
čju Lahovč, Vopovelj, Spo-
dnjega Brnika in Zaloga 
padla velika količina dežja. 

Skupaj 64 gasilcev iz šestih 
gasilskih društev je posredo-
valo na 25 lokacijah, je raz-
ložil poveljnik Gasilske zve-
ze Cerklje Metod Kropar. Na 
sedemnajstih lokacijah so čr-
pali vodo iz objektov, dvorišč 
in cestišča, na nekaterih lo-
kacijah pa so s protipoplavni-
mi vrečami preusmerili me-
teorno vodo in s tem prepre-
čili vdor vode v objekt. Močan 
veter je odkril več streh, podrl 
nekaj dreves, nagnil se je tudi 

drog za telekomunikacije. 
Zaradi poplavljenega cestišča 
so bile zaprte tudi nekatere 
ceste. Posledice neurja so ga-
silci odstranjevali več kot štiri 
ure, je razložil Kropar.

O težavah, ki jih je povzro-
čilo ponedeljkovo neurje, so 
poročali tudi z območja Ka-
mnika, kjer je med drugim 
strela udarila v gospodarski 
objekt v Tunjiški mlaki in 
povzročila požar. Pogasili so 
ga tunjiški gasilci. 

Huda ura v Cerkljah

Poplavljena cesta v Lahovčah / Foto: Metod Kropar

Jesenice – Jeseniški kriminalisti so s kazensko ovadbo na so-
dišče privedli Jeseničana, ki ga sumijo storitve več tatvin. V 
zadnjih dveh tednih naj bi ukradel denar iz blagajne gostin-
skega obrata in iz skladišča trgovine, sumijo pa ga še osmih 
drugih tatvin po trgovinah, gostinskih lokalih in drugih objek-
tih, ki so jih obravnavali v letošnjem letu. Sodišče je zoper 
osumljenca zaradi ponavljajočih se tatvin odredilo pripor.

Osumljen najmanj desetih tatvin

Kamnik – V ponedeljek okoli 8. ure je v podjetju na območju 
Kamnika delavec pri vzorčenju padel s cisterne tovornega 
vozila in se pri tem lažje poškodoval. O dogodku so policisti 
obvestili delovnega inšpektorja, ki se  ogleda kraja ni udele-
žil. Policisti vodijo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja 
ogrožanja varnosti pri delu. 

Delavec padel s cisterne
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Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Ena izmed glavnih nalog jeter je presna-
vljanje oziroma metaboliziranje telesu 
lastnih in tujih snovi, vključno z zdravi-
li, zdravilnimi rastlinami in sestavinami 
prehranskih dopolnil. Ti procesi običajno 
potekajo učinkovito in brez tveganja za 
poškodbe jeter. Kljub vsem varnostnim 
ukrepom pa včasih zdravila in tudi drugi 
izdelki lahko škodujejo jetrom.

Natančno proučevanje učinkov  
zdravila na jetra

Metabolizem učinkovin običajno pote-
ka brez neželenih učinkov na organi-
zem, saj je že med razvojem zdravila 
velik del raziskav namenjen proučevan-
ju tega. Kadar se zdravilo izkaže za nevar-
no, ne pridobi dovoljenja za promet. Tudi 
kasneje v času uporabe zdravila na več-
ji skupini bolnikov se še vedno natanč-
no spremlja morebitne neželene učinke 
na jetra ter vpliv na sočasno uporablje-
na zdravila. Če nastopijo težave, se doda-
jo varnostna opozorila ali se  zdravilo 
celo vzame iz prometa. Oceni se tudi var-
nost uporabe pri ljudeh z boleznijo jeter.  
Vse to pa žal praviloma ne velja za vse 
izdelke iz zdravilnih rastlin in prehran-
ska dopolnila, čeprav za mnoge med nji-
mi velikokrat preberemo, da so “naravni” 
in “brez neželenih učinkov”. Pogosto so 
mehanizmi delovanja in poti presnove 
slabo raziskani, nemalokrat so tem izdel-
kom dodane sestavine, ki niso navedene 
na ovojnini. Ti izdelki lahko celo povzro-
čijo jetrno bolezen, poslabšajo stanje ali 
privedejo do hujših zapletov, tudi zaradi 
neželenih medsebojnih delovanj z bolni-
kovimi zdravili. Gabez, boreč, tudi števil-
na kitajska želišča, ki jih uporablja alter-
nativna medicina, so le nekateri primeri, 
ki lahko povzročajo okvare jeter.
 
 “Čiščenje jeter” in  
“razstrupljevanje telesa”

Jetra imajo veliko možnost obnavljanja 
lastnih celic, a vseeno z uživanjem zdra-
vil in prehranskih dopolnil ne moremo 

pričakovati čudežev. Edina pot do zdra-
vih jeter je sprememba življenjskega slo-
ga. Med rastlinami, ki se lahko uporablja-
jo za zaščito in hitrejšo obnovo jeter, sta 
pomembni pegasti badelj in manj znana 
šisandra, na nastajanje žolča pa vplivajo 
rastline z grenčinami, npr. rman, regrat, 
pelin, rumeni svišč, tavžentroža.  

Uporaba zdravil pri bolnikih  
z jetrno boleznijo 

Tveganje za poškodbe jeter se lahko zma-
njša s pravilnim izborom zdravila za posa-
meznega bolnika ter spremljanjem delo-
vanja jeter. Še večja pozornost je potreb-
na pri otrocih in starejših, saj imajo dru-
gačen metabolizem. Če je potrebno, se 
zmanjša odmerek ali izbere za bolnika 
drugo bolj primerno zdravilo. Potrebno 
je preveriti, da med zdravili ni neželene-
ga medsebojnega delovanja zaradi vpli-
va na presnovne encime. Pri izboru zdra-
vila, prepoznavanju in reševanju težav s 
stališča varnosti zdravljenja ter delovan-
ja jeter zdravniki in farmacevti pogosto 
sodelujemo.

Priporočila bolnikom za zmanjšanje 
tveganja poškodb jeter zaradi zdravil

Vselej je potrebno povedati zdravni-
ku in farmacevtu v lekarni, katera zdra-
vila, izdelke z zdravilnimi rastlinami in 
prehranska dopolnila bolnik uporab-
lja, saj lahko vplivajo na presnovo zdra-
vil ali povzročajo poškodbe jeter. Naj-
bolje je, da ima bolnik seznam vseh 
zdravil na recept in brez recepta ter 
drugih izdelkov, ki jih jemlje, ta sez-
nam pa vedno pokaže pri vsakem obi-
sku zdravnika in lekarne. Osebno kar-
tico zdravil lahko izdelamo v lekarni.  
Pri uporabi zdravil in drugih izdelkov, 
dosegljivih brez recepta, je potreb-
no natančno prebrati priloženo navo-
dilo, upoštevati priporočila za bol-
nike z okvarami jeter ter priporoče-
ne odmerke in se izogibati jeman-
ju največjega priporočenega odmer-
ka za daljše obdobje brez posveto-
vanja z zdravnikom ali farmacevtom.  
Prav tako je potrebno biti pozoren, da 
sestavine zdravil niso enake, saj se lahko 
tvega nenamerno preveliko odmerjan-
je. Tak primer je učinkovina paracetamol, 
ki sodi med najbolj znane učinkovine, ki 
so lahko škodljiva za jetra. Paracetamol 
je namenjen zniževanju povišane tele-
sne temperature ter odpravi glavobola 
in drugih bolečin. Na voljo je v številnih 
zdravilih, dosegljivih na in brez recepta, 
in tudi v kombiniranih zdravilih za gripo 
in prehlad ter v več farmacevtskih obli-
kah (tablete, sirup, zrnca, svečke). 
Pri zdravljenju z zdravili se je potrebno 
izogibati ali omejiti količino alkohola. 
Jetra opravljajo številne naloge, zato je 
zelo pomembno, da skrbimo za njiho-
vo dobro delovanje in jih po nepotre-
bnem ne obremenjujemo. Pred začet-
kom uporabe zdravil, izdelkov iz zdra-
vilnih rastlin ter prehranskih dopolnil se 
zato vedno posvetujte z zdravnikom ali 
s farmacevtom.

mag. Nina Pisk, mag. farm. spec.

Zdravila in jetra

Brez 
dodanih  

konzervansov,  
arom, barvil in  

sladkorja

Suzana P. Kovačič

Zdravstveni dom Kranj ob 
svetovnem dnevu fiziotera-
pevtov vabi na predavanje o 
kronični bolečini. Predava-

nje bo v ponedeljek, 9. sep-
tembra, na voljo sta dva ter-
mina: ob 9. uri ali ob 20. 
uri, obakrat v knjižnici 
Zdravstvenega doma Kranj. 
Fizioterapevti bodo dali 

koristne nasvete in poveda-
li, kako se s takšnimi teža-
vami lahko spopadete sami 
oziroma sami prevzamete 
nadzor nad kronično bole-
čino. Ko se boste začeli pos-

topoma več gibati in vklju-
čevati v več dejavnosti, bos-
te opazili, da lahko naredite 
več z manj bolečine, s tem 
pa se pomembno izboljšuje 
tudi kakovost življenja.

Nadzor nad kronično bolečino

Urša Peternel

V 
Splošni bolni-
šnici Jesenice 
so včeraj tudi 
uradno dali v 
uporabo nov 

telemetrični CTG-aparat, s 
katerim v času nosečnosti 
in poroda zdravniki natan-
čno spremljajo delovanje 
plodovega srca. Denar za 
nakup aparata – 24.360 
evrov – je prispevala 
Gorenjska banka. Kot je ob 
tem dejal vodja jeseniške 
poslovalnice banke Domen 

Ošlaj, je Gorenjska banka 
družbeno odgovorno pod-
jetje, ki z različnimi dona-
torskimi in sponzorskimi 
projekti pripomore k bolj 
kakovostnemu življenjske-
mu slogu v svojem okol-
ju.  "Veseli smo, da lahko 
pomagamo bolnišnici in 
porodnišnici," je dejal in 
poudaril dolgoletno part-
nerstvo med Gorenjsko 
banko in Splošno bolnišni-
co Jesenice. 
Za donacijo se je zahvalila 
v. d. direktorice bolnišnice 
Anja Jovanovič Kunstelj, ki 
je dejala, da je Splošna bol-
nišnica Jesenice v sloven-
skem prostoru prepoznana 
tudi kot dobra porodnišni-
ca. Na Jesenice prihajajo 
rodit mamice iz vse Slove-
nije, ki jim je všeč indivi-
dualni pristop in posluh za 
upoštevanje njihovih poro-
dnih želja.
Da se je prav zaradi toplega 
odnosa in prijetnega okolja 

tudi drugič odločila za 
porod v jeseniški porodniš-
nici, je povedala bodoča 
mamica Elizabeta Špela 
Soklič s Posavca. Predvide-
ni rok poroda ima v pone-
deljek, pričakuje drugo 
deklico, nasmejana in sim-
patična nosečnica pa je 
med prvimi, ki je preizkusi-
la novi CTG-aparat. 
Po besedah diplomirane 
babice Mance Trampuš je 
prednost naprave v tem, da 
omogoča gibanje nosečnice 
oziroma porodnice med 
samim snemanjem in poro-

dom, kar pozitivno vpliva 
na potek poroda in lažje 
prenašanje porodnih bole-
čin.

Na porodnem oddelku ima-
jo sicer zdaj pet CTG-apara-
tov, ki so nepogrešljivi za 
varno spremljanje poroda.
Glavna medicinska sestra 
ginekološko-porodniške 
službe Nina Trifoni je doda-
la, da so v jeseniški porod-
nišnici lani našteli 852 
porodov, letos do včeraj pa 
že 530.  

Aparat za varnejšo 
nosečnost in porod
V Splošni bolnišnici Jesenice so s pomočjo 
Gorenjske banke kupili nov telemetrični 
CTG-aparat za spremljanje plodovega srca v času 
nosečnosti in poroda.

Diplomirana babica Manca Trampuš in nasmejana bodoča 
mamica Elizabeta Špela Soklič ob novem CTG-aparatu

V jeseniški 
porodnišnici so 
letos našteli že 
530 porodov, 
lani v celem 
letu 852.
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Eikozapaentaenojsko kislino (EPK)
in dokozaheksaenojsko kislino (DHK),

DHK ima vlogo pri delovanju možganov
in ohranjanju vida. Preizkusite
Marifit Omegavit.

Marifit Omegavit vsebuje:

ki imata vlogo pri delovanju srca.

za možgane

za vid

za srce

Izdelek Marifit Omegavit je prehransko dopolnilo.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

Prebudite
športnika v sebi.

Naredite nekaj
za svoje zdravje.

/Marifitdopolnila

Poskrbite za
svoje srce.

Visoko prečiščeno ribje olje.

Suzana P. Kovačič

O
d 2. do 15. sep-
t e m b r a  v 
sodelovanju 
ministrstva za 
zdravje, poli-

cije, Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, AMZS in 
drugih nevladnih organiza-
cij ter medijev potekajo 
aktivnosti za ozaveščanje 
javnosti o prepovedi kajenja 
v vozilih ob prisotnosti mla-
doletnih oseb ter škodljivo-
sti pasivnega kajenja. Kadil-
ce tokrat nagovarjajo tudi k 
opuščanju kajenja, saj kaje-
nje ogroža zdravje in doka-
zano povzroča raka in dru-
ge bolezni, pasivno kajenje 
v tako majhnem prostoru, 
kot je vozilo, pa škoduje 
vsem, še posebej otrokom. 
Potrjeno je, da dolgotrajna 
izpostavljenost tobačnemu 
dimu lahko med pasivnimi 
kadilci privede do razvoja 
istih bolezni kot pri kadil-
cih. Pri tem je visokemu 
tveganju še posebej izposta-
vljeno zdravje dojenčkov in 
majhnih otrok. Otroci, ki so 
pasivni kadilci, pogosteje 

obiščejo zdravnika, imajo 
slabše razvita pljuča, pogo-
steje zbolijo za pljučnico ali 
bronhitisom in imajo pogo-
stejše zdravstvene zaplete. 
Pasivno kajenje lahko pov-
zroči tudi nenadno smrt 
dojenčka.
Vsak, ki vdihuje tobačni 
dim – še posebej v tako 
majhnem prostoru, kot je 
avtomobilska kabina –, ima 
večje tveganje za razvoj 
koronarne srčne bolezni, 
možganske kapi ali pljučne-
ga raka. Tobačni dim je 
namreč mešanica plinov in 
delcev, ki vsebuje več kot 
7000 različnih kemičnih 
snovi, med katerimi je stoti-
ne škodljivih, okoli sedem-
deset pa jih dokazano pov-
zroča raka.
Organizatorji akcije sporo-
čajo: Če kadite in s tem ško-
dujete sebi, to še ne opravi-
čuje ogrožanja zdravja dru-
gih. Prepovejte kajenje v 
vozilu, tudi če je vključeno 
prezračevanje ali so odprta 
okna. Prav tako poskušajte 
v največji možni meri zago-
toviti, da nihče ne kadi v 
bližini vaših otrok.

Ne kadite v avtu



Terapija

Zdravje & lepota, petek, 6. septembra 2019 21

Z zlato medaljo leta 1970 na 
prvenstvu v Ljubljani, ko je 
jugoslovanska košarkarska 
reprezentanca premagala 
ZDA, je Ivo Daneu doživel 
vrhunec svoje kariere. Sku-
paj je za reprezentanco v 
letih 1956 do 1970 odigral 
209 tekem. Kasneje se je 
preizkusil tudi kot košarkar-
ski trener. Kljub vrhunski 
športni karieri Daneu ni 
imel večjih težav s poškod-
bami. Košarko je kasneje 
igral rekreativno, vse do 55. 
leta, potem pa se je vrnil k 
svoji prvi športni ljubezni, 
tenisu. Letos je uspešno 
prestal dve operaciji, naj-
prej na črevesju in poleti še 
na hrbtenici, ki jo je v UKC 
Ljubljana opravil doc. dr. 
Mitja Benedičič, dr. med., 
specialist nevrokirurgije. V 
medicinskem centru Dobr-
na Medical Benedičič vodi 
samoplačniško ambulanto 
za nevrokirurgijo. Pogljob-
ljeno se ukvarja s funkcio-
nalno nevrokirurgijo, ki 

obsega kirurško zdravljenje 
motenj gibanja (Parkinso-
nova bolezen, distonija, tre-
mor), kronične bolečine in 
spastičnosti. Njegovo pod-
ročje delovanja je tudi kirur-
gija hrbtenice za zdravljenje 
okvare medvretenčne ploš-
čice, stenoze spinalnega 
kanala, spondilolisteze in 
tumorjev. Kot je povedal: 
»Ivo Daneu je imel stenozo 
spinalnega kanala v podro-
čju ledveno-križnične hrb-
tenice, kar je ena bolj pogo-
stih obrabnih bolezni hrbte-
nice. Z operacijo smo spro-
stili živce, ki potekajo v 
spodnje ude, s čimer se je 
pomembno izboljšala zmo-
žnost hoje in mravljinčenje 
po spodnjih udih. Gre za 
rutinski poseg, dober mesec 
dni po operaciji bolnikom 
priporočamo rehabilitacijo 
v termalnem zdravilišču.«
Več o postopku rehabilita-
cije je povedala Ana Murko, 
dr. med., specialistka fizikal-
ne in rehabilitacijske medi-

cine, vodja rehabilitacijske 
medicine v Termah Dobrna: 
»Na zdraviliško zdravljenje, 
tako kot Ivo Daneu, k nam 
prihajajo bolniki po opera-
tivnem posegu na hrbteni-
ci. Običajno pridejo k nam 
šest do osem tednov po 
posegu, ko je postoperativ-
na brazgotina že zaceljena, 
zato lahko izkoristijo vse 
naravne faktorje, ki jih nudi 
naše zdravilišče, predvsem 
razgibavanje v termalni 
vodi. Vsakega bolnika indi-
vidualno obravnavamo in 
mu predpišemo ustrezen 
program rehabilitacije. 
Obvezna je individualna 
fizioterapevtska obravnava, 
brez ustreznih vaj in vsako-
dnevnega treninga ne 
moremo pričakovati izbolj-
šanja. Naši fizioterapevti so 
usposobljeni tudi za izvaja-
nje terapije za sproščanje 
fascije, ki veliko pripomore 
k olajšanju stanja. Proti 
bolečinam uporabljamo 
elektroterapijo, magnetote-

rapijo, laser in ultrazvok. Za 
krepitev mišic imamo na 
voljo poleg vadbe v telova-
dnici, na sobnem kolesu in 

v bazenu še mišično elek-
trostimulacijo. Za mehčan-
je in izboljšanje videza bra-
zgotine ter celjenje na celi-

čnem nivoju uporabljamo 
terapijo z laserjem in biop-
tronom. Za sprostitev miši-
čne napetosti je zelo pripo-
ročljiva ročna masaža, ki jo 
izvajajo strokovno usposo-
bljeni maserji. Ob kroničnih 
bolečinah bolnikom zelo 
ustreza tudi terapija z vro-
čim blatom ali šoto, ki ima-
ta tudi razstrupljevalne 
učinke. Naša posebnost so 
termalne kopeli v naravni, 
zdravilni vodi direktno iz 
izvira, ki ne vsebujejo klora, 
zato so primerne tudi za 
bolnike z občutljivejšo kožo 
oz. kožnimi obolenji. Treba 
je poudariti še izjemno 
lepo naravno okolje, v kate-
rem so Terme Dobrna. Ivo 
Daneu je bil zelo disciplini-
ran, vzoren bolnik in je 
upošteval vsa navodila, 
zato je bil tudi končni izid 
rehabilitacije ugoden. Tru-
dimo se, da je vsak bolnik 
deležen zanj najustreznej-
ših terapij in da se pri nas 
dobro počuti."

Za njim je uspešna rehabilitacija 
Na zdraviliško zdravljenje, tako kot nekdanji odlični košarkar Ivo Daneu, v Terme Dobrna prihajajo tudi bolniki po operativnem posegu na hrbtenici. 
Izkoristijo lahko vse naravne faktorje, ki jih nudi zdravilišče, predvsem razgibavanje v termalni vodi. Vsakega bolnika obravnavajo individualno.

Ivo Daneu s terapevti v Termah Dobrna

info@terme-dobrna.si / www.terme-dobrna.si

Kraj sprostitve in odličnega počutja, s tradicijo delovanja, ki sega v leto 1403.
Bližina neokrnjene narave nudi obilo priložnosti za aktiven oddih vseh generacij.
Termalna voda z bogato mineralno sestavo, za revitalizacijo in zdravje telesa.
200-letni zdraviliški park, ki navdihuje in z energijskimi točkami poživi telo in duha.

•	080	22	10

Jesenski oddih v srcu narave
Jesenski oddih

           6. 9. - 25. 10. 2019

1	x	polpenzion	že	od	39,90	€
na osebo na noč (min. 2 noči)

Neomejeno	kopanje	v	termalnih	bazenih.

Senior oddih
         Do 29. 12. 2019

5	x	polpenzion	že	od	205,00	€
na osebo za 5 noči

Brezplačen	prevoz	do	Term	Dobrna	in	nazaj.
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Suzana P. Kovačič

P
rostata je moška 
spolna žleza, ki 
leži v spodnjem 
urinarnem trak-
tu tik pod mehur-

jem in obdaja sečnico. 
Zdrava prostata je velikosti 
večjega oreha, s starostjo se 
žleza počasi povečuje. Pri 
pojavu raka prostate se celi-
ce v prostati nenadzorova-
no delijo, rastejo in povzro-
čajo nastanek tumorja ozi-
roma več manjših tumor-
jev, ki se nahajajo v prosta-
ti. V začetnem stadiju rak 
prostate ne povzroča težav 
ali zelo malo in ga je zaradi 
tega težje odkriti. Večino-
ma raste relativno počasi, 
kar pomeni, da traja lahko 
več let, preden se razširi iz 
prostate ali v druge organe. 
Rak prostate je najpogostej-
ši rak pri moških in drugi 
najpogostejši vzrok smrti 
zaradi raka pri moških. Po 
podatkih Registra raka v 
Sloveniji je v obdobju od 
leta 2010 do leta 2014 v Slo-
veniji na leto v povprečju 
zbolelo za rakom prostate 

približno 1480, umrlo pa 
več kot 375 moških.

Kdo najpogosteje zboli za 
rakom prostate?
Najpogosteje se pojavi pri 
tistih moških, ki že imajo 
raka prostate v družini. Drug 

pogost dejavnik je starost, 
saj več kot polovica bolnikov 
zboli v starosti od šestdeset 
do 74 let. Moški, mlajši od 
petdeset let, zbolijo redko, 
vendar so najbolj ranljiva 
skupina; so mladi, aktivni, 
nimajo težav, pa kljub temu 

Rak prostate je najpogostejše 
rakavo obolenje pri moških
Najnovejša enostavna metoda posebnega urinskega testa pokaže, ali je v prostati prisoten agresiven rak prostate, ali ne. Ključno je namreč ravno 
odkrivanje in zdravljenje agresivne, življenjsko ogrožajoče oblike raka prostate. O raku prostate in tudi o tej novi metodi smo se pogovarjali z Borutom 
Gubino, dr. med., specialistom urologom iz Diagnostičnega centra Bled.

Borut Gubina, dr. med., specialist urolog  / Foto: Tina Dokl

lahko zbolijo za precej agre-
sivno obliko raka prostate. 
Na njegov pojav, tako kot pri 
drugih oblikah raka, vpliva 
tudi nezdrav življenjski slog 
s kajenjem, prekomerno 
prehranjenostjo, premalo 
gibanja. Prostata je hormon-
sko odvisen organ in je odvi-
sen tudi od testosterona, 
moškega spolnega hormo-
na, ki se pojavi v telesu več-
krat na dan in je predvsem 
odvisen od zadovoljstva v 
življenju – od zadovoljstva s 
seboj, spolnega življenja, 
občutkom uspeha ...

Na katere simptome morajo 
biti moški pozorni?
Trije simptomi so zelo 
pomembni: zastoj urina, 
krvavitev v urinu in boleči-
na v hrbtu. Ko se pridruži 
bolečina v hrbtu, je to že 
znak, da so se pojavile 
metastaze. Metastaze so pri 
tej obliki raka najpogostejše 
v kosti. Vendar pa večina 
bolnikov v njegovi začetni 
fazi nima nobenih težav. 
Največkrat raka prostate 
odkrijemo naključno pri 
preventivnih zdravstvenih 
pregledih ali pa nastopijo 
neke manjše zdravstvene 
težave, zaskrbljenost in se 
moški odloči za pregled.

Diagnozo lahko postavite z 
več metodami ...
Raka prostate ugotavljamo 
na osnovi povišanih vred-
nosti tumorju specifičnih 
substanc, t. i. biomarkerjih, 
ki jih izmerimo v krvi ali 
urinu posameznika.
Vsakemu lahko izmerimo 
PSA (za prostato specifičen 
antigen), ki pokaže na mož-
nost pojava raka prostate; 
višja je njegova vrednost, 
večje tveganje je. A tudi to 
vrednost je treba interpreti-
rati glede na splošno zdrav-
stveno stanje bolnika, nje-
govo starost, velikost pros-
tate ... Da pa raka prostate 
potrdimo, mora bolnik 
opraviti biopsijo prostate in 
magnetno resonanco. Biop-
sija se izvede ambulantno, 
z ultrazvočno sondo urolog 
pregleda prostato, ki je tik 
ob rektumu. Z iglo, ki je na 
sondi, odvzame lahko več 
vzorcev. Poseg se vedno 
dela pod antibiotikom, da 
ne pride do vnetja, zaradi 
posameznikove preobčutlji-
vosti na bolečino se ga lah-

ko izvede v lokalni ali splo-
šni anesteziji ...

Najnovejša metoda, s kate-
ro urolog pogleda, ali so pri-
sotni znaki za rast agresiv-
nega raka prostate v izločku 
žleze, pa je poseben urinski 
test ...
S testom se pacient lahko 
izogne biopsiji in drugim 
diagnostičnim metodam, 
če test pokaže nizko tvega-
nje za agresivno obliko raka 
prostate. Metoda urinskega 
testa je preverjena s primer-
no študijo, ki ji gre verjeti. 
Zanesljivost je dobra, jaz 
testu verjamem. Mogoče bi 
bila ravno ta metoda v pri-
hodnosti še najbolj primer-
na za presejalni test.
Urinski test je enostaven. 
Izvede ga urolog z dodatno 
masažo prostate, po masaži 
bolnik odda urin v poseben 
zbiralnik. Vzorec se potem 
pošlje v analizo k proizva-
jalcu testa na Nizozemsko, 
kjer so trenutno nam naj-
bližje opremljeni z labora-
toriji v ta namen.
In kar bi še rad poudaril. Če 
vam urolog predlaga, da bi 
naredil biopsijo prostate, se 
pogovorite z njim, zakaj je 
to pomembno in primerno. 
Preden pa greste na biopsi-
jo, morate vedeti, da obstaja 
tudi ta poseben urinski test, 
ki biopsijo prostate lahko 
odloži. Žal pa je urinski test 
še samoplačniški, za zdaj 
ga izvajamo samo v zaseb-
nih uroloških ambulantah.

Če povzamem. Zdravljenje 
raka prostate je odvisno od 
stadija oziroma razširjenos-
ti raka, od ugotovljene histo-
loške oblike raka in od staro-
sti ter splošnega stanja bol-
nika?
Pri starejših bolnikih bi lah-
ko v nekaterih primerih z 
zdravljenjem povzročili celo 
več težav, kot bi jih omilili, 
zato je odločitev za zdravlje-
nje pri vsakem posamezni-
ku treba pretehtati.
Napredek pri zdravljenju je 
sicer velik, kirurško zdrav-
ljenje je boljše, z novimi 
tehnikami praktično ni več 
težav z inkontinenco oziro-
ma so te minimalne. Po 
posegu so tudi veliko manj-
še težave z erekcijo. Napre-
dek je pri zdravilih, ta so 
učinkovita in pomembno 
podaljšajo življenje.

UROLOŠKA AMBULANTA  
DIAGNOSTIČNEGA CENTRA BLED

Urologija je pomembna dejavnost Diagnostičnega centra Bled že od njegove ustanovitve  
pred več kot 25 leti dalje. V ambulantah delajo specialisti urologi z bogatimi izkušnjami in znanjem. 
Urološko ambulanto ima Diagnostični center Bled na treh lokacijah po Sloveniji:
–  na Bledu (Pod skalo 4, Bled)
–  v Ljubljani (Vila Urbana, Barvarska steza 4, Ljubljana)
–  v novih prostorih v Novem mestu (Ljubljanska cesta 28, Novo mesto)

Kako se lahko naročite?
Na preiskave v urološki ambulanti se lahko naročite na napotnico ali samoplačniško, 
in sicer na več načinov – po telefonu, prek spletnega obrazca ali osebno na Bledu. 
–  Bled: 04 579 80 00, info@dc-bled.si 
–  Ljubljana: 01 280 46 60, ljubljana@dc-bled.si 
–  Novo mesto: 07 497 29 00, info@dc-bled.si 

Naročanje poteka vsak delovnik med 8.00 in 14.00. 

Več informacij na www.dc-bled.si. 

Urološka dejavnost v Diagnostičnem centru Bled zajema hospitalni oz. bolnišnični del,  
kjer izvajajo zunajtelesno drobljenje kamnov v ledvicah in sečevodih (ESWL) ter ambulantni del, 
namenjen splošni urološki diagnostiki.

Uživajmo življenje zdravi!

Če vam urolog 
predlaga, da bi 
naredil biopsijo 
prostate, se 
pogovorite z 
njim, zakaj je 
to pomembno 
in primerno. 
Preden pa 
greste na 
biopsijo, 
morate vedeti, 
da obstaja tudi 
enostaven, 
poseben 
urinski test, ki 
biopsijo 
prostate lahko 
odloži.
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Zgodbe
Francoska družina se še spomni, 
da so bili nekoč lastniki gradu 
Podvin. Stran 26

Pogovor
Liza Habjan – v družbi dijakov, 
ki so na maturi zbrali vseh 34 
možnih točk ... Stran 27

Zgodovina
Senžermenska mirovna pogodba 
je bila pomembna tudi za občino 
Jezersko. Stran 28

Urša Peternel

»Že 69 let se dogaja vse: ve-
selje, sreča in obratno, vzpo-
ni in padci; vse, kar življenje 
ponudi: odprte poti in prepa-
di ...« Tako je pred obletnico 
poroke zapisala Janja Bajda 
v »poslednjem pismu« svo-
jemu možu Dušanu, s kate-
rim sta nedavno praznovala 
sedemdeseto obletnico po-
roke. Poročila sta se 27. av-
gusta 1949 na Jesenicah in 
vse odtlej sta skupaj, v dob-
rem in slabem. 

Jasa, poletna noč, 
preproga travnih bilk ...

Spoznala sta se v Po-
stojnski jami, na koncer-
tu. On Ljubljančan, ona Je-
seničanka, Černetova s 

Tomšičeve. In kot je bil lep 
začetek, je lep tudi konec, 
pravi gospa Janja, ki je janu-
arja letos dopolnila devetde-
set let, mož Dušan pa jih bo 
decembra 97. 

»Poročila sva se na Jeseni-
cah. Takrat ni bilo ničesar in 
sva rekla, da mora biti poro-
ka čisto preprosta. Bili smo 
doma, potem pa sva se poda-
la na 'najdaljše' potovanje: 
tri železniške postaje daleč 
do Gozda - Martuljka ... In 
od tam proti večeru v lovsko 
kočo ...« pripoveduje Janja 
Bajda. »Poletna noč, jasa, 
preproga travnih bilk, smre-
ke stene, zvezde in luna. To 
je bila najina poletna noč ... 
Ponoči so lomastili polhi in 
škrebljale miši in strah naju 
je bilo ...« 

Naslednji dan sta se pov-
zpela do bivaka Pod Srcem 
in nato čez Gulce v dolino 
Vrat, od tam pa peš na žele-
zniško postajo in domov. To 
je bilo njuno poročno poto-
vanje. Takrat sta stanovala 
na Tomšičevi na Jesenicah, 
pri Janjini mami. »Gnetli 
smo se pri mami, dokler nis-
mo kozjega hleva predelali v 
majhno kuhinjo. Bila je tako 
nizka, da je Dušan moral po-
vesiti glavo v njej ...« Leta 
1951 se jima je rodila hčer-
ka Irena, leta 1957 sin Iztok. 
Dve leti po rojstvu sina so se 
preselili v Kranj, kjer sta za-
konca Bajda živela vse do leta 
2015. Takrat sta se odločila 
za selitev v radovljiški dom 
starostnikov. Začeli so se na-
mreč vrstiti padci in zlomi in 
ugotovila sta, da ne zmoreta 
več živeti samostojno. 

Selitev v dom 
starostnikov

V prijetni garsonjeri v 
mansardi doma živita umir-
jeno, lepo in tesno povezano 
skupno življenje. Gospa se je 
takoj vključila v domske de-
javnosti, k telovadbi, pevske-
mu zboru, na najrazličnejše 
delavnice, od risanja, izdelo-
vanja kolažev do delavnice 
izdelovanja naravne kozme-
tike. Kot osnovnošolska uči-
teljica nemščine in anglešči-
ne je stanovalce doma pou-
čevala tudi nemščino. Zače-
la pa je pisati tudi pesmi, ki 

jih predstavlja v domskem 
glasilu in na različnih pri-
reditvah, ter lani celo izda-
la pesniško zbirko z naslo-
vom Kam grem. Poleg tega 
ustvarja slike, s katerimi je 
opremila tudi nekaj svojih 
pesmi.

Gospod Dušan, ki je bil 
dolga leta zaposlen na za-
vodu za pokojninsko zava-
rovanje, se je po preselitvi 
v dom priključil k telovadbi 
in petju, zdaj pa mu zdrav-
je tega ne dopušča več. Za-
radi padca in zlomov ter bo-
lezni je oslabel in večino 
časa preživi v postelji. V svo-
jem 'kraljestvu', kot domsko 

stanovanjce imenuje gospa 
Janja, rada skupaj popijeta 
kavico, bereta in se pogovar-
jata. Še vedno sta samostoj-
na, večje pomoči ne potrebu-
jeta. In z oskrbo sta zelo za-
dovoljna. Imata kuhano, pri 
roki zdravnika in vso osta-
lo pomoč. »Lepo nama je,« 
pravita.

Sedemdeset let ljubezni 

In ko se ozirata na preho-
jeno pot, ugotavljata, da je 
bilo zelo lepo, a pogosto tudi 
težko. Lepe spomine imata 
na čudovite ure v hribih, ka-
mor sta rada zahajala. Tež-
ko pa je bilo, ko so se začele 

težave z zdravjem, zelo ju je 
prizadela tudi smrt vnuka, ki 
mu je Bajdova posvetila ne-
kaj čudovitih pesmi.

Ko gospo Janjo vprašam, 
katere so tiste lastnosti, ki so 
potrebne za tako dolg zakon, 
pa brez oklevanja odgovori: 
»Zvestoba. Potrpežljivost. 
Uvidevnost. Ljubezen.« 

Zvestoba. Potrpežljivost. 
Uvidevnost. Ljubezen.
Janja in Dušan Bajda sta konec avgusta praznovala sedemdeseto obletnico poroke. Kranjčana zadnja leta preživljata umirjeno, lepo jesen življenja 
v garsonjeri v radovljiškem domu starostnikov. 

Janja in Dušan Bajda na praznovanju sedemdesete obletnice poroke / Foto: osebni arhiv

Ljubezen ...

»Že sedemdeset let 
hodiva po istih poteh. 
Nobena ura mi brez 
tebe ne mine ...« je med 
drugim napisala Janja 
Bajda svojemu možu. 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Na Bledu v ospredju 
trajnostni razvoj

Na Bledu je v začetku te-
dna potekal tradicional-
ni Blejski strateški forum 
(BSF), eden najpomemb-
nejših zunanjepolitičnih 
dogodkov v Sloveniji, ki je 
tudi tokrat privabil številne 
goste iz politike, gospodar-
stva in civilne družbe, zato 
slovenski državni vrh fo-
rum vsako leto izkoristi tudi 
za vrsto bilateralnih srečanj. 
Med drugimi so se BSF ude-
ležili estonska predsedni-
ca Kersti Kaljulaid, španski 
zunanji minister in verjetni 
prihodnji visoki zunanjepo-
litični predstavnik EU Josep 
Borrell, turški zunanji mini-
ster Mevlüt Cavusoglu, zu-
nanji minister Finske Pekka 
Haavisto, visoka komisar-
ka Združenih narodov (ZN) 
za človekove pravice Michel-
le Bachelet ter predsedujo-
ča 73. zasedanja General-
ne skupščine ZN Maria Fer-
nanda Espinosa Garces, hr-
vaški zunanji minister Gor-
dan Grlić Radman, pa tudi 
znani profesor Jeffrey Sachs 
in kavni magnat Andrea Illy. 
Letošnji BSF je potekal pod 
naslovom (Iz)viri (ne)stabil-
nosti, v ospredju razprav pa 
je bil trajnostni razvoj oziro-
ma njegova implementaci-
ja, da bodo imele vse druž-
bene skupine nekaj od njega 

in da ne bodo bremen nosi-
li samo nekateri. Govori-
li so tudi o prihodnosti zve-
ze Nato, protekcionizmu kot 
viru globalne nestabilnosti, 
migracijah, človekovih pra-
vicah, krožnem gospodar-
stvu ter izzivih, ki so pred 
novo Evropsko komisijo. Fo-
rum so sklenili z razpravo o 
evropeizaciji in demokrati-
zaciji Zahodnega Balkana.

Lek odstopil od naložbe 
na Prevaljah

Korošce je pred dnevi pre-
senetila odločitev Leka, ki 
sodi pod okrilje Novartisa, 
da ne nadaljuje naložbe v 
razširitev proizvodnih zmo-
gljivosti na Prevaljah, ki so 
jih začeli graditi aprila 2017 
in bi predvidoma prinesla 
najmanj 140 novih delovnih 
mest. Ker je Lek za naložbo, 
ocenjeno na 105 milijonov 
evrov, že prejel 1,5 milijona 
evrov državnih spodbud, bo 
morala družba ta sredstva 
vrniti do konca septembra 
skupaj z obrestmi. Nerazre-
šeno ostaja vprašanje, kaj bo 
z dijaki, ki so vpisali izobra-
ževalni program farmacevt-
ski tehnik na Gimnaziji Rav-
ne. Po neuradnih informaci-
jah naj bi se za nakup novo-
zgrajenega objekta na Preva-
ljah zanimal koroški izdelo-
valec startnih baterij in indu-
strijskih celic Tab Mežica, ki 
razmišlja o zagonu proizvo-
dnje litij-ionskih baterij. 

Šoltes umaknil 
kandidaturo

Nekdanji evropski posla-
nec in nekdanji predsednik 
Računskega sodišča Igor 
Šoltes se je po očitkih o poli-
tičnih pritiskih v zvezi z nje-
govim imenovanjem za di-
rektorja Uradnega lista odlo-
čil, da umakne kandidaturo 
za to delovno mesto, čeprav 
zanj izpolnjuje vse razpisne 
pogoje in ima potrebne iz-
kušnje. Razložil je, da »v teh 
političnih igrah ne želi sode-
lovati«. Zaradi razkritega iz-
vajanja političnih pritiskov 
na prvo nadzornico Uradne-
ga lista Ireno Prijović, ki jih 
pregledujeta tudi Komisija 
za preprečevanje korupcije 
in policija, se bo sicer mo-
ral Brane Kralj posloviti z 
mesta generalnega sekretar-
ja stranke LMŠ. Premier in 
predsednik LMŠ Marjan Ša-
rec je zatrdil, da za klic Pri-
jovićevi ni vedel, Kralj pa je 
po njegovih besedah ravnal 
naivno, neizkušeno in ne-
pravilno. Po pogovoru s Kra-
ljem Šarec sicer ugotavlja, 
da je »resnica nekje vmes in 
ni bilo tako brutalno«. 

Jankovićevim odpisali 
devetindvajset milijonov 
evrov dolgov

V zadnjih dneh zelo od-
meva razplet poenostavljene 
prisilne poravnave nad pod-
jetjem Electa Holding v las-
ti Damjana Jankovića, sina 

ljubljanskega župana Zora-
na Jankovića. Sodišče je na-
mreč potrdilo odpis 29 mili-
jonov evrov dolgov, kar je v 
javnosti in politiki povzroči-
lo splošno zgražanje. Ogla-
sil se je tudi premier Mar-
jan Šarec in poudaril, da si 
želi enakost pred zakonom, 
sicer težko govorimo o prav-
ni državi. Ob tem je opozo-
ril, da je sodišče razsojalo na 
podlagi zakona iz leta 2013, 
za katerega so tedaj brez gla-
su proti glasovali praktično 
vsi poslanci vseh parlamen-
tarnih strank. Omenjena no-
vela zakona je uvedla mož-
nost poenostavljene prisil-
ne poravnave mikro podje-
tij, kar so Jankovićevi pre-
meteno izkoristili in se zne-
bili milijonskih dolgov ne 
samo Electa Holdinga, am-
pak pred tem tudi Electa In-
ženiringa in Electa Naložb. 

Koalicija prisluhnila Levici

V sredo se je vladna koali-
cija sestala s projektno par-
tnerico Levico, ki vztraja pri 
ukinitvi dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja še 
to jesen, kar pogojuje tudi 
s podporo proračunoma za 
prihodnji dve leti. Po sestan-
ku so sporočili, da se koalici-
ja strinja s prenosom dopol-
nilnega zdravstvenega zava-
rovanja v obvezno, kar bi lah-
ko uveljavili z letom 2021. 
Podrobnejše izračune bodo 
pregledali naslednji teden. 

Lek razočaral Korošce
Farmacevtska družba Lek je odstopila od naložbe v razširitev proizvodnih zmogljivosti na Prevaljah. Na 
Bledu je potekal tradicionalni strateški forum. Sodišče Jankovićevim odpisalo 29 milijonov evrov dolga.

Na Blejskem strateškem forumu je predsednik republike 
Borut Pahor gostil tudi visoko komisarko ZN za človekove 
pravice Michelle Bachelet (levo) in estonsko predsednico 
Kersti Kaljulaid. / Foto: Primož Pičulin

Medtem ko je Lek odstopil od naložbe v Prevaljah, pa na 
lokaciji v Mengšu (na sliki) še naprej povečuje proizvodne 
zmogljivosti. / Foto: arhiv GG

Nekdanji evropski poslanec Igor Šoltes je po izbruhu »afere 
Kralj« umaknil kandidaturo za direktorja Uradnega lista. 

Slovenci v zamejstvu (710)

Kočna iz Sveč v Rožu praznuje
V soboto, zadnji dan avgu-

sta, so v preurejenem Col-
narjevem gospodarskem po-
slopju številni vaščani Sveč / 
Suetschacha v Rožu in dru-
gih koroških krajev počasti-
li 110. obletnico ustanovitve 
Slovenskega krščanskega iz-
obraževalnega društva Koč-
na v Svečah. Pri Colnarju 
namreč nastaja novo središ-
če Kočne, ki bo obsegalo ga-
lerijo in kar velik prireditve-
ni prostor z odrom na obno-
vljenem skednju. Na tem 
odru so leta 1959 Svečani, 
člani Kočne, kljub Sloven-
cem nenaklonjenim razme-
ram zaigrali Finžgarjevo Ve-
rigo. Ohranjena je tudi izvir-
na kulisa, pogled na Sveče, 
ki jo je naslikal znani sloven-
ski koroški slikar Peter Mar-
kovič iz Rožeka / Rosegga. 

Da imajo v Svečah pra-
znik, je prišleku jasno že ob 

prihodu v središče vasi. Tam 
so mladi člani Kočne pos-
tavili leseno konstrukcijo, 
ki spominja na Krznarjevo 
hišo, v kateri je bila na po-
budo Gregorja Paka 29. av-
gusta leta 1909 ustanovlje-
na Kočna. Rast društva je 
bila izjemna. Pristopno iz-
javo je podpisalo 120 članov, 
kasneje pa so se jim pridru-
žili še novi. Igrali so in peli 
ter skrbeli za izobraževanje 
ljudi. Ustanovili so tudi tam-
buraški orkester. Društvena 
knjižnica je takrat obsegala 

okrog 300 knjig. Veliko 
knjig je bilo v Slovencem 
neprijaznih časih pod naciz-
mom uničenih. Na srečo se 
je ohranil seznam. 

Po vojni so slovensko za-
vedni Svečani znova oživi-
li dejavnost Kočne. Neka-
tere dejavnosti so sicer za-
mrle. Tudi v Adamovi hiši 
z gostilno sredi vasi, v kate-
ri so slavili poroke, krste in 
birme ter se tudi poslavljali 
od pokojnikov, ni več življe-
nja. Število Svečanov, ki se 
imajo za Slovence, je upad-
lo. Tako vas nima pravice do 

uradnih dvojezičnih krajev-
nih napisov. 

Kočna živi naprej. Zad-
nje desetletje je osrednji do-
godek v društvu in v Svečah 
tradicionalni slikarski te-
den na Vrbnikovi domačiji, 
ki jo je leta 1973 kupil in na 
njej ustvarjal slovenski ki-
par France Gorše. Na vrt je 
postavil svoje doprsne kipe 
najbolj znanih koroških Slo-
vencev. Slikarski teden vsa-
kič spremljajo številne de-
lavnice in glasbeni dogod-
ki ter tako poživijo poletje v 
tem rožanskem kraju. 

Pevski vrhunec na sveškem odru: od leve pianist Davorin 
Mori in pevci Valentina Inzko Fink, Bernarda Inzko Fink in 
Marko Fink

Za jubilej so v Svečah pripravili izbrani kulturni 
program, ki so ga oblikovali večinoma domačini 
iz Sveč, poznani doma in na tujem. Peli in igrali 
so Andrej in Tonč Feinig, Nada Tavčar, Bernarda 
Fink Inzko, njen brat Marko Fink in Bernardina hči 
Valentina Inzko Fink, Davorin Mori, Kočna mladina 
in Cerkveni pevski zbor Sveče.

Alenka Weber Inzko, 
predsednica Slovenskega 
prosvetnega društva Kočna 
Sveče

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (37)

Obveznosti šol na začetku šolskega leta
Tako kot otroci in starši 

tudi šolski delavci z vzne-
mirjenjem pričakujejo in 
se pripravljajo na novo šol-
sko leto. Pedagoški delavci 
začnejo vsaj teden dni pred 
začetkom pouka pisati le-
tne priprave na pouk, ureja-
ti učilnice, učna gradiva in 
šolsko dokumentacijo. Ne-
kateri zadnji teden avgusta 
izvajajo še dopolnilni pouk 
za učence s popravnimi iz-
piti, ki jim jih iz različnih 
razlogov ni uspelo opraviti 
v spomladanskem roku. Za 
ravnatelje pripravita zavod 
za šolstvo in šolsko mini-
strstvo konec avgusta stro-
kovna srečanja, kjer jim 
predstavijo novosti in usme-
ritve v novem šolskem letu. 
Zadnji avgustovski teden v 
marsikateri šoli izkoristijo 
tudi za krajša izobraževanja 

učiteljev o vsebinah, na ka-
terih bo poudarek v prihaja-
jočem šolskem letu. Šolski 
prostori so generalno očiš-
čeni in sveže prebeljeni in 
vse je nared, da se v šolo vsu-
jejo razigrani otroci …

Glede na to, da je v prepol-
nem šolskem predmetniku 
treba izkoristiti prav vsako 
šolsko uro, učitelji prve ure 
pouka namenijo seznanitvi 
učencev z učnim načrtom 
oziroma programom posa-
meznega predmeta. Zaradi 
zahtevane javnosti ocenje-
vanja so učitelji dolžni učen-
ce in starše seznaniti tudi s 
kriteriji ocenjevanja in pred-
videnim številom ocen med 
letom. Zato nekateri učite-
lji pripravijo pisna obvesti-
la in navodila o ocenjeva-
nju, ki jih morajo starši pod-
pisati in jih učenci nalepijo 

v zvezke. Prve ure pouka 
pri posameznem predme-
tu je koristno uporabiti za 
to, da se učencem v grobem 
predstavi celoletna učna 
snov, način dela in zahtev-
nost ocenjevanja znanja. 
Učence je treba poučiti tudi 
o tem, kako se učiti posame-
zni predmet. Učnih strate-
gij se morajo učenci naučiti 
v šoli od učitelja kot strokov-
njaka za posamezni pred-
met, ki z lastnim načinom 
poučevanja pokaže, kako 
se pride do znanja. Šole ne 
morejo pričakovati od star-
šev, da bodo oni učili otroke, 
kako se učiti. Prvi teden no-
vega šolskega leta bi mora-
le šole nameniti tudi pogo-
vorom z učenci o šolskem 
redu in hišnih pravilih. Ved-
no znova, vsako šolsko leto 
posebej. Saj ne, da bi učenci 

med počitnicami pozabi-
li na pravila lepega vedenja, 
samo vedno znova jih je tre-
ba spomniti, kako se je tre-
ba obnašati, da bodo vsi za-
dovoljni in varni. In kakšne 
bodo posledice, če pravil ne 
bodo upoštevali. Tudi odno-
si s starši so zelo pomemb-
ni, zato bi morale šole zelo 
skrbno načrtovati prve rodi-
teljske sestanke.

Starše je treba natančno 
seznaniti z njihovimi ob-
veznostmi do šole, o stro-
ških posameznih dejavno-
sti in šole v naravi, o prija-
vah in odjavah šolske ma-
lice in kosil, o opravičeva-
nju otrokove odsotnosti, o 
smiselnosti domačih nalog 
in učenju, o komunikaciji s 
strokovnimi delavci in vod-
stvom šole. Pa tudi o pravi-
cah in pristojnostih staršev, 

kadar le-ti niso zadovoljni 
z delom posameznega uči-
telja ali šole v celoti. Poseb-
no spoštovanje staršem iz-
kažejo tiste šole, kjer star-
še na prvem roditeljskem 
sestanku nagovorijo ravna-
telji in jim predstavijo letni 
delovni načrt ter predno-
stne cilje in usmeritve v no-
vem šolskem letu. Obvezno 
naj ravnatelji staršem pove-
do, da se problemi v šoli re-
šujejo po ustaljenem proto-
kolu – najprej je na vrsti po-
govor z učiteljem, nato raz-
rednikom, po potrebi s sve-
tovalno službo in šele na 
koncu, če z rešitvijo na niž-
ji ravni niso zadovoljni, se 
lahko obrnejo na ravnate-
lja. Za dobre odnose je pot-
rebna dobra informiranost 
ter medsebojno zaupanje in 
spoštovanje.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Trump iz tropov

Razjasnimo si najprej 
osnovne pojme. Kaj je »de-
ževni pragozd«? »Deževni 
gozd je gozd, v katerem je le-
tna količina padavin od 250 
do 450 centimetrov na kva-
dratni meter. Deževni goz-
dovi večinoma ležijo v trop-
skem podnebju in imajo tudi 
imena, kot so pljuča Zem-
lje, dragulji Zemlje in naj-
večja svetovna lekarna, saj je 
bila v njih odkrita kar četrti-
na vseh naravnih zdravil. V 
tropskih deževnih gozdovih 
je toplo in vlažno podnebje 
brez suhih mesecev, ležijo 
pa do deset stopinj severno 
in južno od ekvatorja. Pov-
prečna mesečna temperatu-
ra je skozi vse leto več kot 18 
stopinj Celzija. Ležijo v trop-
skih območjih Azije, Afri-
ke, Srednje in Južne Ameri-
ke, Avstralije in na tihomor-
skih otokih, kot so Havaji.« 
In kaj je posebnost največjih 
deževnih gozdov na plane-
tu, v Amazoniji? »Amazon-
ski deževni gozd, ki se ime-
nuje tudi Amazonska džu-
ngla, je vlažen listnati gozd, 
ki prekriva večji del območja 
Amazonije v Južni Ameriki. 
Celotna Amazonija obsega 
7.000.000 kv. km, od tega 
deževni gozd 5.500.000 kv. 
km. Amazonski deževni 
gozd se razteza čez površino 

devetih držav – 60 odstotkov 
ga leži v Braziliji, 13 odstot-
kov v Peruju, 10 v Kolumbiji, 
preostali del pa v Venezueli, 
Ekvadorju, Boliviji, Gvajani, 
Surinamu in Francoski Gva-
jani. Predstavlja več kot polo-
vico površine vseh deževnih 
gozdov na Zemlji in je naj-
večji in biološko najrazno-
vrstnejši del tropskega goz-
da na svetu. V njem po oce-
nah raste 390 milijard dre-
ves, ki sodijo v 16.000 dre-
vesnih vrst, poleg tega pa je 
to dom 2,5 milijona vrst žu-
želk in okoli 2.000 vrst ptic 
in sesalcev, 2.200 vrst rib, 
430 vrst dvoživk in 380 vrst 
plazilcev. Petina vseh zna-
nih vrst ptic in petina vseh 
znanih vrst rib živi v Ama-
zoniji.« Amazonski dežev-
ni gozdovi so že dolgo tarča 
vseh mogočih plenilcev. Te 
so v preteklosti vsaj nekoliko 
zadrževali, januarja 2019, ko 
je svoj mandat nastopil seda-
nji brazilski predsednik Jair 
Bolsonaro, pa so dobili nov 
zagon. Bolsonaro, ki mu pra-
vijo tudi »Trump iz tropov« 
in »Kapitan Motorka«, govo-
ri, kar sledi. »Ta neumnost, 
da okoljski nevladniki vtika-
jo svoje nosove v notranje za-
deve Brazilije, se mora kon-
čati! … Kar 60 odstotkov bra-
zilskega ozemlja je neupo-
rabnega zaradi rezervatov 
staroselcev in drugih okolj-
skih vprašanj.« V gozdo-
vih je treba torej več sekati 

in požigati. Kako to počne-
jo? »Deževni gozd v Brazi-
liji sicer krčijo na dva nači-
na – debla podirajo z buldo-
žerji ali med dva buldožerja 
napeljejo verigo, ki jih podi-
ra. Les nato očistijo in proda-
jo ali pa zažgejo in s tem na-
redijo prostor za nove kme-
tijske površine, predvsem 
za pašnike za živali in po-
lja soje. Ponekod se pojav-
ljajo tudi nezakoniti gozdar-
ji, ki si nove poti utirajo s kr-
čenjem podrasti in grmičev-
ja, da dosežejo tista najbolj 
cenjena drevesa, ki jih nato 
prodajo na črnem trgu, poro-
ča novinar BBC-ja, ki si je kr-
čenje gozda ogledal na lastne 
oči, vladni uradniki pa so si 
z njim upali govoriti le na 
skrivaj in pod drugim ime-
nom. Ti uradniki so namig-
nili, da so resnične števil-
ke o izginjanju gozda mor-
da še večje od tistih, o kate-
rih se govori …« Bolsonarov 
glavni svetovalec za varno-
stna vprašanja, general Au-
gusto Heleno Pereira, pa je 
zatrdil: »Neumnost je, da je 
Amazonija del svetovne de-
diščine. Amazonija je bra-
zilska, gre za brazilsko de-
diščino, zato jo moramo up-
ravljati Brazilci v brazilsko 
korist.« Ko so Bolsonara na 
pomen deževnih gozdov in 
globalno nevarnost požarov 
v njih opozorili nemška kan-
clerka, francoski predsednik 
in papež v Rimu, je cinično 

odvrnil: »Brazilija je devica, 
ki se je želi dotikati vsak tuji 
perverznež.« (Vir. Anja P. Je-
rič, MMC RTV SLO) 

Čigava je Amazonija?

V soočenju med brazil-
skim predsednikom in nje-
govimi podaniki na eni ter 
okoljevarstveniki in neka-
terimi svetovnimi voditelji 
na drugi strani se izkazuje 
vprašanje, ki bo v prihodno-
sti vse bolj pereče. Se lahko 
mednarodna javnost in poli-
tika vtikata v notranje zadeve 
držav, ko te po svojem zna-
čaju presežejo državne okvi-
re? Ko gre za oceane, ozra-
čje, Arktiko in Antarktiko, je 
jasno, da gre za skupno za-
devo vsega človeštva. Zdaj 
pa je vprašanje, kako dopo-
vedati Bolsonaru, da »njego-
va« Amazonija ni le brazil-
ska. Ko so mu svetovni vodi-
telji, zbrani v skupini G7, po-
nudili pomoč, jih je zavrnil, 
češ da gre za »napad na suve-
renost Brazilije in koloniali-
stično razmišljanje …«

Požare omejiti

Pa še ena Bolsonarova: 
»Gozdni požari obstajajo po 
vsem svetu … Delamo, kar 
lahko … Amazonija je večja 
kot celotna Evropa. Tudi če 
bi imel 10 milijonov ljudi, ne 
bi mogel preprečiti teh poža-
rov …« Če je res tako, naj teh 
požarov vsaj ne spodbuja.

Gorijo gozdovi deževni
Mogoče kdo poreče: kaj pa nas brigajo velikanski požari v Amazoniji, na oni strani Atlantika?! 
Ekološko bolj ozaveščeni mu odvrnejo: pa še kako se nas tičejo, amazonski deževni pragozdovi so 
vendar »pljuča planeta«!

Pogled na amazonski deževni gozd v Braziliji (blizu mesta 
Manaus). Ta gozd (za zdaj še) slovi po visoki stopnji 
biodiverzitete. / Foto: Wikipedija

Pogled na ilegalno opustošeni deževni gozd v brazilski 
državi Maranhao, julija 2016. Ta gozd je pripadal 
staroselcem. / Foto: Wikipedija

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro (sedi) na obisku pri 
predsedniku Trumpu v Beli hiši, 19. 3. 2019. Gospoda imata 
veliko skupnega. / Wikipedija
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Marjana Ahačič

»Dragi gospod Bole, z ve-
likim veseljem sem prejel 
vaše prijazno pismo z dne 
29. junija '89 ... V vašo pis-
mo pravite, da se peljete vča-
sih mimo Podvina, da je se-
daj hotel. Kadar sem bral 
vaše beseda, seveda mi je ta-
koj prišel pred oči slike do 
sedaj že stare – in sicer leta 
1899 do leta 1938 – ta zadna 
leta, da mati in jaz smo bili u 
Jugoslaviji.«

Takole je v začetku julija 
1989 v dolgem, na roko na-
pisanem pismu Vilku Bole-
tu iz Radovljice odpisal princ 
Victor de Polignac, nekdanji 
lastnik nekoč razkošnega, 
danes pa propadajočega gra-
du Podvin v Mošnjah.

Med Londonom, 
Parizom in Podvinom

»Francoska družina Po-
lignac – v sorodu so bili celo 
z monaškim knezom Ra-
inerjem, katerega mama je 
bila iz družine Polignac – 
je grad Podvin kupila leta 
1885. Prvi lastnik je bil pari-
ški princ Camille, po mate-
ri angleškega rodu, ki se je 
kot general bojeval v ameri-
ški državljanski vojni. Tudi 
sam se je poročil z Angle-
žinjo; imela sta tri otroke: 
Mabel, Agnes in Victorja, 
sina, ki je bil rojen na prelo-
mu prejšnjega stoletja, prib-
ližno takrat kot moj oče,« 
pripoveduje sin Vilka Bole-
ta Primož.

»Oče mi je pripovedoval, 
da so živeli v Londonu in 
Parizu, vsa poletja do začet-
ka druge svetovne vojne pa 
sta predvsem gospa in njen 
sin Victor preživljala v Pod-
vinu. Camille de Polignac je 

namreč že malo pred prvo 
svetovno vojno umrl. Oče-
tova mama, moja babica, 
doma s sosednjih Brezij, je 
bila tam v službi. Gospa Po-
lignac je okoliške otroke vsa-
ko leto povabila na torto in 
sladoled, moja babica pa je 
Viktorja pogosto jemala s 
seboj domov na Brezje, kjer 
se je igral z mojim očetom,« 
opisuje Primož Bole. 

Odgovor po 
petdesetih letih

Kasneje, ko sta fanta odra-
sla, so se njune poti razšle, 
nato je prišla druga svetov-
na vojna, ki je Evropo razde-
lila na dva dela, in Boletovi 
dolgo niso vedeli, kakšna je 
bila usoda družine Polignac. 

Hotel Podvin je prišel v last 
države Jugoslavije, v njem so 
uredili hotel.

»Konec osemdesetih je 
oče nekako izvedel, da Vik-
tor živi v Monaku. Izbrskal 
je njegov naslov in mu pi-
sal. Gospod Polignac ne le 
da mu je takoj odgovoril, pi-
sal mu je celo v slovenščini! 
Malce okorni, a odlični, če 
pomislimo, da je od njego-
vega življenja v Podvinu mi-
nilo okroglih petdeset let!

Tudi jaz sem en Slovenec

»Moje ime se lahko še se-
daj bere v župnija Mošnje, 
ker sem bil tam krsten. Ne 
vem ako je to ta prava beseda 
za tista ceremonija v cerkev, 
kadar župnik da križ, vode 

in olje na glavo od majne ot-
roci. Na ta način lahko pra-
vim da sem, jaz tudi, v res-
nici en Slovenec!« je napi-
sal v prvem od pisem, ki sta 
si jih nato z gospodom Bole-
tom, oba že krepko v devet-
desetih, izmenjevala več kot 
pet let.

V enem od pisem se Vilko 
Bole takole spominja: »Ka-
dar se peljem mimo vaše 
nekdanje residence, se mi 
zbudi veliko spominov, po-
sebno na Vašo spoštovano 
mater princeso de Polignac, 
posebno pa tudi na Vas, ki 
sem Vas še posebno dob-
ro poznal. Ob takih prilikah 
se spomnim tudi moje po-
kojne matere, ki je ob pre-
lomu stoletja službovala pri 
Vaši družini in nam je otro-
kom pripovedovala vse, kar 
je lepega doživela v Podvi-
nu, posebno pa še v Franciji 
in Angliji, kjer se je naučila 
tudi francoščine in anglešči-
ne, ki jih je še potem, ko se 

je poročila, še vedno dobro 
obvladala. Tako hrani naša 
familija še veliko spominov 
na Podvin in njegove lastni-
ke. Lahko rečem, da so Gore-
njci Podvin vedno spoštova-
li, neposredna okolica pa je 
živela z njim v pravem prija-
teljstvu.«

Po vojni hotel v lasti 
države

Kot v enem od pisem v 
Francijo opisuje Bole, je 
bil podvinski grad v 12. sto-
letju zgrajen kot obramb-
ni stolp, nato so ga lastni-
ki – družina Podwein, po 
kateri se grad še sedaj ime-
nuje – preuredili in do-
zidali v graščino. Do leta 
1885, ko so posestvo kupili 

Polignacovi, se je v Podvi-
nu zvrstilo več kot trideset 
različnih lastnikov!

Po drugi svetovni voj-
ni, tako v enem od pisem 
pojasnjuje Polignac, je ju-
goslovanska komunistič-
na vlada Podvin nacionali-
zirala, nato pa se je pogodi-
la s francosko vlado za sim-
bolično odškodnino. V gra-

du je bila najprej nekaj časa 
kmetijska šola, leta 1962 pa 
je postal gostinsko-turistični 
objekt. Ob gradu Podvin, ki 
je bil hotel z restavracijo, je v 
nekdanji sosednji konjušni-
ci, nad katero so nekoč spa-
le uslužbenke z graščine, 
leta 1968 nastala tudi resta-
vracija s sobami. Grad je bil 
dolga leta tudi protokolar-
ni objekt, kamor je rad pri-
hajal jugoslovanski predse-
dnik Tito. Leta 1990 pa je 
na pobudo Franceta Bučar-
ja, takratnega predsednika 
slovenske skupščine, prav v 
gradu Podvin posebna stro-
kovna komisija oblikovala 
prvi osnutek slovenske usta-
ve, ki je kasneje dobil naziv 
»podvinska ustava«.

Podvin danes

Grad Podvin je danes že 
več kot desetletje zapuščen 
in propada. Celoten kom-
pleks, ki obsega tudi zem-
ljišča, je v lasti družbe Hotel 
grad Podvin, ki je hčerinsko 
podjetje družbe Triglav.

Toliko bolj živahno pa je 
v stavbi ob njem, v nekdanji 

konjušnici, kjer sta pred še-
stimi leti Marcela Klofutar 
in kuharski mojster Uroš 
Štefelin uredila priljubljeno 
Vilo Podvin, restavracijo z 
nekaj sobami, ki z vrhunsko 
ponudbo navdušuje ljubite-
lje izvirne slovenske kulina-
rike od blizu in daleč. Od da-
leč, iz Francije, je prejšnji te-
den v Vilo Podvin prišla tudi 
mlada družina, katere pred-
niki so bili nekdanji lastniki 
gradu. Victor Polignac je si-
cer leta 1998 v starosti skoraj 
sto let umrl brez potomcev, 
sta pa imeli otroke njego-
vi sestri in vnukinja ene od 
princes de Polignac je dru-
go domovino svojih predni-
kov zdaj pokazala tudi svo-
jim potomcem. 

Francoska družina se še spomni,  
da so bili nekoč lastniki gradu Podvin
Danes propadajoči Grad Podvin v Mošnjah je bil do druge svetovne vojne več kot pol stoletja v lasti premožne francoske družine de Polignac, s katero sta 
babica in oče Radovljičana Primoža Boleta ohranjala vezi še desetletja po njihovem odhodu iz Slovenije.

Victor de Polignac z materjo, Margareth Elizabeth Knight. 
Rojen je bil v Londonu, krščen pa v cerkvi v Mošnjah. 
»Moje ime se še sedaj bere v župniji Mošnje,« je zapisal v 
enem od pisem vrstniku iz otroštva Vilku Boletu.

»Dragi Gospod Bole; Kako je to prijazno in dobro da 
ste mi poslali tiste prav lepe diapositivi od našo staro 
posestvo Podvin!« je po petdesetih letih v še vedno tekoči 
slovenščini Victor de Polignac odgovoril na Boletovo pismo.

Primož Bole, sin Vilka Boleta, pred danes propadajočo graščino Podvin / Foto: Gorazd Kavčič

Boletovi prejšnji teden, ko so se srečali z družino Polignacove pranečakinje (levo, poleg nje 
je hči Primoža Boleta dr. Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine), ki je tokrat 
prvič prišla v Podvin / Foto: arhiv družine Bole
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Mateja Rant

Kaj vas je spodbudilo, da ste 
se odločili za vpogled v izpi-
tno dokumentacijo?

Zelo malo mi je manjka-
lo, da bi zbrala vse možne 
točke, zgolj odstotek. Zato 
so me vsi prepričevali, tudi 
učitelji in prijatelji, naj se 
odločim za vpogled v izpi-
tno dokumentacijo, češ da 
s tem nimam česa izgubiti, 
kvečjemu lahko pridobim, 
da mi kasneje ne bi bilo žal. 
In najbrž bi res obžalovala, 
da nisem vsaj poskusila, saj 
bi se pri tako tesnem rezul-
tatu ves čas spraševala, ali 
mogoče res ni šlo za napa-
ko drugih. 

Pri katerem predmetu vam 
je torej uspelo pridobiti toč-
ko, ki vam je manjkala do 
vseh 34 možnih točk na ma-
turi?

Za vpogled v dokumenta-
cijo in kasneje ugovor sem 
se odločila pri slovenščini. 
Eseji so že tako zelo subjek-
tivno ocenjeni, in jaz sem 
bila med tistimi, pri kate-
rih se je ocena obeh ocenje-
valcev zelo razlikovala, in si-
cer za več kot deset točk; to 
pove, da je bil enemu moj 
esej zelo všeč, drugemu pa 
malo manj, kar me je zmoti-
lo, zato sem poskusila z ugo-
vorom.

 
Kdaj so vas seznanili z odlo-
čitvijo glede ugovora?

Odgovor sem skupaj z ob-
razložitvijo prejela v prvi po-
lovici avgusta. 

S kakšnimi občutki ste spre-
jeli rezultat, sploh ko ste se 
zavedeli, da ste se uvrstili 
med peščico najboljših leto-
šnjih maturantov?

Se mi zdi, da so bili osta-
li skoraj bolj navdušeni, saj 
sama še niti nisem dobro 
dojela, za kakšen dosežek 
pravzaprav gre in da je v bi-
stvu zelo malo ljudi, ki jim 
to uspe. 

Kakšna so bila sicer vaša pri-
čakovanja v zvezi z maturo, 
je bil vaš cilj postati vsaj zla-
ta, če ne diamantna matu-
rantka?

Moram priznati, da niti ni-
sem imela velikih pričako-
vanj, saj sem vedela, da ne 
bom imela težav pri vpisu na 
izbrano fakulteto. Moj cilj na 
maturi tako nikoli ni bil pos-
tati niti zlata maturantka, že-
lela sem le zbrati dovolj točk 
za vpis na izbrano fakulteto. 
Prepričana sem namreč, da 
matura ni najpomembnejša 

stvar v življenju, je še veliko 
drugih pomembnejših stva-
ri.

Koga ste najprej obvestili, da 
ste z ugovorom uspeli?

Bila sem ravno pri prijate-
ljici, ko sem slučajno pogle-
dala, ali so mogoče že znani 
rezultati, tako da je bila prija-
teljica prva, ki je izvedela, da 
mi je uspelo. Potem sem ta-
koj obvestila še starše.

Kako so starši sprejeli to no-
vico?

Bili so zelo navdušeni in 
neizmerno ponosni name. 
Sama sebe sem pa že juli-
ja presenetila s tem, da sem 
se uvrstila med zlate matu-
rante. 

Videti je, da vam ni bilo zelo 
pomembno, da osvojite še to 
dodatno točko, in da bi bili 
nadvse zadovoljni tudi s 33 
točkami, ki ste jih zbrali pred 
ugovorom?

Ni se mi bilo treba obre-
menjevati s tem, ali bom do-
bila še to dodatno točko ali 
ne, saj sem imela dovolj točk 
za vpis na fakulteto in samo 
to mi je bilo pomembno. Ra-
zen tega je tudi 33 točk na 
maturi zelo dober rezultat. 

Kaj vam je sicer pri maturi 
delalo več težav, sam obseg 
snovi ali veliko število med 
seboj zelo različnih predme-
tov?

Predvsem to, da so vsi iz-
piti zgoščeni v zelo krat-
kem časovnem obdobju. Iz-
piti so razporejeni v roku 
dveh, treh tednov in nekate-
ri so imeli izpite tudi po tri 
dni zapored. Sama sem ime-
la srečo, da so bili izpiti bolj 

enakomerno razporejeni, še 
najbližja drug drugemu sta 
bila izpita iz matematike in 
kemije, med katerima je bilo 
samo dan razlike.

Se lahko bolj neobremenje-
no posvetiš maturi, če se za-
vedaš, da ne bo težav zbrati 
dovolj točk za vpis na izbra-
no fakulteto?

Sama sem glede na stanje 
prijav že prej vedela, da ne 
bom imela težav pri vpisu, 
če bom kolikor toliko v redu 
opravila maturo. In verjetno 
je res, da si manj nervozen 
pri opravljanju izpitov, če se 
manj obremenjuješ s konč-
nim rezultatom. Čeprav čis-
to brez nervoze seveda ne 
gre, je bilo kar napeto.

Vas je kateri od izpitov še po-
sebno skrbel?

Najbolj me je skrbela fizi-
ka, pa tudi slovenščina, tako 
esej kot slovnica.

Kako so bile torej videti vaše 
priprave na maturo, za kate-
ri predmet ste si vzeli največ 
časa?

Največ časa sem si vzela za 
fiziko, ker mi je tudi sicer v 
šoli povzročala največ težav.

Kdo vam je stal ob strani 
med pripravami na maturo?

Sošolci smo se spodbuja-
li med sabo, v obdobju, ko 
smo opravljali maturo, je 
bila to skoraj edina tema na-
ših pogovorov. Včasih smo 
se na kakšen izpit priprav-
ljali skupaj, skupne pripra-
ve smo imeli tudi v šoli. Se-
veda pa so mi ves čas sta-
li ob strani starši, ki so se 
zavedali, da je bilo to zame 
tako kot za druge dijake zelo 

stresno obdobje, in so vede-
li, da me morajo v tem času 
pustiti pri miru. Tudi profe-
sorica je vsem staršem prek 
elektronske pošte sporočila, 
naj razumejo, da bomo med 
opravljanjem mature mo-
goče bolj nerazpoloženi kot 
običajno.

V kakšnem spominu bos-
te ohranili škofjeloško gim-
nazijo in tamkajšnje profe-
sorje?

Predvsem se mi zdi po-
membno, da so bili profe-
sorji zelo razumevajoči in 
smo se z njimi vse lahko 
zmenili, sploh če je prišlo 
do kakšnih težav pri testih 
in drugih ocenjevanjih zna-
nja. In tudi če so bili včasih 
strogi, je bilo to zgolj zato, 
ker so nam želeli samo naj-
boljše. Seveda pa nikoli ne 
bom pozabila prijateljev, ki 
sem jih spoznala v šoli in s 
katerimi bomo še naprej oh-
ranjali stike. 

Kaj je bila najdragocenej-
ša popotnica, ki ste jo preje-
li med šolanjem na tej gim-
naziji?

Verjetno to, da se ne smeš 
preveč obremenjevati z oce-
nami; četudi so šolske ocene 
pomembne, če želiš nadalje-
vati študij, pa se je treba obe-
nem zavedati, da so za živ-
ljenje pomembne tudi mno-
ge druge stvari in izkušnje, 
ki jih pridobiš ob šoli.

Ob delu za šolo vam je to-
rej ostalo dovolj časa tudi za 
druženja s prijatelji in druge 
prostočasne dejavnosti?

V prostem času smo se ve-
liko družili, ukvarjala sem se 
tudi s športom, ampak samo 

rekreativno. Pozimi z druži-
no veliko smučamo, obisku-
jem tudi različne vodene 
vadbe, včasih se odpravimo 
v hribe. Rada še pogledam 
kakšen dober film ali serijo. 

Kmalu se bo začelo novo štu-
dijsko leto. Kje boste nada-
ljevali študij?

Na fakulteti za farmacijo. 
Ko sem izbirala študij, se mi 
je zdel njihov program naj-
bolj zanimiv in primeren 
zame, saj omogoča odkriva-
nje novih stvari, s katerimi 
bi v prihodnosti lahko po-
magali drugim.

Se že veselite novih izzivov?
Ta čas še nimam kakšnih 

posebnih pričakovanj. Vem, 
da bo študij tudi naporen, 
ampak pomembno je, da me 
to zanima. Veselim se že, da 
se bom lahko bolj posveti-
la temu, kar me res zani-
ma, medtem ko imaš v sred-
nji šoli cel spekter različnih 
predmetov.

Kje pa se vidite čez recimo 
deset let?

Če sem čisto iskrena, o 
tem še nisem razmišljala.

Spremljate politiko in doga-
janje v svetu? Se mladi po va-
šem danes dovolj zavedajo, 
kaj je pomembno za njiho-
vo prihodnost, in so se prip-
ravljeni tudi aktivno zavzeti 
za spremembe na teh pod-
ročjih?  

Zdi se mi, da se mladi vse 
bolj zavedamo tem, ki so 
pomembne za našo priho-
dnost, in smo pripravljeni 
storiti tudi korak k temu, da 
se kaj spremeni. Mladi smo 
namreč zelo odprti za nove 
stvari in smo pripravljeni na 
spremembe. In verjamem, 
da smo pripravljeni prevzeti 
tudi aktivno vlogo, da bi kaj 
spremenili.

Kako pa ste preživeli letoš-
nje svoje najdaljše počitni-
ce?

Med drugim sem opravlja-
la priložnostno delo v enem 
od trgovskih centrov, da 
sem zaslužila za pot v Špa-
nijo, kamor sem se odpravi-
la s prijateljico. Potovali sva z 
vlakom, saj sva izkoristili ce-
nejše vozovnice za mlade do 
18. leta. Najprej sva namera-
vali obiskati zgolj Barcelono, 
a sva si na koncu ogledali še 
Valencio. Bilo je res nepo-
zabno doživetje. Z družino 
sem bila na morju, večkrat 
smo šli tudi na kakšen izlet, 
predvsem v hribe. Počitnice 
bodo kar prehitro minile.

Niso pomembne zgolj ocene
Po vpogledu v izpitno dokumentacijo in ugovoru na izračun točk pri maturitetnem predmetu slovenščina se je v elitno družbo 
dijakov, ki so na spomladanskem roku pri maturi zbrali vseh 34 možnih točk, uvrstila tudi nekdanja dijakinja Gimnazije Škofja 
Loka in prihodnja študentka farmacije Liza Habjan.

Liza Habjan / Foto: Primož Pičulin

Liza 
Habjan

»Moj cilj na 
maturi tako 
nikoli ni bil 
postati niti zlata 
maturantka, 
želela sem le 
zbrati dovolj 
točk za vpis 
na izbrano 
fakulteto. 
Prepričana 
sem namreč, 
da matura ni 
najpomembnejša 
stvar v 
življenju, je še 
veliko drugih 
pomembnejših 
stvari.«
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Danica Zavrl Žlebir

Datum podpisa senžer-
menske mirovne pogodbe je 
občina Jezersko določila za 
nov občinski praznik. Prvič 
je po novem praznovala 

lani, letošnja slovesnost ob 
prazniku bo ravno danes, 
ko bodo v dvorani Korotan 
pod naslovom Meja za mir 
zaznamovali stoto obletni-
co podpisa mirovne pogod-
be. Ta je Jezersko izvzela z 

območja, kjer je bil pozneje 
izveden koroški plebiscit, in 
ga prisodila takrat novona-
stali državi SHS, s čimer je 
omogočila Jezerskemu sto-
piti na pot, ki je skozi leta 
privedla do Jezerskega kot 

samostojne občine v Repu-
bliki Sloveniji. Tako je zapi-
sano v odloku, ki so ga potr-
dili ob koncu leta 2017. Ta-
kratni priključitvi Jezerske-
ga matičnemu narodu pri-
pisujejo velik pomen, češ da 
ravno po zaslugi tega deja-
nja danes na Jezerskem go-
vorijo slovensko. 

V letu 2017 je domačinka 
Anja Karničar pripravila re-
ferat z naslovom 10. septem-
ber 1919 in občina Jezersko, 
v katerem pojasnjuje po-
men podpisa senžermenske 
mirovne pogodbe po kon-
cu prve svetovne vojne. »S 
podpisom mirovne pogod-
be 10. septembra 1919 je Av-
strija med drugim prevzela 
del sokrivde za začetek prve 
svetovne vojne in z njo pove-
zano plačevanje odškodni-
ne antantnim silam, prizna-
la je novoustanovljene dr-
žave, ki so nastale na ozem-
lju nekdanje avstro-ogrske 
monarhije (tudi Kraljevino 
SHS, v katero je bil vključen 
pretežen del slovenskega 

narodnostnega ozemlja), 
omejiti je morala vojaške 
sile ... Za Jezersko pa je naj-
pomembneje, da je senžer-
menska pogodba dokonč-
no določila avstrijske meje. 
Jezersko in Mežiška dolina 
sta bili po pogodbi edini iz-
jemi, ki sta neposredno pri-
padli Kraljevini SHS, med-
tem ko se je ostala Koroška 
o svoji prihodnosti bodisi v 
Kraljevini SHS bodisi v Re-
publiki Avstriji odločala na 
plebiscitu 10. oktobra 1920. 
S tem dnem je bil končan vo-
jaški in (razen v plebiscitnih 
conah A in B) politični boj za 
severno mejo nove države, v 
kateri je zaživel pretežni del 
Slovencev – meje, ki je pov-
sem enaka leta 1991 posta-
la tudi meja Republike Slo-
venije,« je zapisala avtorica.

Deseti september 1919 
je tako dan, ki je Jezerske-
mu omogočil združitev z dr-
žavo, v kateri je živel dobr-
šen del slovenskega naroda, 
kjer je slovenska narodna 
vlada (vsaj v času podpisa 

pogodbe) imela avtonomijo 
v upravljanju notranjih za-
dev, kjer so bili uradi in šole 
vse do univerze v sloven-
skem jeziku. Jezerjanom 
in Jezerjankam je bila sicer 
prihranjena pravica do odlo-
čanja o tem, v kateri državi 
želijo živeti. Anja Karničar 
zapiše, da je šlo za dvomlji-
vo pravico, saj bi tistih ne-
kaj sto dodatnih glasov, tudi 
če bi bili vsi za SHS (kar ni 
samo po sebi umevno: več 
kot 12000 koroških Sloven-
cev in Slovenk je glasovalo za 
Avstrijo), ne spremenilo ple-
biscitnega izida. »Desetega 
septembra 1919 smo stopili 
na pot, ki nas je dobre tri če-
trt stoletja kasneje privedla 
do tega, da imamo Jezerjani 
in Jezerjanke svojo občino in 
da smo ob tem državljani in 
državljanke suverene in de-
mokratične Republike Slo-
venije,« poudarjajo na Jezer-
skem, kjer se bodo drevi ob 
občinskem prazniku pok-
lonili stoti obletnici senžer-
menske mirovne pogodbe.

Jezersko in mirovna pogodba
Na dan 10. september 1919 je bila v kraju Saint-Germain-en-Laye na obrobju Pariza podpisana mirovna pogodba, ki je po koncu prve svetovne vojne določala 
mirovne pogoje med zmagovalnimi zavezniškimi silami na eni in poraženima Avstrijo in Nemčijo na drugi strani. Začrtala je tudi meje med novonastalimi 
državami, med katerimi je bila tudi Kraljevina Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), ki sta ji pripadla Mežiška dolina in območje današnje občine Jezersko.

Po zaslugi mirovne pogodbe iz leta 1919 danes na Jezerskem lahko doni slovenska pesem. 
Na sliki Cerkveni pevski zbor Jezersko na nastopu leta 2017. / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

V strokovnem predava-
nju, ki ga pripravlja jutri, 
v soboto, ob 19. uri v Gro-
harjevi dvorani v Sorici, bo 
Miha Markelj povzel dog-
nanja svoje doktorske di-
sertacije, ki predstavlja prvo 
enovito študijo o srednjeve-
ški naselitvi Tirolcev na ob-
močje vasi pod Ratitovcem. 
Doktorat je zagovarjal konec 
maja na Fakulteti za huma-
nistične študije Koper Uni-
verze na Primorskem. Mla-
di raziskovalec, ki se že več 
let posveča tej tematiki, se je 
v doktorski disertaciji z nas-
lovom Višinska kolonizacija 
zgornjega dela Selške doline 
posvetil analizi razvoja po-
sestne in populacijske struk-
ture od konca 13. stoletja, ko 
so freisinški škofje podlož-
nike iz Innichena začeli na-
seljevati na območje Sorice 

in okoliških vasi. »Predava-
nje bo sistematično prika-
zalo in ovrednotilo do sedaj 
znano strokovno in znan-
stveno literaturo ter relevan-
tne arhivske vire, na podla-
gi katerih lahko jasno pri-
kažemo nastanek in razvoj 
prvih kmetij na tem obmo-
čju. S pomočjo zasledova-
nja kontinuitete pa dobimo 
tudi uvid v historiate posa-
meznih rodbin, ki nam pri-
kažejo njihov razvoj oz. pro-
pad tekom srednjeveškega 
in zgodnje novoveškega ob-
dobja,« je razložil.

Osnovo njegovega razi-
skovalnega dela je predsta-
vljalo vseh 51 ohranjenih 
urbarjev freisinškega lo-
škega gospostva, oprl se je 
tudi na franciscejski kata-
ster za Kranjsko, staro ze-
mljiško knjigo za ozemlje 
Škofje Loke in krstne ma-
tične knjige Župnije Sorica. 

Pridobljeni podatki so mu 
omogočili rekonstrukcijo 
naselitve v vasi pod Ratitov-
cem, prav tako pa tudi razvoj 
vaških skupnosti in posame-
znih kmetij. Do leta 1291 je 
bilo naseljenih prvih dvaj-
set hub oz. kmetij: devet v 
Spodnji Sorici, šest v Zgor-
nji Sorici in pet v Spodnjih 
Danjah. Naselitev se je nato 
razširila še v Zgornje Danje, 
v zaselka V Dolini in Trojar, 
v vas Ravne in Michltal oz. 
srednjeveško naselbino na 
območju Groblje nad Za-
lim Logom, kasneje pa še 
na ozemlje Torke, Zabrda in 
Prtovča. »Domnevamo, da 
je načrtno naseljevanje pote-
kalo od 1283 do 1340. V prvih 
letih naselitve so imele kme-
tije od 5,5 do sedem hektarov 
površin. Zemljiški gospodje 
so jim dodelili zelo enake de-
leže, so pa kmetije na oson-
čeni legi imele malo manj 

površin kot tiste na manj ro-
dovitnih tleh. Kmetije, ki so 
bile osnovne najprej, so ime-
le možnost krčenja večjega 
in iz gospodarskega vidika 
bolj rodovitnega območja, 
tako na območju naselbin 
kot na planinah,« je razložil.

Analiza arhivskih vi-
rov je pokazala tudi določe-
ne aspekte razvoja popula-
cije. Iz krstne knjige je de-
nimo ugotovil, da je bilo na 
prehodu iz 17. v 18. stoletje 
v enem letu na območju so-
riške »župe«, ki je zajemala 
podratitovške vasi, v povpre-
čju rojenih 35 otrok na leto, 
največ rojstev pa je bilo leta 
1670 – kar 59. »Na posame-
zni kmetiji je bilo v povpre-
čju od osem do 14 otrok, je pa 
nekaj otrok umrlo takoj ali pa 
kmalu po krstu.« Rodbinska 
kontinuiteta na kmetijah se 
je ohranjala dolgo časa, pone-
kod je ostala nespremenjena 

vse od naselitve pa do leta 
1825. Pogosto so bile gospo-
darice ženske, ki so zagotav-
ljale ohranjanje družinskega 
rodu na kmetiji. Najbolj po-
gosto osebno ime je bilo Ma-
rina (Marija), najpogostejši 
priimek pa Frölich.

Pridobljeni rezultati od-
pirajo tudi možnosti za na-
daljnje raziskovalno delo. »Z 
razširitvijo raziskave in pri-
tegnitvijo relevantnih virov 
za območje Innichena bo na 
podlagi dobljene kontinuite-
te možno iskati posamezna 
območja oz. konkretne kme-
tije, s katerih so se podložniki 
iz Tirolske konec 13. stoletja 
naselili v zgornji del Selške 

doline. Omenjeno bo mogo-
če z interdisciplinarnim po-
vezovanjem različnih rele-
vantnih zgodovinskih podat-
kov disertacije in uporabo 
modernejših interaktivnih 
prostorskih podatkov.«

Markelj se sicer že prihod-
nji teden za mesec dni od-
pravlja v Francijo, na Fakul-
teto za kulturo in turizem, 
ki deluje v okviru univerze 
v Angersu. Prejel je namreč 
dotacijo francoske vlade za 
postdoktorsko raziskovanje. 
Tam bo preučeval razvoj kul-
turne krajine in nove meto-
dološke pristope njenega va-
rovanja ter možnosti njiho-
ve uporabe v Sloveniji. 

Pod Ratitovcem sprva 
dvajset hub
Miha Markelj iz Železnikov se je v svoji doktorski disertaciji poglobil v srednjeveško naselitev Tirolcev 
v zgornji del Selške doline. Prve kmetije so bile ob koncu 13. stoletja osnovane v Sorici in prav tam bo 
jutri v okviru prireditve Pozdrav jeseni predstavil svoja najnovejša dognanja.

Dr. Miha Markelj je analiziral nastanek in razvoj kmetij 
v vaseh pod Ratitovcem, kamor so konec 13. stoletja 
freisinški škofje začeli naseljevati podložnike iz Pustriške 
doline. / Foto: Andrej Tarfila
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Ivan Perne, preveč zaveden Slovenec
Ivan Perne je po doktoratu 

leta 1914 zaprosil za držav-
no službo v Celovcu, vendar 
pa je bil za Nemce »preveč 
zaveden Slovenec« in zato 
službe ni dobil. Morda zato, 
ker je eno leto študiral tudi v 
Pragi? Pripravništvo je sicer 
opravljal v Ljubljani.

Pravnik in diplomat Ivan 
Perne se je rodil 8. sep-
tembra 1889 v Povljah pri 
Golniku. Osnovno šolo je 
obiskoval najprej v domači 
vasi, nato pa v Kranju. Vse-
skozi je bil odličnjak. Leta 
1908 je maturiral na kranj-
ski gimnaziji. Takoj se je 
vpisal na dunajsko pravno 
fakulteto. Pravo je najprej 
študiral na Dunaju, potem 
eno leto v Pragi, nato je od-
šel nazaj na Dunaj, kjer je 
leta 1914 tudi doktoriral. Bil 
je štipendist Knafljeve usta-
nove na Dunaju. 

Že med študijem je v letih 
1911/12 v Celovcu odslužil 
vojaški rok. V prvi svetovni 

vojni je s tirolskim lovskim 
polkom odšel na fronto v Ga-
licijo. Tam so ga zajeli Rusi, 
tako da je potem večino voj-
ne, to je štiri leta, preživel v 
ruskem jetništvu v Samari 
ob Volgi, kjer je lahko štu-
diral jezike in mednarodno 
pravo.

Po končani prvi vojni je 
na začetku Jugoslavije leta 
1918 napravil izpit za di-
plomata. Leta 1919 je postal 
tajnik v zunanjem ministr-
stvu Kraljevine Srbov, Hr-
vatov in Slovencev. Sedem 
let, med leti 1922 in 1929, 
je bil tajnik na veleposlani-
štvu v Berlinu. V tem času 
se je zavzemal za pravice ju-
goslovanskih delavcev v Po-
renju in Porurju. Po tem je 
bil svetnik na zunanjem mi-
nistrstvu in kasneje gene-
ralni konzul.    

Imenovali so ga za šefa 
oddelka za Zvezo narodov. 
Kot strokovni in tehnič-
ni strokovnjak je bil član 

jugoslovanske delegacije 
na razorožitveni konferen-
ci v Ženevi. Za uspešno op-
ravljeno delo je prejel pri-
znanje predsednika konfe-
rence Hendersona. Za nje-
govo delo sta ga odlikovala 

tudi belgijski kralj in Polj-
ska, prejel pa je tudi jugo-
slovanski red svetega Save. 
Avgusta 1933 si je v Ljublja-
ni, kamor je prišel zaradi 
obletnice mature, poško-
doval nogo. Kot posledica 

poškodbe se je razvilo vne-
tje venskih sten. Umrl je 
zaradi srčne kapi 27. no-
vembra 1933 v Ženevi, po-
kopan pa je na domačem 
pokopališču na Trsteniku 
pri Golniku.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   V Škofji Loki se je 3. 9. 1897 rodil čebelar Jože Okorn. Ljudsko šolo je obiskoval 

doma, nižjo gimnazijo v Kranju, učiteljišče pa v Ljubljani. Vojak je bil do konca 
vojne. V Erlangenu je naredil več posebnih tečajev za čebelarstvo. Sredi marca 
1919 ga je deželna vlada za Slovenijo nastavila kot čebelarskega potovalnega 
učitelja. Ko se je v letih od 1919 do 1929 reorganiziralo Čebelarsko društvo za 
Slovenijo, je bil društveni tajnik. Odlikoval se je tudi kot vodja sitarske industri-
je v Stražišču pri Kranju.

   V Bleiweisovih Novicah je 4. 9. 1844 uvodničar prvič imenoval Ljubljano za 
glavno mesto Slovenije. Na začetku 19. stoletja so začeli za slovenski narod, 
jezik in ozemlje uporabljati današnja imena. Kranjska je sicer od 15. stoletja kot 
glavna slovenska dežela »posodila« svoje ime jeziku in narodu.

   V Ljubljani so 5. 9. 1869 ustanovili Kranjsko industrijsko družbo. To je bila 
delniška družba, ki so jo ustanovili poslovni ljudje Lambert Karel Luckmann, 
Karel Kanut Holzer in Vincenc Seunig ter vodstvo podjetja Karl Zois – dediči.

   V Mojstrani se je 6. 9. 1846 rodil svetovno znani slovenski čebelar Mihael 
Ambrožič.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Zoranova zgodba, ki sega 
v zgodnja sedemdeseta leta, 
je za današnje čase nekaj po-
sebnega. Ko je bil še mlad 
fant, je nekaj časa delal v proi-
zvodnji. Med sodelavci je bilo 
kar nekaj 'fukfehtarjev', ki so 
imeli na piki malo bolj atrak-
tivne ženske iz računovod-
stva in tudi sicer. Med njimi 
si je nabiral prve izkušnje … 

»Tiste punce, ki so se tudi 
same rade zafrkavale, so 
fantje prej ko slej pustili pri 
miru,« pripoveduje. »Čisto 
nobene panike ni bilo, če je 

kdo kakšno kdaj tudi malo 
pošlatal ali prijel za rit. Fab-
rika, četudi je bilo v njej za-
poslenih okoli 600 delav-
cev, je bila konec koncev ena 
velika družina!

Potem pa se je v 'tehniki' 
zaposlilo mlado dekle, pri-
jetno, luštno, z malo večjimi 
joški. Najhujši fukfehtarji so 
že prvi dan ob malici navali-
li nanjo, a se ni dala zmesti. 
Brez odvečnih besed se je ot-
resla njihove vsiljivosti. 

Očitno je ni nihče podučil, 
med kakšne navade je pad-
la! Njen odpor je bil za sode-
lavce kot rdeča cunja za bika! 
Bolj ko se jih je otresala, bolj 
so ji nagajali. Ko je šla na 
stranišče, so ji sledili tja in ji 
ali zabarikadirali vrata z zu-
nanje strani ali pa se ji usca-
li pred njimi.

Tudi njene sodelavke niso 
pokazale solidarnosti niti 
takrat, ko smo izvedeli, da se 
bo poročila. 

''Napisali mu bomo ano-
nimno pismo!'' so sklenili 
pobudniki. Potem so določi-
li mene, da sem pisal, kar so 
mi narekovali. Pisanje smo 
naslovili na njenega fanta – 
bodočega ženina. Dan, ko je 
prišla v službo z objokanimi 
očmi, je prinesel 'udeležen-
cem' obilo zabave! Prvemu 
pismu je sledila tudi druga 
in tretja anonimka. Sodelo-
vanje sem odklonil, kar se 
mi je maščevalo, saj sem po 
poskusni dobi treh mesecev 
ostal brez službe.

A nič hudega. Njihova zlo-
ba me je 'prisilila', da sem 
šel študirat, kar sprva nisem 
nameraval.

Po več letih, medtem sem 
diplomiral in prišel od voja-
kov, sem tisto dekle ponov-
no srečal. Zaposlena je bila v 
eni od knjigarn, kamor sem 
pozneje pogosto zašel. Poča-
si sva se zbližala, rodila se je 
ljubezen. Nekoč, ko sva bila 
že poročena, sem jo vpra-
šal, ali je imela pred menoj 
kakšno resno ljubezen.

''Mislila sem, da jo imam, 
pa je raje verjel zlobnežem, 
ki so me klevetali, kot meni,'' 
je dejala. Nisem imel pogu-
ma, da bi ji povedal, kdo mu 
je napisal prvo pismo …

Zelo rad sem jo imel. Bila 
je poštena punca, skrbela 
je za dom in za družino kot 
malo kakšna. Nikoli se ni z 
nobenim prepirala, še s svojo 
sitno mamo ne. Ta ženska je 
pa res bila od hudiča! Če je le 
mogla, je našla kakšno žrtev, 
da ji je potem metala pole-
na pod noge! Spominjam 
se, kako je bilo prvič, ko me 
je Anika pripeljala domov. 
Ženska me je skrbno izpra-
šala o vsem, kar sem kdajko-
li v življenju počel. A kot se je 
kasneje izkazalo, ji to ni bilo 
dovolj. Preko različnih pri-
jateljic in njihovih prijateljic 
je našla eno iz naše vasi, ki 
ji je iz prve roke povedala, iz 
kakšne družine sem.

Izvedela je čisto vse, tudi 
tisto, kar ni bilo res. Kar 

nekaj časa je moji Aniki pra-
la možgane, naj me pusti, 
ker sem ničvreden. Potem 
sva se je naveličala posluša-
ti in je nisva več obiskovala.

Žal moram reči, da je bil 
tudi moj oče eden takšnih 
fukfehtarjev, s katerimi 
sem v času rosne mladosti 
delal v tovarni. Mama je bila 
ena reva. Za njim je ves čas 
'pospravljala', da niso bile 
posledice njegovih zapelje-
vanj še hujše, kot so bile v 
resnici. Že tako in tako sem 
imel najmanj dva polbrata, 
lahko je bil še kakšen več, 
ker se otroci, ki so se rodili v 
zakonu, pa je bil njihov pra-
vi oče kakšen zunanji, niso 
šteli.

Bil sem še otrok, ko je ne-
koč potrkala na naša vra-
ta neka uradnica, zaposle-
na na krajevni skupnos-
ti. Njen trebuh je štrlel da-
leč naprej, ona pa se je uta-
pljala v solzah, da jo je oče 
zapeljal in pustil. Mama jo 
je posedla za mizo in pos-
tavila prednjo skodelico 
čaja in kos kruha z zase-
ko. Ta prizor vidim pred 
očmi, kot bi se zgodil vče-
raj. Mirno je počakala, da je 
ženska še zadnjič smrknila 
v robec, potem pa ji je rek-
la, da če nima iti drugam, 
lahko po porodu pride tudi 
k nam. Uradnica je od pre-
senečenja na široko odpr-
la usta. Takšnega povabila 
ni pričakovala. A je pozne-
je ni bilo. Se pa spomnim, 
da je mama ob vsakem Sve-
tem Miklavžu pripravila še 
nekaj dodatnih daril, ki jih 
je sicer pred menoj skriva-
la, a sem točno vedel, komu 
so bila namenjena.

Zaradi lastnega očeta me 
je ob pismu, ki sem ga po-
magal napisati Anikine-
mu fantu, še bolj pekla vest. 
Neštetokrat sem imel izpo-
ved na koncu jezika, a sem 
se potem premislil.

Pa je bilo bolje tako, vem. 
Anika je pri dobrih petdese-
tih zbolela. Njenih 'trebu-
šnih' težav nihče od zdrav-
nikov ni jemal resno, zato 
je bila že precej 'zapacka-
na', ko je končno naletela 
na enega, ki jo je pod nujno 
poslal v bolnišnico. Operira-
li so jo v zadnjem trenutku, 
pa še je bila potem več kot 
leto dni na robu smrti. Okle-
pala se me je kot Mesije. Bil 
sem njen mož, prijatelj in 
tolažnik. Bi bilo enako, če bi 
vedela, da sem ji nekoč sku-
paj z drugimi objestneži za-
ril nož v srce?

Kadar sem se vrnil v do-
mačo vas, sem rad malo po-
izvedoval za fanti, ki so bili 
v času svoje mladosti znani 
kot fukfehtarji. In so misli-
li, da držijo boga za brado, da 
jim nihče ne more priti do 
živega. Niso dobro končali. 
Nobeden od njih. Za glavne-
ga pobudnika pisma za Ani-
ko lahko rečem, da je celo 
zelo nesrečno končal. Za-
radi spolne bolezni, ki se je 
je nalezla tudi žena, je ostal 
brez družine, sam in zapu-
ščen. Nazadnje ga je vzela k 
sebi teta. Pustil je službo in 
potem živel na račun njene 
pokojnine. Ko je umrla, je bil 
brez sredstev za preživljanje, 
saj ni imela kakšnih prihran-
kov. Na lastno pest je prodal 
njeno hišo, do česar ni imel 
pravice. Kolikor vem, se je do 
prerane smrti – pobral ga je 

alkohol – pravdal z lastnim 
sinom, ki mu je teta v oporo-
ki zapustila hišo.

Včasih srečam tudi gospo, 
ki je za zlobna ravnanja teh 
fukfehtarjev vedela, a ni ni-
koli ukrepala. Danes je čas-
tivredna stara gospa, spošto-
vana in cenjena. Prepričan 
sem, da še njeni lastni otroci 
ne vedo za večino masla, ki 
ga je imela na glavi.

Kljub temu da se je tudi 
moja rojstna vas dodobra 
modernizirala in imajo in-
ternet v vsaki hiši, pa 'brez-
žično opravljanje' še zmeraj 
zelo deluje. Roko na srce: 
ne vlačijo drugih po zobeh 
le ženske, to počnejo tudi 
moški! 

Ko se naš ata vrne domov 
od balinarjev, s katerimi pre-
živi več časa kot z mamo, ve 
povedati o vsakem vaščanu 
kakšno sočno novico. Pri ba-
linarjih tudi izve, kako živi-
va z Aniko. Spomnim se, da 
me takrat, ko je bila bolna, ni 
nikoli vprašal, kako je z njo. 
Zmeraj, ko sva se srečala, je 
poznavalsko prikimal, češ to 
sem pa že slišal pred teboj.

Vse je ostalo enako – z 
ljudmi vred, le fabrike ni 
več. Podrli so jo in na nje-
nem mestu zgradili trgovski 
center. Kadar zavijeva s si-
nom vanj, mu razlagam, kje 
je bila proizvodnja, kje teh-
nični oddelek, kjer je delala 
njegova mama, kje so bile pi-
sarne. Ne more verjeti! 

Anika, ta moj zaklad, se ob 
večerih še zmeraj rada sti-
sne k meni. Bolezen je sicer 
pustila sledi, a jaz jo imam 
še zmeraj tako rad, kot sem 
jo imel nekoč.«

Konec

Ljubezen
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Tomaž Kržišnik je ume-
tnik, ki se poslužuje tradi-
cionalnih likovnih medijev, 
vendar jih uporablja na sa-
mosvoj, velikokrat duhovit 
način. Skorajda ni likovnega 
področja, v katerem mojster 
ne bi prepričljivo izrazil svo-
jega umetniškega jaza. Ra-
znolikost Kržišnikove pra-
kse nam odkriva ustvarjal-
ca univerzalnega kova, ki se 
z enako vnemo posveča av-
torski risbi kot grafiki, pas-
telnemu slikarstvu, obliko-
vanju plakatov, logotipov 
in unikatnemu oblikova-
nju v keramiki, steklu ali ka-
mnu. Je izvrsten domišljij-
ski inovator, ki vsak (na vi-
dez morda zanemarljiv in 

nepomemben) fragment li-
kovnega dela izpostavi in 
ga naredi vidnega. Kržišni-
kov prepoznavni risarski ro-
kopis se odlično obnese na 
interdisciplinarnih področ-
jih knjižne ilustracije, gra-
fičnega oblikovanja, gleda-
liške scenografije, oblikova-
nja lutk in vidnih sporočil. 
Kržišnik ni formalist, tem-
več improvizator. Nikoli ni 
docela zadovoljen z doseže-
nim; je vedno drugačen in 
zato nagnjen k eksperimen-
tiranju. Ostaja spontan, ker 
ne počne točno tistega, kar 
bi se od njega pričakovalo. 
Ker konstantno išče nove re-
šitve in nove zgodbe, ni niti 
dolgočasen, niti ne zapa-
da v maniro. Iz kreativnega 
kaosa kakor sanjav in igriv 

otrok oblikuje svoje brezča-
sne umetnine izven vseh ka-
lupov. Kržišnikova obliko-
valsko-slikarska pripoved je 
slikovita in razgibana, pre-
prosta in sproščena. Lah-
kotnost prehajanja iz ene-
ga v drugi ustvarjalni me-
dij je rezultat poglobljene-
ga tehničnega znanja, ume-
tniške širine, prepoznavne 
osebne poetike, inventivno-
sti ter inovativnosti. Njegovo 
angažirano vizualno komu-
niciranje z izrazito osebno 
noto je v drugi polovici 60. 
let prejšnjega stoletja preki-
nilo z ustaljenimi konvenci-
jami našega grafičnega obli-
kovanja, ki je izšlo iz arhitek-
ture in je v povezavi z izroči-
lom 'uporabne grafike'. To-
maž Kržišnik je v slovensko 

oblikovanje začel vnašati 
za tisti čas netipične slika-
ne in risane prvine, jih 'sli-
kovito' postavil v ospredje in 
(skupaj z novo obravnavo ti-
pografije) podredil celostni 
likovni zasnovi.« (str. 5)

To je prvi odstavek eseja, 
v katerem je Boštjan Sok-
lič, kustos te razstave, pov-
zel Kržišnikovo umetnost in 
jo označil za umetnost misli. 
Ključni stavek: »Namesto 
veristične slike sveta nam 
ponuja paralelni svet – od-
klon od praznega imitiranja 
resničnosti: vzpostavlja na-
mreč umetnost misli, izha-
jajoče iz dejstev, ki zadeva-
jo dinamizem odnosov med 
barvo in obliko …« Razstavo 
si je mogoče še do konca leta 
2019 ogledati v Muzeju Žiri.

Nove knjige (502)

Tomaž Kržišnik: Umetnost 
misli

Tomaž Kržišnik, Umetnost misli, Katalog pregledne 
razstave, besedilo Boštjan Soklič, Loški muzej, Škofja 
Loka, 2019, 48 strani

Splošno uredbo o varstvu podatkov so nekateri vzeli nadvse zares, zato tudi vnaprejšnje 
obvestilo staršem pred eno kranjskih osnovnih šol, da se dogajanje ob prvem šolskem 
dnevu snema (na fotografiji). Dopuščam različna mnenja, ali je to potrebno ... Kako »daleč« 
bomo šli s tem na javnih dogodkih? Prav rada pa bi videla, da bi uredbo tako dosledno 
spoštovali razni komercialni ponudniki storitev, ki se dokopljejo do naslova elektronske 
pošte, potem pa ponudb ne nehajo pošiljati, niti ko klikneš »odjava«. S. K. / Foto: Tina Dokl

Množica navijačev, ki je napolnila tribune kranjskega letnega bazena, je živahno spodbujala 
ekipe v tradicionalnih igrah brez meja, preoblečenih v moderno različico. Finale Mestnih 
iger, na katerem je slavila ekipa iz Velenja, je poskrbel predvsem za obilo zabave in smeha – 
po poštenem boju so se zmagovalci znašli v vodi, toda brez skrbi, saj so vedeli, da je težko 
prisluženi pokal v varnih rokah. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Še se spominjam, kako 
rada sta to »življenjsko zgod-
bo iz gozda« poslušala moja 
otroka. Seveda se je Bam-
bi najbolj vtisnil v spomin 
v istoimenski risanki, ki jo 
je Walt Disney posnel leta 
1942, a se je v marsičem raz-
likovala od originalne zgod-
be. Prvi slovenski prevod 
Bambija je izšel 1970, poslo-
venila ga je znana slovenska 
pisateljica, urednica in pre-
vajalka Kristina Brenkova. 

Zgodba o življenju ljubke-
ga srnjačka in pozneje pa-
metnega srnjaka je bila na-
pisana že dosti prej. Prvi-
krat je izšla leta 1923, njen 
pisec pa je Felix Salten, kar 
je umetniško ime Siegmun-
da ali Zsiga Salzmanna, ki je 
bil židovskega rodu. Rodil se 

je leta 1869 v Budimpešti, in 
ko je bil star le nekaj mese-
cev, so se starši preselili na 
Dunaj. Ko mu je bilo devet-
najst let, je oče bankrotiral in 
Salten je moral zapustiti gi-
mnazijo. Od leta 1885 je pi-
sal za različne dunajske ča-
sopise, ustanovil kabaret, ki 
pa je bil kratkega diha, in ži-
vel precej burno življenje.

Spoznal je enega od habs-
burških nadvojvod in v letih 
1903–1905 pisal o izstopa-
jočih osebah evropskih dvo-
rov, tudi o sočnih habsbur-
ških škandalih.

V pisanju za odrasle so 
oživeli dunajski mali ljudje 
z obrobja, imenitno je opiso-
val znane tipe vojaka, služki-
nje, pijanca in falota, kar je 
zelo prepričljivo v delu Wur-
stelprater, Klobasičji Prater. 
To je bil svet daleč od poli-
tičnih in socialnih nasprotij, 
brez sledov antisemitizma. 

Po prvi svetovni vojni so 
po svežini in drznosti zaslo-
veli njegovi romani. Kot no-
vinar je bil kratkočasen in 
včasih oster kot britev. Ved-
no bolj je pisal o življenju 
narave. Poleg Bambija sta 
zaslovela še Pes iz Firenc in 
Mladost veverice Perri. Po-
zneje je vse tri zgodbe v ri-
sanke prelil Walt Disney. V 
letih 1930–33 je sodeloval pri 
štirih zvočnih filmih v Hol-
lywoodu.  

Od 1927 do 1933 je bil 
predsednik avstrijskega 
mednarodnega združenja 
pisateljev P.E.N. Iz tega ob-
dobja je tudi delo Pet mi-
nut Amerike. V Nemčiji je 
bil na črni listi umetnikov, 

njegove knjige so bile pre-
povedane. Po »anšlusu« ga 
v Avstriji niso preganjali, saj 
ga je ščitil ameriški general-
ni konzul.

Leta 1939 je hči Katja, ki 
je bila igralka in prevajalka 
v Švici, uradno izposlova-
la, da sta se starša preselila v 
Zürich, vendar je Salten do-
bil prepoved, da bi še pisal za 
časopise. Oktobra leta 1945 
je njegovo pero zastalo. 

Švicarji so znani po svojih 
jedeh s sirom. Tale enolonč-
nica bo pravi uvod v jesen.

Benediktinski lonec iz 
samostana Einsiedeln

Za 6 oseb potrebujemo:  
3 žlice masla, 500 g čebule, 600 
g mletega mešanega mesa, 300 
g mehkega sira z zelišči, 500 g 
pora, sol in poper po okusu

Čebulo zrežemo zelo na 
drobno. V velikem loncu 
stopimo maslo, dodamo če-
bulo, da postekleni, nato še 
zmleto meso. Dobro prepra-
žimo, da zadiši. Zalijemo z 
zelenjavno osnovo in kuha-
mo približno 15–20 minut. 
Solimo in popramo po oku-
su. Nato pridamo na tenke 
obročke zrezan por in kuha-
mo še 10 minut. Na koncu 
dodamo še sir. Če ne najde-
mo primernega sira z zeliš-
či v kockah, lahko vzamemo 
običajnega in dodamo pest 
sesekljanih zelišč – peterši-
lja, krebuljice, majarona, ti-
mijana in pehtrana. Ponudi-
mo lahko z dobro polento ali 
kruhom.

Pa dober tek.

Bambi

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

S
eveda so se v šte-
vilnih aktivnos-
tih Čarobnega dne 
najbolj zabavali 
otroci, a prav nič 

manj niso uživali niti star-
ši. Tudi letos se je na Čaro-
bnem odru pelo in plesalo, 
živahno je bilo v lesenem 
amfiteartu, živ žav se je raz-
legal po zelenicah Arboretu-
ma. Zaživele so ustvarjalne 
delavnice, ni manjkalo špor-
tnih aktivnosti, zanimivih 
nagradnih izzivov – skratka 
številnih zabavnih dogodiv-
ščin. Dogodek je tokrat gos-
til več kot 20 tisoč obiskoval-
cev. Organizatorjem je šlo 
vreme na roko.

Začelo se je v dopoldan-
skih urah z mimohodom 
maskot, ki so že pred tem 
vzbujale radovednost naj-
mlajših obiskovalcev Čaro-
bnega dne, saj se je večina 

želela z njimi fotografirati. 
V mimohodu je sodelovala 
tudi Mestna godba Kamnik 
in Društvo kamniških mažo-
retk Veronika, ni pa manjka-
la niti torta. Ta je sicer priš-
la na vrsto nekje sredi dne-
va, ko je obiskovalce nago-
voril kamniški župan Matej 
Slapar ter skupaj z Barbaro 
Novak iz Zavoda Zaupanje 
– glavno »krivko« Čarobne-
ga dne – zarezal v torto veli-
kanko, ki jo je sestavljalo več 
tort skupaj.

Veselo je bilo tudi na 
Čarobnem odru. Za glasbe-
no vzdušje so skrbeli: Nuša 
Derenda, Omar Naber, 
Rebeka Dremelj, Eva Čer-
ne, Nuška Drašček, Alen-
ka Gotar, Regina, Anže Šuš-
tar, Pepel in kri, pevska šola 
Alenke Gotar, glasbeni stu-
dio Osminka in drugi. Pisa-
ni druščini se je pridružil 
tudi čarodej Toni, manjka-
lo pa ni niti plesnih nasto-
pov ter adrenalina, za kar je 

poskrbela akrobatska skupi-
na Dunking Devils. 

In ker je letošnji Čarobni 
dan potekal v bolj slavnost-
nem vzdušju, so vse najbolj-
še in zahvalo za vsa prizade-
vanja zadnjih deset let ome-
njeni organizatorki Barbari 
Novak izrekli številni znani 

obrazi ter navdušeni obis-
kovalci. 

»V meni je vrelec neštetih 
čustev, spominov in utrin-
kov, ki jih zbiram in hranim 
že dobrih deset let. Ne morem 
opisati vseh teh čutenj, lahko 
rečem le najlepša hvala moji 
družini, najožji ekipi, vsem 
sodelavcem, poslovnim par-
tnerjem in podpornikom 
Čarobnega dne. Verjetno si 
velika večina niti približno ne 
zna predstavljati, kaj vse sto-
ji za organizacijo tako obsež-
ne in pestre prireditve s toli-
ko raznolikimi aktivnostmi 
za otroke in starše. Hvaležna 
sem vsakemu sodelujočemu 
posebej. Upam, da se bo pod-
pora vseh dosedanjih poslo-
vnih partnerjev nadaljevala, 
kajti organizacija tako veli-
ke prireditve zahteva ogrom-
no finančnih sredstev. Seve-
da pa bom vesela tudi vsake-
ga novega podpornika, ki se 
nam morda pridruži v priho-
dnje, saj bomo lahko le tako 
še boljši in ponudili še več 
zanimivih vsebin svojim cen-
jenim obiskovalcem,« je še 
povedala Novakova.

JUBILEJNI ČAROBNI DAN
Na prvo septembrsko nedeljo je družinska prireditev Čarobni dan praznovala svoj deseti rojstni dan. 
Zato je bilo dogajanje v Arboretumu Volčji Potok še toliko bolj čarobno in polno presenečenj. 

Oglasila se je tudi simpatična Zebra, ki jo poznamo iz 
filma Madagaskar, srečamo pa jo tudi na odru domačega 
istoimenskega muzikala.

Z mimohodom Društva kamniških mažoretk Veronika (na fotografiji) in Mestne godbe 
Kamnik je bil deseti Čarobni dan uradno odprt.

Zadnjo avgustovsko nedeljo je Diners CUBO golf igrišče 
Ljubljana v Smledniku gostilo tradicionalni golfski turnir 
Golf & Country kluba Kranj. Dopoldanski del je bil tekmo-
valne narave, popoldanski pa družabne, kjer je za glasbe-
no vzdušje s kitaro poskrbel Tomo Jurak, ki se ga večina 
spominja iz glasbene zasedbe Gu-gu. Kot nam je povedal 
predsednik Golf & Country kluba Kranj Slavko Erzar, je 
bilo to že trinajsto odprto prvenstvo Kranja v golfu, četrtič 
pa ga je gostilo golfsko igrišče v Smledniku. Turnirja se je 
udeležilo lepo število igralcev, med njimi pa smo opazili 
tudi brata Zaplotnik, Luka in Nejca, njuno mamo Mojco, 
simpatično Ano Tacer, Dejana Mariča, odlična mlada gol-
fista Vida Slavca in Jakoba Balkovca – pa še kakšen znani 
Kranjčan ali Gorenjec se je našel med udeleženci turnirja.

Tomo Jurak zabaval golfiste

Tomo Jurak

Od leve proti desni: Mitja Reinhart, Gregor Šenk, 
Klemen Mohorič, Metka Zabret, Nejc Zaplotnik, Boštjan 
Kušar, Luka Zaplotnik in Dejan Marič

Sin in oče, Jakob in Janez Balkovec ter Iztok Kraševec

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

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_71
NALOGA

8 1 3 5 9
9 6 4 7

7 8 2 1
2 8 5 6

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

7 3 8 6 2

sudoku_LAZJI_19_71

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_71
NALOGA

81359
9647

7821
2856

9641
6925
3275
9418

73862

sudoku_LAZJI_19_71

REŠITEV

813547962
295316847
764982531
428751396
539624178
671893254
386279415
942165783
157438629

sudoku_TEZJI_19_71
NALOGA

8 5 4 3
2

9 8 5
4 8 1 6

3 6 4
2 9 8 7

5 7 6
5

1 6 9

sudoku_TEZJI_19_71

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_71
NALOGA

8543
2

985
4816

364
2987

576
5

169

sudoku_TEZJI_19_71

REŠITEV

812576493
754293816
369148725
487321569
935867142
621954387
598712634
243685971
176439258

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.                        

Gorenjec in zlata ribica 

Gorenjec ulovi zlato ribico. Ta mu reče, da mu bo izpolnila 
tri želje, če jo izpusti. Gorenjec premisli in se odloči.
Prva želja: »Naj sosedu crkne krava.« Puf, krava se zvrne.
Druga želja: »Naj še drugemu sosedu crkne krava.« Puf, 
in tudi krava drugega soseda gre v krtovo deželo.
Tretja želja: »Pa naj še moja krava crkne.«
Zlata ribica zavije z očmi in ji nič ni jasno: »Ja, zakaj pa 
to, le kdo si želi, da bi njemu crknila krava. To pa res ni 
nobena želja!«
»Ti kar tako naredi, kot sem ti rekel. Da ne bosta tista dva 
klinca hodila k meni po mleko.«

Spozna se na nogomet  

Voditelj kviza vpraša kandidata: »Izbrali ste si torej temo 
nogomet?«
Kandidat: »Tako je.«
Voditelj: »In menite, da ste o tem dovolj poučeni?«
Kandidat: »Seveda. O tem sem popolnoma prepričan!« 
Voditelj: »Torej prvo vprašanje: Koliko lukenj ima mreža 
v vratih?«

Kazen za pijanost 

Pozno zvečer Janez pride domov precej v rožicah. Micka 
je budna in takoj začne kričati nanj: »Spet si mrtvo pijan.«
Janez pa: »Saaaamo tiho bodi. Sem že dovolj kaznovan, 
ker te vidim dvojno.«

Zaporniška soseda 

»Zakaj pa ti sediš?« vpraša kaznjenec kolega iz celice.
»Zakaj? Noge me bolijo.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Tudi za vas bo tokrat veljalo pravilo, da po dežju posije 
sonce. Če ste zaljubljeni, ste ravno sedaj v najboljšem 
obdobju, da se vam izpolni želja glede ljubljene osebe. 
Hkrati pa ne smete pozabiti obljube, ki ste jo nekomu dali.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Pri delu boste spoznali, kako pomembno je sodelovanje 
in da prava beseda ob pravem času lahko naredi čude-
že. V ljubezni se boste počutili malce nemočni, saj se ne 
boste znali odločiti. Skrajni čas je, da se vam zamajejo tla 
pod nogami.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Potrebni ste notranjega miru, zato vam je dopust več kot 
dobrodošel. Slabe volje boste zaradi financ, a kaj morete, ko 
ste brezbrižno zapravljali in na to niste mislili. Dobre novice 
pričakujte od nekoga, na katerega ste skoraj že pozabili.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Vse, kar vam je bilo še pred nedavnim popolnoma nedose-
gljivo, vam bo v naslednjih dneh dostopno in blesteli boste 
pri vsaki stvari v različnem okolju. Presenečeni boste nad 
očitkom ljubljene osebe, da imate premalo časa.  

Lev (23. 7.–23. 8.)
Pred vami se bo odprlo obdobje prostega časa in ne boste 
mogli verjeti, da imate končno čas zase. Zadnje čase so 
bili ljudje preveč odvisni od vas, pa tudi vi ste prevzemali 
vedno več odgovornosti. Pot v tujino vam tokrat ne uide.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se boste 
zavedali, da si ne morete privoščiti nobene zmede. Mir in 
stabilnost vam bosta dala občutek potrditve in vse zadeve 
boste pozitivno izpeljali. Tokrat ne upoštevajte nobenih 
nasvetov.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ste oseba, ki vedno premišljuje o prihodnosti in ima za vsak 
dan do popolnosti izdelan načrt. Vse lepo in prav, a rav-
no zaradi tega se vam velikokrat kaj izmakne v sedanjosti. 
Kmalu boste postavljeni pred dejstvo, da to spremenite.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Morali se boste sprijazniti, da na nekatere stvari ne morete 
vplivati, če bi še tako radi. Čeprav se ne zavedate, je vča-
sih bolje tako, da življenje samo upravlja in nas pripelje do 
cilja. V ljubezni vas bo neki dogodek prijetno presenetil.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Čeprav se vam bo vse odvijalo po planu, se vam bodo 
vseeno pojavili dvomi. Šele na koncu boste spoznali, da 
je bil strah odveč. V domačem krogu boste morali vložiti 
veliko več energije, da bi dosegli rezultate, ki si jih želite.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Kar naenkrat boste padli v osebno krizo, a to bo le opo-
zorilo pred nujnimi spremembami. Tega, da v zadnjem 
času niste naredili nič zase, ste se prepozno zavedali. 
Dodatno boste nemirni zato, ker vas bo nekdo postavil 
pred dejstvo.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V ljubezni pričakujte pozitivne spremembe. Že kar nekaj 
časa ste bili čustveno v neravnovesju, saj nikakor niste 
vedeli, pri čem pravzaprav ste. Sedaj bodo odločitve veliko 
lažje in vsak korak, ki bo narejen v to smer, bo lahkoten. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vaša nestrpnost se bo z naslednjimi dnevi stopnjevala. 
Niste vajeni čakati in tudi vnaprej se nimate namena spre-
meniti, zato pač morate vsake toliko plačati davek nestr-
pnosti – potrpljenje. Sami sebe boste zelo presenetili. 
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NOVI T-CROSS. Tako poseben je lahko vsakdanjik. 
Nabito poln talentov: novi T-Cross je funkcionalen in raznolik. S svojim videzom 

križanca, možnostmi za individualizacijo in svojo visoko vsakodnevno uporabno 

vrednostjo je popolna kombinacija variabilnosti in kompaktnosti.  

Skratka, pripravljen je na skoraj vsako pustolovščino.

Pokaže svojo pravo barvo. 
Novi T-Cross je prilagodljiv kot noben drug: z opcijskimi stilskimi paketi v črni,  

energično oranžni in bambusovo zeleni barvi, ki so na voljo od izvedbe Life naprej, boste 

T-Cross odeli v nezamenljiv videz, s katerim bo postal prava stilska ikona.

Ravno pravi za vse, ki se ne prilagajajo. 
Prilagodite novi T-Cross svojim lastnim predstavam in izbirajte med izvedbami opreme 

T-Cross, Life in Style. Kakorkoli se boste odločili, različice opreme bodo izpolnile vaša 

pričakovanja glede kakovosti in udobja.

Spontanost je vedno dober načrt. 
Ste bolj spontan tip? Potem je novi T-Cross popoln sopotnik za vas. Z vodoravno 

poklopnim naslonjalom sovoznikovega sedeža in pomično zadnjo sedežno klopjo je 

prostoren in se odlično prilagaja vašim željam. Vaš digitalni kombinirani instrument: 

inovativni, sodobni aktivni informacijski zaslon, ki ga je mogoče naročiti opcijsko. 

Prikazuje vam podatke o vožnji in optično ponazarja asistenčne sisteme.

Izstopa, a ne prestopa mej. 
Asistenčni sistemi v T-Crossu zvišujejo raven udobja pri vožnji. Poleg tega boste z njimi  

lažje kos kritičnim situacijam ali pa do teh sploh ne bo prišlo. Čeprav delovanja teh 

tehnologij ne boste vedno občutili, boste kljub temu pomirjeni, saj boste vedeli, da vam 

stalno stojijo ob strani.

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) 
pošljite do srede, 18. septembra 2019, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW T-CROSS, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW POLO, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas.

Delavska c. 4, 4000 Kranj  I  Tel.: 04 27 00 200  I  www.avtohisavrtac.si
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Igralec Miles Teller (32) se je poročil 
z manekenko Keleigh Sperry (26). 
Romantična slovesnost je poteka-
la na Havajih. Par se je spoznal na 
podelitvi grammyjev leta 2013, šti-
ri leta pozneje sta se zaročila. »Ko 

sem jo spoznal, sem rekel prijatelju: mislim, da bom s tem 
dekletom ostal dolgo časa,« je priznal igralec, ki za zdaj z 
javnostjo ni delil podrobnosti o poroki.

Miles Teller je oddan

Pop pevec Justin Bieber (25), ki je zaslovel 
kot trinajstletni deček, je odkrito sprego-
voril o slavi, ki je terjala svoj davek. Priz-
nal je, da je zlorabljal trde droge, alkohol, 
bil nespoštljiv do partnerk, depresiven in 
celo samomorilen. Bieber je pojasnil, da 

je imel težko otroštvo, saj se je rodil najstniškima star-
šema brez finančne stabilnosti. »Kljub slavi, denarju, 
oblekam, avtomobilom in nagradam nisem bil srečen,« 
je povedal pevec, ki je po zaslugi soproge Hailey Baldwin 
postal boljši človek.

Kljub slavi in denarju ni bil srečen

Komik Kevin Hart (40) je po hudi prome-
tni nesreči prestal operacijo hrbtenice. 
Sedaj naj bi že okreval. Hart je bil med 
nesrečo na sovoznikovem sedežu, avto 
pa je vozil njegov prijatelj, ki je izgubil 
kontrolo nad vozilom. Policisti še iščejo 

vzrok nesreče. Glede na izjavo priče, da je bilo pred silovi-
tim pokom slišati hudo škripanje gum, sumijo preveliko 
hitrost. Voznik in igralec nista bila pod vplivom alkohola.

Kevin Hart moral na operacijo hrbtenice

Igralka Kristen Stewart (29), znana po 
filmu Somrak, se že nekaj časa v javno-
sti pojavlja z dekleti, toda svoje spolne 
usmerjenosti nikoli ni opredelila. Nad 
tem pa očitno niso navdušeni filmski 
ustvarjalci. »Opozorili so me, naj se v 

javnosti ne držim za roke z dekletom, če želim sodelovati 
pri kakšnem Marvelovem filmu,« je priznala igralka, ki 
pravi, da s takimi ljudmi noče sodelovati.

Kristen opozorjena glede deklet

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
urističnega pane-
la Turizem za vse 
destinacije: Raz-
pršenost v pros-
toru in času, na 

katerem je bilo govora o izzi-
vih sodobnega turizma, kot 
je tudi prekomeren turizem, 
so sodelovali minister za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek, 
Eva Štravs Podlogar, držav-
na sekretarka na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (MGRT), Maja Pak, 
direktorica Slovenske turis-
tične organizacije (STO), ter 
še nekateri domači in tuji 

gostje, mednarodno priz-
nani strokovnjaki. V uvodu 
v razpravo je prisotne nago-
vorila tudi Daniela Wagner, 
predstavnica Pacifiško-azij-
skega potovalnega združen-
ja PATA za Evropo.

Po razpravi je sledilo dru-
ženje in pogostitev v duhu 
štirih domačih makroregij, 
kulinaričnih postojank na 
terasi v pritličju Toplic, za 
kar je poskrbel vodja kuhinj 
Sava Hoteli Bled Simon Ber-
toncelj s svojo ekipo. Razložil 
nam je, da so za vsako regijo 
izbrali tipične predstavnike 
okusov. Tako so Gorenjsko 
predstavljali jurčki, kipnik 
in kranjska klobasa. Piranski 
brancin Fonda je predstavljal 

Primorje, osrednjesloven-
sko regijo zorjena krškopolj-
ska svinjina ter haloške hrge, 
pri Prekmurju pa seveda ni 
šlo brez bučne juhe in buč-
nega olja Kocbek. »Vse sku-
paj smo si zamislili tako, da 
se gosteje v bistvu od posto-
janke do postojanke pomika-
jo po regiji in okušajo sestavi-
ne, ki so tipične zanjo,« je še 
povedal Bertoncelj.

Konec tedna bodo Jeseni-
ce gostile Festeelval 2019, 
Bohinj pa koncert Splitske 
Klape Šufit ter Triglavskih 
rož’c. 

Tridnevni Festeelval je 
letos šestič, bogat program 
pa ponuja za vse generaci-
je nekaj. Sobotni – jutrišnji 

– večer bo na Trgu na Stari 
Savi namenjen t. i. glasbene-
mu jamu (Skyburst, Glasbe-
na mineštra in Samuel Blu-
es), nedelja bo bolj gleda-
liško in filmsko obarvana, 
današnji petek pa plesno.

Znana dalmatinska Kla-
pa Šufit bo nastopila danes 
zvečer, 6. septembra, ob 
20. uri v dvorani Kulturne-
ga doma Jožeta Ažmana v 
Bohinjski Bistrici. Poseben 
gost koncerta bo zbor Tri-
glavske rož'ce KD Bohinj iz 
Bohinjske Bistrice. Čaka vas 
najmanj dve uri vrhunskih 
melodij, saj verjetno ni niko-
gar, ki ne bi poznal klapske 
pesmi Ne diraj moju ljubav, 
izjemen hit Klape Šufit.

ŠTIRI OKUSNE REGIJE
V okviru Strateškega foruma Bled je pred nekaj dnevi Grand Hotel Toplice Bled gostil zanimiv panel 
z naslovom Turizem za vse destinacje: Razpršenost v prostoru in času. V Bohinj danes zvečer prihaja 
Klapa Šufit, na Jesenicah pa bo konec tedna v znamenju festivala Festeelval 2019.

Katja Dolenc Batagelj in Marjan Batagelj, tudi lastnik 
butične Vile Planinka na Jezerskem

Metka Erjavec Granov (Sava Turizem) in Eva Štravs 
Podlogar (MGRT)

Karmen Novarlič (STO), Petra Stušek (Turizem Ljubljana), 
Daniela Wagner (PATA) in Drago Bulc

Dejan Balmazović (Thermana Laško), Simona Mele 
(Kompas Novo mesto) in Milan Sajovic (HIT Alpinea)

Gorenjka Mateja Golja dela za Britannia Tours, podružnico 
v Celju. Znani so predvsem po počitnicah na Malti.

Simon Bertoncelj sodi med kuharje s precej izkušnjami 
tako iz domačih kot tudi tujih kulinaričnih parketov.

Na Ta medenem dnevu prejšnjo soboto v Žirovnici 
je domačinka Urška Udrih iz Nonine špajze ponujala 
slastne medenjake, ki so narejeni iz ekoloških sestavin, 
brez jajc in mleka. / Foto: Urša Peternel
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Maša Likosar

Kranj – V Sloveniji raste več 
kot tri tisoč različnih vrst 
gob, a kot pojasni Arzenšek, 
je od tega užitnih le osemde-
set vrst. Prav zaradi tega je 
zelo pomembno, da se pred 
gobarjenjem dodobra sez-
nanimo s posameznimi vr-
stami, predvsem s tem, ka-

tere so strupene in katere 
primerne za uživanje. »Če 
gobe ne poznamo, jo pusti-
mo v gozdu. Držati se mora-
mo osnovnih zakonskih pra-
vil, vključno s pravilnim par-
kiranjem avtomobila v goz-
du,« pojasnjuje Arzenšek in 
nadaljuje: »Zakon dovolju-
je dva kilograma gob na dan 
na osebo oziroma eno gobo, 
ki je lahko tudi težja od dveh 
kilogramov. Če boste preko-
račili dovoljeno težo in vas 
bo pri tem zalotil inšpektor, 
vam lahko predpiše dvesto 
ali več evrov kazni. A naj nas 
pri nabiranju ne omejuje le 
kazen, temveč predvsem ob-
čutek spoštovanja narave in 
njenih dobrin.« 

Glavno obdobje jesenske 
rasti gob sledi večjim količi-
nam padavin, povečani vla-
žnosti in ohladitvi, zato lah-
ko po besedah Arzenška gle-
de na vremensko napoved 
prihajajočih dni bujno rast 

gob pričakujemo v obdob-
ju do 15. septembra. »Sezo-
na gobarjenja običajno po-
teka od začetka septembra 
in vključno s prvo polovico 
oktobra. V višje ležečih pre-
delih, kot na primer okoli-
ca Preddvora, Besnice, na 
Pokljuki in Jelovici, smo že 
zasledili večja najdišča gob. 
Tam gobe začnejo rasti pet-

najst dni prej. V nižinah so 
posamezne že pokukale na 
plano, a večjih najdišč še ni 
bilo.« Med gobarji so še ved-
no najbolj priljubljeni jurč-
ki, lisičke in dežniki. »Li-
sička, ki po mojem mne-
nju sodi med najbolj okusne 
gobe, je poletna vrsta. To po-
meni, da raste od začetka ju-
nija do sredine septembra. 
Letošnja sezona lisičk, ki se 
je sicer zaradi mrzlega maja 
začela neobetavno in z za-
mudo, se je kasneje izkaza-
la za nadpovprečno.« 

Za konec je Bojan Arzen-
šek še zaupal, da imajo gobe 
veliko vlaknin, zato pozitiv-
no vplivajo na prebavo. »So 
tudi zelo vpojne in gob v na-
čelu ne spiramo z vodo, saj 
bi se tako napojile z vodo in 
izgubile okus. Goba mora 
biti po zakonu na mehanski 
način z nožem grobo očiš-
čena že v gozdu,« je sklenil 
Arzenšek.

Nabiramo le gobe,  
ki jih dobro poznamo
Gobe predstavljajo edinstveno gurmansko 
izkušnjo, zato pri njihovem nabiranju pogosto 
pretiravamo. Bojan Arzenšek iz Gobarskega 
društva Kranj ob začetku gobarske sezone opozarja 
predvsem na strupenost gob, zato bodimo previdni 
in nabirajmo le tiste, ki jih dobro poznamo.

Med gobarji so še vedno najbolj priljubljene lisičke 
(na sliki), jurčki in dežniki. / Foto: Bojan Arzenšek

Bojan Arzenšek svetuje, da nabiramo le tiste gobe, ki jih 
dobro poznamo. / Foto: Maša Likosar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tako kot valo-
vi reke Sore tudi valovi Ra-
dia Sora povezujejo, pa tudi 
informirajo in zabavajo, in 
to že štirideset let, so zapi-
sali sodelavci Radia Sora, ki 
na dan ustanovitve radia, 11. 
septembra, ob 19. uri vabijo 
na praznovanje štiridesete-
ga rojstnega dne. Kot je po-
vedala direktorica Nada Ja-
mnik, ki z ekipo dvajsetih so-
delavcev, med njimi osmih 
redno zaposlenih, ustvarja 
vsebino Radia Sora, je pobu-
do za ustanovitev takratnega 
Radia Žiri dala skupina kra-
janov. To so bili: Milan Ob-
lak, Boris Oblak, Rudi Krvi-
na, Milan Novak, Zdenko 
Bekš, Miran Šantej in Mar-
jan Kočevar. Prvi urednik je 
postal Nejko Podobnik, za 
njim je urednikovanje prev-
zela Jelka Mlakar, zdaj pa je 
že poldrugo desetletje odgo-
vorna urednica Tanja Bara-
šin. Leta 1986 je radio postal 
enovita delovna organizacija 
za obveščanje v takratni ob-
čini Škofja Loka. Studio je še 
ostal v Žireh, uprava je delo-
vala v Škofji Loki, leta 2000 
pa se je radio v celoti preselil 
v Škofjo Loko, v sedanje pro-
store v Nami.

Radio Žiri se je preimeno-
val v Radio Sora. Na žirovski 
izvor niso pozabili, sedanje 
ime pa simbolizira prostor, 

ki mu je radio namenjen. 
Oddaja namreč na obmo-
čju občin v porečju Sore, si-
cer pa je slišen na širšem ob-
močju spodnje Gorenjske. 
»Na začetku je radio odda-
jal le nekaj ur dnevno, da-
nes pa se naš program sli-
ši sedem dni v tednu 24 ur 
dnevno, od tega gre več kot 
deset ur programa na dan v 
živo,« pove direktorica Nada 
Jamnik in poudari, da os-
tajajo neodvisni lokalni ra-
dio z bogato vsebino. »Vsa-
ko leto se prijavimo na mi-
nistrstvo za kulturo za sofi-
nanciranje programa. Vse-
lej dobivamo visoke ocene 

glede programske sheme. 
Celotni program je usmer-
jen v lokalno okolje, poroča-
mo domala z vseh lokalnih 
dogodkov. Odlikuje nas tudi 
visok delež slovenske glas-
be. « Ena od posebnosti Ra-
dia Sora je tudi poseben pro-
gram, ki Civilni zaščiti omo-
goča neposredno javljanje v 
eter, kadar pride do naravne 
nesreče. 

Sodelavce radia Sora dru-
ži posebna ljubezen do tega 
lokalnega medija. »Rada de-
lam radio, ki ima vsebino bli-
zu ljudem,« pravi urednica 
Tanja Barašin, ki se ji poleg 
informativne vloge radia zdi 

pomembna tudi njegova iz-
obraževalna funkcija. Zado-
voljna je, da je radio v okolju 
cenjen. Temu pritrdijo tudi 
Jana Jenko, ki je za otroško 
oddajo na radiu začela de-
lati že kot sedmošolka v ži-
rovski osnovni šoli, Teja Po-
točnik, ki dela v komerciali 
in jo pri delu spodbuja po-
zitivna klima med sodelav-
ci, Matevž Vugrin, modera-
tor, tehnik, novinar, obliko-
valec, upravljavec družbe-
nih medijev, in Matjaž No-
vak, glasbeni urednik in kot 
elektronik po izobrazbi tudi 
odličen poznavalec radijske 
tehnike.

Oddaja že štirideset let
Radio Sora se je prvikrat oglasil 11. septembra 1979 kot radio Žiri. Njihov program je usmerjen v lokalno 
okolje, slišijo ga ne le v krajih, ki jih povezuje porečje Sore, pač pa na vsem spodnjem delu Gorenjske. 

Del ekipe Radia Sora (od leve): Tanja Barašin, Nada Jamnik, Jana Jenko, Matjaž Novak, 
Matevž Vugrin in Teja Potočnik / Foto: Tina Dokl 
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Maja Bertoncelj

Kranj – Manca Korelc zase 
pravi, da je dekle z jezeri. S 
kolesom, kjer se to ne da, pa 
peš, se je odločila obiskati 
vsa slovenska jezera, vse sto-
ječe vode. Natančnih podat-
kov, koliko jih je, ni, skupna 
zapisana številka je med de-
vetsto in 1300. Projekt je za-
čela spomladi 2017, zaklju-
čila pa ga bo, kot pravi, ko bo 
prišla do konca. Obiskala jih 
je že več kot 960.

Kako bi na kratko predstavili 
projekt Moja jezera?

Je kombinacija vseh mo-
jih strasti: kolesarjenja, je-
zer, izletov – in vse skupaj 
objaviti na digitalnih kana-

lih. Ne more biti boljše in 
bolj jaz! Moja jezera je nag-
rajen osebni projekt za dušo, 
v katerem s kolesom ali peš 
obiskujem vsa slovenska je-
zera. Vsakega fotografiram, 
dodam krajši opis in sku-
paj z zemljevidom objavim 
na spletni strani. Pišem tudi 
knjigo o jezerih The Slovenia 
Lakes, ki bo izšla spomladi 
2020. Na voljo je že za pred-
naročila. To bo najlepša knji-
ga o jezerih Slovenije. Poz-
naš jezero Klivnik? Pa jezero 
Završnica? In še toliko dru-
gih lepih jezer, ki ne smejo 
biti prezrta. Namen projek-
ta je spoznavanje neznanih 
stoječih voda na slovenskih 

tleh, ki se jih ni dotaknil ko-
mercialni turizem.

Prvo jezero je bilo?
Kočevsko jezero, saj priha-
jam iz Kočevja. To je tudi 
moje najljubše jezero, saj 
me nanj veže kup lepih spo-
minov.

Koliko jezer ste že obiskali 
na Gorenjskem? Koliko jih 
sploh je?

Na Gorenjskem sem obi-
skala že več kot petdeset je-
zer, a še nisem pri koncu. 
Čakajo me še Triglavska in 
Kriška jezera, kali na Pok-
ljuki, cela vrsta malih jezerc 
v Triglavskem narodnem 
parku, kali na planinah na 
severu Gorenjske in še kaj. 

Težko rečem, koliko jih je 
vse skupaj, ampak zagotovo 
veliko več, kot bi mislili.

Najbolj znani sta Blejsko je-
zero in Bohinjsko jezero. 

Če si zaželimo veliko turi-
stične ponudbe in nas mno-
žica obiskovalcev ne moti, 
potem sta Blejsko in Bohinj-
sko jezero zagotovo pravi iz-
biri. Meni osebno so veliko 
ljubša manjša jezera, kjer ni 
množičnega turizma in zato 
narava pride bolj do izraza. 
Omenila bi Dupeljsko jeze-
ro – eno izmed treh Krnskih 
jezer zelo blizu največjega 
in najbolj znanega Krnske-
ga jezera, jezero v Lužnici, ki 

tudi sodi v skupino Krnskih 
jezer in je pravi živi muzej, 
saj ob njem najdemo spo-
menike iz prve svetovne voj-
ne, pa jezero Črnava ...

Stoječa voda na Gorenj-
skem, ki je očem najbolj 
skrita, neznana, morda za-
njo niste vedeli?

Jezero Kreda – drugo, ne 
tisto ob cesti v dolini Radov-
ne. Je sicer vrisano v zemlje-
vide, ampak premalokrat na 
naše izletniške načrte. Ce-
gelnica pri Stražišču v Zgor-
njih Bitnjah. Jezero je nas-
talo kot posledica izkopava-
nja gline za potrebe nekda-
nje »cegelnice«. Pozimi za-
mrzne in postane prikupen 
kraj za ljubitelje drsanja. Po-
tem so tu še kal pri Vodni-
kovem domu na Velem po-
lju, kal na Hruščanski plani-
ni in cel kup skritih kali v Tri-
glavskem narodnem parku.

 
Za enega na Gorenjskem ste 
si vzeli malce več časa ...

To je jezero na Velikem 
Zvohu. Res me je očaralo. 
Izbrala sem odličen čas obi-
ska, saj je na jezeru teden 
prej potekala najvišje ležeča 
regata v Evropi, zato je bilo 
napolnjeno z vodo. Tudi vre-
me je bilo idealno za uživa-
nje ob jezeru in fotografira-
nje. Običajno na turah hitim 
od jezera do jezera, za tega 
pa sem si res vzela ves dan 
in se tudi več ur ob njem za-
držala. Je izjemen primer, 
kako se videz jezera spremi-
nja s svetlobo in oblaki. Po-
kazal mi je svoj mrk in na-
smejan obraz. Na Krvavcu 
je sicer še več manjših kali – 
našla sem jih enajst.«

So stoječe vode na Gorenj-
skem dobro dostopne in 
kako so izkoriščene?

Mislim, da so največji go-
renjski biseri lepo dostopni, 
vsi pa imajo zagotovo še več 
turističnih priložnosti. Gle-
de na to, da je Gorenjska med 
najbolj izpostavljenimi turi-
stičnimi destinacijami Slo-
venije, imajo vaša jezera to 
konkurenčno prednost, pa 
vendar sem mnenja, da smo 
še daleč od sosednje Avstri-
je. Predvsem zaznavam, da 
manjka celovitost ponudbe 
glede na ciljno skupino. 

Če dam primer kolesar-
jenja: ni dovolj, da je samo 
jezero in urejena pot oko-
li, potrebujemo tudi lo-
kalno gostinsko ponudbo 

(poudarek je na kakovostni 
storitvi), možnost servisira-
nja koles, označene poti, pi-
tniki z vodo in podobno. So-
dobni turisti pričakujejo do-
živetje in celovitost, ne za-
došča več samo narava kot 
takšna. Mnoga jezera kazijo 
tudi zapuščeni nastanitveni 
in gostinski obrati.

 
Vaše priporočilo za kolesar-
ski izlet na Gorenjskem, ki 
vključuje tudi obisk jezera?

Gorenjska je zares čudo-
vita. Priporočam kolesarje-
nje po dolini Radovne, ki je 
meni ena izmed najlepših 
slovenskih kolesarskih poti. 

Začnete lahko na Bledu, na-
daljujete proti Spodnjim 
Gorjem, v Krnico do doli-
ne Radovne. Vmes se usta-
vite pri jezeru Kreda, kjer se 
lahko tudi kopate (upošte-
vajte, da je v zasebni lasti in 
samo polovica jezera name-
njena za obiskovalce) in pri-
kolesarite do Mojstrane. Na-
daljujete pot skozi Jesenice 
nazaj na Bled. Na poti poleg 
Blejskega jezera spoznate še 
jezerca v Triglavskem gaju v 
Mojstrani, jezero Kreda, je-
zero Završnica in Moščan-
sko jezero. To je nekaj manj 
kot šestdeset kilometrov kra-
snega kolesarjenja.

Manca, dekle z jezeri, in njene zgodbe
Manca Korelc uspešno nadaljuje projekt Moja jezera. S kolesom ali peš obiskuje slovenske stoječe vode. V dobrih dveh letih jih je obiskala že več kot 960. 
Več kot petdeset jih je v njeni zbirki tudi z Gorenjskega. Kakšen je njen predlog za izlet, za jezersko zgodbo z Gorenjskega? 

Manca Korelc je obiskala tudi že več kot petdeset jezer na Gorenjskem. /Foto: osebni arhiv

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 7. 9.
20.50 TISTO: DRUGO POGLAVJE
18.00 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
14.10 ZMAJČEK TABALUGA, sinhro.
15.50 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 7. 9.
18.00, 20.00, 21.10 TISTO:  
DRUGO POGLAVJE
21.00 KOŽA
20.50 ANGEL JE PADEL
19.00 NIKOLI NI PREPOZNO
15.00, 20.30 BILO JE NEKOČ …  
V HOLLYWOODU
16.20 YESTERDAY
14.40, 16.30 ZMAJČEK TABALUGA, 
sinhro.

13.50, 15.45 VELIKO POPOTOVANJE, 
sinhro.
18.40 PRIDNI FANTJE
14.50, 17.00 ANGRY BIRDS FILM 2, 
sinhro.
18.20 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
14.00, 17.40 LEVJI KRALJ, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 6. 9.
19.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE

Sobota, 7. 9.
17.30 LEVJI KRALJ, 3D, sinhro.
20.00 TISTO: DRUGO POGLAVJE

Nedelja, 8. 9. 
17.30 LEVJI KRALJ, sinhro.
20.00 BELI VRAN

Organizatorji filmskih predstav si pridr-
žujejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Kamnik – Člani Raziskovalno-
-astronomskega krožka Gim-
nazije in srednje šole Rudolfa 
Maistra iz Kamnika skupaj z 
astronomi iz Astronomskega 
društva Komet iz Kamnika 
ponovno pripravljajo javno 
astronomsko opazovanje 
na Zapricah – tokrat v okviru 
stoletnice Mednarodne astro-
nomske zveze (IAU) in sedem-
desete obletnice ustanovitve 
kamniške gimnazije. Opazo-
vanje Lune, Jupitra in Saturna 
ter nekaterih bolj oddaljenih 
objektov nočnega neba, kot so 
meglice, kopice in galaksije, bo 
na travniku ob muzejskih kaš-
čah danes, v petek, od 19.30 
do 22. ure. V primeru slabega 
vremena opazovanje odpade.

Javno astronomsko 
opazovanje v Kamniku

Mislim, da so največji gorenjski biseri lepo 
dostopni, vsi pa imajo zagotovo še več turističnih 
priložnosti. Glede na to, da je Gorenjska med najbolj 
izpostavljenimi turističnimi destinacijami Slovenije, 
imajo vaša jezera to konkurenčno prednost, pa vendar 
sem mnenja, da smo še daleč od sosednje Avstrije. 
Predvsem zaznavam, da manjka celovitost ponudbe 
glede na ciljno skupino.
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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 
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 PIRAMIDAMI: 22.–24. 11.. www.rozmanbus.si

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + poštnina

15 
EURVodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

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

PRIREDITVE

Ovčarski bal
Gorje – Na travnikih Zatrnika nad Bledom bo v soboto, 7. 
septembra, od 11. ure potekal ovčarski bal. Prikazani bodo 
tradicionalni ovčarski običaji, kot so striženje ovac in plete-
nje volne, nastopili bosta folklorna skupina Bled in Godba 
Gorje, otroci bodo uživali v predstavah čarodeja Tonija, od-
rasli pa bodo lahko zaplesali ob zvokih ansambla Karavanke 
ali pa kegljali za jarca. Obiskovalce čaka vrsta kulinaričnih 
presenečenj. Program prireditve je dostopen na e-naslovu: 
www.zatrnik.com. Parkiranje in vstop bosta brezplačna.

Aktivnosti Medgeneracijskega centra
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V LUK – Medgeneracij-
skem centru Kranj se bodo odvijale naslednje brezplačne 
aktivnosti: v ponedeljek, 9. septembra, ob 10. uri vesele uri-
ce – španščina; ob 17. uri vesele urice – francoščina; ob 17.30 
ustvarjalnica – obešanka za fotografijo; ob 18. uri i.Vitalis 
vadba; ob 18. uri sprehod do bobovških jezer; v torek, 10. 
septembra, ob 17. uri ustvarjalna delavnica: risanje in ustvar-
janje s kamni; ob 18. uri vesele urice – esperanto; ob 18. uri 
Izgubiš ali pa se naučiš – izbira je tvoja; Cerklje: vsak pone-
deljek ob 17.30 Telovadimo – vadba za zdravo telo; v ponede-
ljek, 9. septembra, ob 16.30 astrologija – tečaj (delavnica v 
štirih delih: 9., 16., 23. in 30. september) – OŠ Cerklje, vhod 
pri športni dvorani; Preddvor: v ponedeljek, 9. septembra, 
ob 17. uri Zdravilne rastline in zelišča (delavnica v štirih de-
lih ob ponedeljkih, 9., 16., 23. in 30. septembra) – dvorana 
na Beli; Šenčur: v torek, 10. septembra, ob 17. uri Zdravilne 
rastline in zelišča (delavnica v treh delih ob torkih, 10., 17. in 
24. septembra). Obvezna prijava na telefon 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Spominski slovesnosti
Cerklje, Naklo – V soboto, 7. septembra, bo ob 11.30 spo-
minska slovesnost s kulturnim programom ob 77. obletnici 
napada na 2. grupo odredov in v spomin na v hajki avgu-
sta 1942 padle borce Krvavške čete. Spominska slovesnost 
bo pri osrednjem spomeniku NOB na planini Jezerca pod 
Krvavcem. Organizator: Občinska organizacija Združenje 
borcev za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem. V nedeljo, 
8. septembra, bo ob 14. uri spominska slovesnost pri gro-
bišču 24. borcev NOB v Strahinju. Organizator: Občinska 
organizacija Združenje borcev za vrednote NOB Naklo.

Pravljično popoldne 
Vodice – V sredo, 11. septembra, ob 17. uri doživite čarobno 
popoldne, ki so vam ga pripravili na travniku pred Knjižni-
co Vodice. Deni Kragelj bo pripovedovala svoje pravljice o 
Polžu Molžu, Jelenčku, Piki Poki in vas s poslikavo obraza 
začarala v pravljična bitja. Plesalke Baletnega društva Labod 
bodo zaplesale, sabljaške veščine bodo predstavili sodobni 
vitezi iz Sabljaškega kluba Kamnik, peli in zabavali se boste 
s Katjo Hribar ter preizkusili svoje spretne prstke na ustvar-
jalni delavnici.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
Kranj–Komenda–Kranj, ki bo v torek, 10. septembra. Odhod 
bo ob 8. uri izpred bivše trgovske šole na Župančičevi ulici 
z lastnimi opremljenimi kolesi in čeladami; trasa je srednje 
zahtevna, dolga petdeset kilometrov. V primeru dežja izlet 
odpade.

Pohodniški izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohod na Primo-
ža nad Kamnikom (826 m n. m.) v četrtek, 12. septembra. 
Odhod s posebnim avtobusom ob 7. uri izpred Globusa. 
Hoje bo okoli 3 ure, višinska razlika je 396 metrov. Prijave 
z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 9. 
septembra.

Izlet in obiranje mandarin
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na izlet Trogir–Split–
Šibenik in obiranje mandarin od 25. do 27. oktobra. O času 
in kraju odhoda boste obveščeni nekaj dni pred odhodom, 
prijave zbirajo v društveni pisarni do ponedeljka, 30. sep-
tembra. Pdrobnejše informacije prejmete ob prijavi na izlet.

Jakobova pot mimo Trbiža
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 
14. septembra, pohodniški izlet: Jakobova pot mimo Trbiža 
(Italija): Rateče–Bela Peč (Fusine)–Trbiž (Tarvisio)–Žabnice 
(Camporosso). Skupne zmerne hoje bo do štiri ure. Infor-
macije daje in prijave zbira do četrtka, 12. septembra, Franci 
Erzin, tel. 041 875 812.

Pohod na Tromejo 
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi vse pohodnike na 
pohod na Tromejo – Peč. Pohod boste začeli v Ratečah, kjer 
je markirana pot na sam vrh. Zbor pohodnikov je v sredo, 
11. septembra, ob 8. uri pri Domu upokojencev v Naklem. V 
slabem vremenu pohod odpade.

OBVESTILA

Meritve tlaka, sladkorja in holesterola
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor obvešča svoje 
člane in članice, da bo v torek, 10. septembra, od 8.30 do 10. 
ure merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi v 
prostorih DU Preddvor. 

PREDAVANJA

Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 7. septembra, v Dom krajanov Primskovo na prou-
čevanje Svetega pisma s temo Živeti evangelij ob 9. uri ter 
predavanje Veselje ob 10.30.

KONCERTI

Zaplešimo swing
Kamna Gorica – V soboto, 7. septembra, bo na športnem 
igrišču potekala plesna delavnica swinga, ob 20. uri pa bo 
koncert skupine Le Bistrot Illegal iz Italije.

Koncert Ljudskih pevcev
Srednja vas – Ljudski pevci Hiše čez Cesto iz Milj bodo v 
nedeljo, 8. septembra, ob 17. uri ponovili samostojni koncert 
v cerkvi v Srednji vasi pri Šenčurju. Koncert bo dobrodelne 
narave. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za obnovo 
fasade cerkve sv. Katarine v Srednji vasi.

RAZSTAVE

Mengeški likovni utrinki
Mengeš – Likovno društvo Mengeš in Društvo likovnikov 
Logatec vabita na odprtje razstave likovnih del Likovnega 
društva Mengeš z naslovom Mengeški likovni utrinki, ki bo 
v petek, 6. septembra, ob 19. uri v Stekleni galeriji Športne 
dvorane Logatec. Dogodek bo z igranjem na tamburico po-
pestril Luka Ovsec. Razstava bo na ogled vsak dan v času 
delovanja Športne dvorane, do vključno 27. septembra.

Razstava Nika Bertonclja
Slovenski Javornik – V petek, 6. septembra, bo ob 18. uri 
v razstavnem prostoru Kulturnega doma odprtje razstave 
fotografij, katerih avtor je Nik Bertoncelj, mlad, uspešen fo-
tograf.

Razstava Roberta Brezigarja
Jesenice – Do 24. septembra je v Fotogaleriji v avli gledali-
šča na Jesenicah na ogled razstava fotografij, ki jih je v svoj 
objektiv ujel Robert Brezigar.

Dobrač – Na eni od najbolj poznanih koroških gora, na 2166 
metrov visokem Dobraču, ki mu Avstrijci rečejo Dobratsch 
ali Villacher Alpe, bo jutri, 7. septembra, srečanje sosedov iz 
Koroške, Kanalske doline v Italiji in iz Zgornjesavske doline. 
Pobudnik dogodka je Klub 99 iz Celovca, pri organizaciji pa 
pomagajo društva, večinoma slovenska, iz Koroške in Kanal-
ske doline ter turistični delavci iz Kranjske Gore. Ob 7.30 bo s 
parkirišča pri Cineplexxu na Maria Gailler Strasse v Beljaku po-
seben avtobus odpeljal po alpski cesti do parkirišča na Rožtrati 
/ Rosstratte, kjer bo srečanje treh dežel s pokušino kulina-
ričnih posebnosti, nato pa bo predstavnik Turizma Kranjska 
Gora Matjaž Podlipnik vodil udeležence do vrha Dobrača in 
pripovedoval o nekdanjih in sedanjih vezeh med deželami. 
Opoldne bo pri slovenski cerkvi Marije Vnebovzete na vrhu 
Dobrača maša, ki jo bo daroval slovenski koroški duhovnik 
Stanko Olip. Na cerkvi so lani vzidali ploščo s slovenskim 
napisom. Ob petih popoldne je načrtovana vrnitev v Beljak.  

Srečanje sosedov na Dobraču

Sorica – Turistično društvo (TD) Sorica vabi ta konec tedna na 
tradicionalno kulturno, etnološko in zabavno prireditev Poz-
drav jeseni. Letošnja tema bo srednjeveška naselitev Tirolcev 
v zgornji del Selške doline. »V dveh prireditvenih dneh bomo 
poskušali na strokoven in tudi hudomušen način predstaviti 
bogato zgodovino naseljevanja Tirolcev v naše kraje,« napo-
vedujejo organizatorji. Prireditev bodo odprli jutri, v soboto, 
ob 19. uri v dvorani Ivana Groharja v Sorici z razstavo Bojana 
Rihtaršiča Arhitektura podratitovških vasi in s strokovnim pre-
davanjem dr. Mihe Marklja Srednjeveška naselitev Tirolcev v 
zgornji del Selške doline. V nedeljo ob 14. uri bo na igrišču v 
Sorici igrana predstavitev tirolske naselitve v izvedbi članov 
TD Sorica in zabava s skupino Razgled.

Pozdrav jeseni
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V priročniku boste 
našli nasvete o 
tem, kako začutiti 
lahkotnost bivanja, 
najti smisel, kako 
uživati v zrelih letih, 
se rešiti bremen in 
težkih nahrbtnikov 
preteklosti, 
potlačenih čustev. 
Knjiga vsebuje vse, 
kar mora človek 
vedeti, da bi dobro 
živel.
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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.

NOVOST

PONATIS

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.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, tel.: 
070/391-822 19002313

ODDAM

V Kranju oddamo večje 3 sobno, man-
sardno stanovanje, cca 125 m2, v 
privatni hiši, po 1. oktobru. Samostojni 
vhod, 2 park. mesta, centralna kurjava, 
optični kabel za TV in internet. Stroški 
po dogovoru, tel.: 041/757-643  
 19002332

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO bivalno hišo, 20 km iz Ptu-
ja, za simbolično ceno, za vikend, mož-
nost bivanja takoj, tel.: 031/308-540  
 19002338

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

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

POSESTI
PRODAM

7 KM iz Ptuja prodam grad. parcelo, ob 
glavni c. Ptuj - Lenart, z vso dokumenta-
cijjo, 15.000 EUR, tel.: 031/308-540  
 19002342

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNI prostor, Planina II, 18 
m2, v pritličju, za daljše obdobje, tel.: 
031/549-008  
 19002321

GARAŽE
PRODAM

LESENO garažo 240 cm x 500 cm, 
tel.: 04/25-23-273 19002309

KUPIM

GARAŽO v okolici Vodovodnega stol-
pa, tel.: 040/504-544 19002228

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Stilo karavan jtd, let. 2005, reg. 
7/2020, servis narejen, vsa oprema, 
cena 780 EUR, tel.: 040/285-748 
 19002303

HONDA Civic, reg. do 4/2020, 
izpravna, 1. lastnik, 220.000 km, ne-
karambolirana, simbolična cena, tel.: 
031/308-540 19002341

KUPIM

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

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter SYM 300 i, ABS, letnik 
2018, garancija, zaradi neuporabe, 
tel.: 041/209-066  
 19002265

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

OSTALO
PRODAM

PRIKOLICO za osebni avto, dobro oh-
ranjeno, tel.: 04/25-22-377  
 19002307

STROJI IN ORODJA
PRODAM

SLAMOREZNICO Epple super 900 
in centralno peč EKO S25, tel.: 
041/884-882 19002323

KUPIM

SLAMOREZNICO Epple 900, tel.: 
041/377-102  
 19002301

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596  
 19002266

KURIVO
PRODAM

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

HRUŠEVA drva, tel.: 051/363-123  
 19002337

SUHA bukova mešana drva in butare, 
tel.: 031/826-621  
 19002306

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986  
 19002315

KUPIM

6 m3 bukovih drv, razžaganih na 25 
cm, z dostavo, tel.: 041/315-635 
 19002299

BUKOVE goli, tel.: 041/723-698  
 19002328

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

NOVO kuhinjo Noblese 3 m, kuh. plo-
ščo, pečico, napo, pomivalno korito in 
pomivalni stroj, tel.: 031/631-802  
 19002302

PODARIM

JEDILNI kot, tel.: 051/427-576  
 19002295

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

DOBRO ohranjen sesalec Bosch, ugo-
dna cena, tel.: 031/352-583  
 19002340

HOBI
KUPIM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19002292

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
BOLJŠA, DRAŽJA OČALA NA RE-
CEPT! Vrednost vašega zelenega re-
cepta podvojimo. Optika Aleksandra, 
Qlandia, pogoji na www.optika-ale-
ksandra.si. Kličite brezplačno 080 
1331 19002207

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MLADE mucke, tel.: 041/865-675  
 19002300

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

HONDA - bočna kosa UMK 425E, 
komplet, cena po dogovoru, slika po 
sms, tel.: 031/253-231 19002317

IZKOPALNIK za krompir in trosilec za 
hlevski gnoj, s poviški, tel.: 051/673-
752 19002304

PRIKOLICO s poviški, za prevoz silaže, 
sekancev in podobno, ugodno, tel.: 
031/698-909 19002305

PRIDELKI
PRODAM

KORUZO za silažo, 1.3 ha, okolica 
Kranja, tel.: 031/378-922 19002333

KRMNO in rdečo peso, tel.: 041/549-
713 19002327

SENO - kocke in 2 okrogli bali, tel.: 
041/723-698 19002329

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

20 DNI starega ČB bikca in kupim sto-
ječo koruzno silažo - Šenčur, Preddvor, 
tel.: 031/387-440  
 19002339

9-mesecev staro, brejo, ČB telico, 
tel.: 031/241-187 19002326

BIKCA in teličko - dvojčka simentalca, 
stara 8 dni, tel.: 041/938-163  
 19002297

BIKCA, starega 6. mesecev - cika, za 
nadaljnjo rejo ali zakol, tel.: 051/262-
579 19002308

ČB bikca in teličko, stara 3 tedne, tel.: 
031/871-659 19002335

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 Ljut-
omer, tel.: 02/58-21-401  
 19001941

PIŠKE v začetku nesnosti in kure, stare 
7 mesecev, tel.: 068/191-126  
 19002334

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 19002318

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev 
in suhe bale sena, tel.: 041/316-617 
 19002336

TELICO ČB, brejo 8 mesecev, tel.: 
031/244-865 19002343

TRI PARE - mini kokoši in peteli-
ni - cvergli, stare tri mesece, tel.: 
041/230-988 19002330

KUPIM

BIKCE in teličke, od 1. tedna do 300 
kg ter kravo, tel.: 051/372-468  
 19002320

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., Parmo-
va 53, Ljubljana, tel.: 064/130-081  
 19002274

OSTALO
PRODAM

DOMAČE meso od bika in telička, krm-
ljenega s senom, tel.: 068/138-796  
 19002316

SEME enoletne trave, ajdo in krmni 
krompir, tel.: 040/355-865 19002311

SENO, otavo in pšenično slamo v koc-
kah, tel.: 031/309-747 19002314

SILAŽNE bale - 1. košnja, tel.: 
041/676-703 19002325

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA v Kranju zaposli kuharja/-
-ico in kuhinjskega pomočnika/-ico. 
Matjaž Erzar s.p., Jezerska cesta 41, 
Kranj,, tel.: 04/23-43-360  
 19002296

KMETIJA odprtih vrat Pr' Končovc - 
Iščemo pomoč v strežbi za honorarno 
ali študentsko delo, predvsem med 
vikendi, občasno tudi med tednom za 
dobro plačilo. Aleš Kristan, n.d.d.k., 
Javornik 10, Kranj, tel.: 041/242-388  
 19002298

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

REDNO zaposlimo kuharja, natakarja 
in pomočnika v kuhinji. Gostilna Lo-
gar, Igor Logar s.p., Hotemaže 3 A, 
Preddvor, tel.: 040/130-877 19002247

IŠČEM

IŠČEM DELO - varujem otroke na 
mojem domu v Kranju, sem komuni-
kativna, izkušena in zanesljiva, tel.: 
041/532-826 19002319

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, komar-
niki, markize, www.asteriks.net 19002273

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

OTROŠKI FESTIVAL

Nedelja, 8. 9. 2019
V primeru slabega vremena; nedelja, 22. 9. 2019.
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Ustvarimo 
boljši svet!
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 20. avgusta 2019, je bila Glasbena šola 
Kranj. Geslo križanke je bilo: ZAIGRAJ IN ZAPOJ V GŠ 
KRANJ. Nagrajenci, ki prejmejo otroško majico s kratki-
mi rokavi, zvezek in kemični svinčnik GŠ Kranj so: Marin-
ka Novak iz Mavčič, Marijan Brezar iz Kranja in Valen-
tin Jakelj z Bleda. 

Nagrajenci nagradne križanke, objavljene v Gorenjskem 
glasu v petek, 23. avgusta 2019, z geslom V KAMNIK 
NA ABONMA KAMNČEK so: 1. nagrado, 2-krat abonma 
Kam'nček v sezoni 2019/20 v Domu kulture Kamnik prej-
me Darka Jakop iz Naklega, 2. nagrado, 2-krat povratno 
vozovnico za nihalko na Veliko planino  prejme Silvo Si-
mončič iz Kranja in 3. knjižno nagrado prejme Branka 
Ločnikar iz Kamnika. Nagrajencem iskreno čestitamo. 

  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

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. Za dostavo po pošti se poštnina  

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

15
EUR
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ZAHVALA

V 78. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, stari oče, brat in stric 

Janez Špiček 
iz Stražišča

 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in svete 
maše. Hvala g. župniku Bojanu Likarju in kapucinu br. Jaru za 
lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo. Enako tudi pev-
cem za pesmi ob grobu in pri sveti maši. Zahvala tudi dr. Ar-
nejškovi ter zdravnikom in osebju Bolnišnice Jesenice za laj-
šanje in pomoč ob njegovi bolezni. Hvala tudi pogrebni službi 
Komunale Kranj in vsem, ki ste ga pospremili k večnemu počitku.  

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 86. letu starosti je sklenila življenjsko pot naša draga sestra, teta 
in botra

Tončka Jerič
iz Zaloga pri Cerkljah

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje in sve-
če. Hvala gospodu Lucijanu Potočniku za darovano pogrebno sveto 
mašo in gospodu župniku mag. Jerneju Marenku za molitev. Iz 
srca hvala patronažni sestri gospe Vesni Kleindienst za dolgole-
tno strokovno pomoč in oskrbo. Hvala nosačem in vsem, ki ste jo 
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njeni
Cerklje, 28. avgusta 2019

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Kristina Jurina
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Gorenjske lekarne

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

Milka Blaznik
roj. Barle

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo imeli radi, jo spremljali na njeni 
življenjski poti in za vse darovane darove. Zahvala sosedi za 'varva-
nje', gospodu župniku in njeni osebni zdravnici.

Njeni domači: mož Stane, hčerki Tatjana in Joži z družinami
Srakovlje, avgust 2019

Ljubezen rodi ljubezen

ZAHVALA

V 80. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, tast, 
stric, boter, bratranec

Jože Stele
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste ga imeli radi in ga obiskovali v času njegove 
bolezni. Posebna zahvala gre bratu Frenku in ženi Majdi za vso 
nesebično pomoč in molitve v času bolezni. Hvala vsem za daro-
vano cvetje, sveče, sv. maše in darove za cerkev. Lepa hvala nečaku 
duhovniku g. Petru Steletu za lepo opravljeno mašno daritev ter g. 
Slavku Kalanu za somaševanje, hvala cerkvenemu pevskemu zboru 
za lepo petje. Posebno se zahvaljujemo Bolnišnici Golnik, dr. Mojci 
Bizjak in dr. Mateji Lopuh za vso pomoč, obiske na domu in za 
lajšanje bolečin. Hvala pogrebni službi ter vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k več-
nemu počitku. 

Žalujoči: žena Marija, otroci Marija z Robijem, Matjaž z družino 
in hči Irma
Praprotna Polica, avgust 2019

za 
srce

afrike

s poslanim  SMS 

s ključno besedo   

Darovanje omogočajo Telekom
Slovenije, A1, Telemach, T-2 in BOB.

AFRIKA5

www.karitas.s iB R E Z P L A Č N A  O B J AVA

na 1919 boste

prispevali 5 EUR

                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka 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.

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

Rezultati 71. kroga – 4. september 2019
2, 3, 6, 10, 13, 16, 26 in 12

Loto PLUS: 5, 9, 10, 15, 26, 30, 37 in 4
Lotko: 9 7 1 5 5 9

Sklad 72. kroga za Sedmico: 4.520.000 EUR
Sklad 72. kroga za PLUS: 1.430.000 EUR
Sklad 72. kroga za Lotka: 100.000 EUR

LOTO

ZAHVALA

Ob smrti

Milana Štefeta
se zahvaljujemo vsem, ki so darovali sveče in cvetje, izrekli sožalje 
in ga pospremili na zadnjo pot. Še posebej se zahvaljujemo On-
kološkemu inštitutu za zdravljenje, patru Andražu Arku, ki ga je 
obiskoval in opravil pogrebni obred, in članom MGL za poslovilne 
besede, glasbo in udeležbo na pogrebu. Zahvala tudi za pogrebno 
sejo v njegov spomin.

Vsi njegovi

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19002280

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

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909  
 19002115

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

LEARD d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo 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 4 a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 19002331

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

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

IŠČEM

IŠČEMO - mlajšo upokojenko za po-
moč v gospodinjstvu pri družini v Dom-
žalah. Stanovanje in hrana zagotovlje-
na, drugo po dogovoru, tel.: 041/633-
200 19002324

OSEBO za pomoč pri negi starej-
še gospe, možnost stanovanja, tel.: 
041/787-995 19002322

RAZNO
PRODAM

NOVO zračno puško, novo manjšo mo-
torko in daljnogled, tel.: 041/364-504 
 19002310

ZAMRZOVALNO skrinjo 210 l in 
žensko kolo na 21 prestav, tel.: 
041/364-504 19002312
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Anketa

Lenart Leber, Kranj:

Pri takih krožiščih je ključno, 
da se pravilno razporediš, 
preden zapelješ vanj, saj v 
primeru, da se boš napačno, 
celotnega kroga ne boš mo-
gel narediti. Gneče so pa od-
visne od obnašanja voznikov. 

Zdravko Aljančič, Mlaka:

Problem gneče bi rešili tako, 
da bi od Šenčurja proti Kra-
nju zgradili še en pas. Samo 
zaradi krožišča stanje ne bo 
boljše. Mislim, da se bomo 
vozniki nanj hitro navadili in 
ne bo večjih zapletov.

Adam Marjanovič, Kranj:

Pravila klasičnih krožišč 
poznam, za novodobna pa 
nisem čisto prepričan. Izpit 
sem delal pred petinštiride-
setimi leti, ko takih krožišč še 
ni bilo, zato nam v avtošoli 
tudi teh pravil niso pojasnili. 

Sara Cafuta, Kranj:

Glede na to, kako se ljudje 
obnašajo v prometu, se zna 
zgoditi, da bo v novem kroži-
šču veliko nesreč. Sicer pa bo 
vse označeno in dovolj jasno. 
Mogoče bi nas na začetku 
morali usmerjati policisti. 

Maša Likosar

Na vpadnici v Kranj se bomo 
po novem vozili po tako ime-
novanem »turbo« krožišču, 
ki v nasprotju z običajnimi ne 
dovoljuje menjavanja pasov, 
v primeru napačne izbire pa 
se ne bo mogoče vrniti na iz-
hodišče. Kaj o njem menijo 
vozniki? Bo prineslo zmanj-
šanje gneče? / Foto: Tina Dokl 

Bo novo krožišče 
povzročilo zmedo

Dijana Bunderla, Kranj:

Ne poznam pravil novega 
krožišča, vem le, da so nova 
precej kompleksna. Na začet-
ku zna biti še večji nered, saj 
bodo vozniki zmedeni. Ko se 
ga bomo navadili, pa bo ver-
jetno razbremenil vpadnico. 

info@g-glas.si
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Maja Bertoncelj

Vrbnje – Slovenski športni 
plezalci tudi v letošnji sezo-
ni dosegajo izjemne uspe-
he. Ob vrnitvi s svetovnega 
prvenstva je bilo večkrat sli-
šati, da je Slovenija, kar se 
tiče infrastrukture za trening 
vrhunskih plezalcev, moč-
no 'podhranjena', da nima 
pravega plezalnega centra, 
kjer bi lahko na istem mes-
tu trenirali vse tri discipli-
ne: težavnostno, balvansko 

in hitrostno plezanje. Tak-
šen center sta v Vrbnjah pri 
Radovljici začela graditi Janja 
Garnbret in Domen Škofic. 
Imenoval se bo Plezalni ranč.

Plezalni center nastaja za 
družinsko hišo Škofičevih. 
Kako daleč sta, je Škofic po 
vrnitvi s svetovnega prven-
stva povedal: »Za zdaj so 
narejeni temelji. Zemljišče 
je urejeno, dogovarjamo se 
za nakup materialov s pod-
jetjem, ki bo gradilo cen-
ter. Načeloma bi se gradnja 

morala začeti v roku enega 
meseca. Objekt bo monta-
žen, tako da bo hitro postav-
ljen.« Kot pravi, si z dekle-
tom Janjo želita, da bi konec 
letošnjega leta v novem cen-
tru že lahko trenirala, kdaj 
bo uradno odprt in kdaj bo 
sprejel druge plezalce, pa še 
ne more reči: »Ne bi si upal 
napovedovati kakšnih datu-
mov. Želiva, da bo center ob 
odprtju urejen do podrob-
nosti, da bova nanj res lahko 
ponosna.« Plezalni center v 

Vrbnjah bo namenjen tako 
vrhunskim plezalcem kot 
začetnikom. »Center je na-
črtovan za vse tri discipli-
ne, večji poudarek pa bo na 
težavnosti. Stena bo viso-
ka dvajset metrov, kar je še 
nekaj metrov več od stene v 
Kranju. Tudi lokacija centra 
je odlična, saj je blizu avtoce-
ste,« še pravi Škofic.

Domen in Janja imata 
kljub mladosti že ogromno 
plezalnih izkušenj, ki jih že-
lita prenašati na druge. Tudi 
v prihodnosti se vidita pove-
zana s tem športom. »Zato 
sva šla v gradnjo plezalnega 
centra. Oba se vidiva v tem. 
Toliko imava že izkušenj, da 
bi bilo škoda, da tega znanja 
ne bi prenašala naprej. Ple-
zam devetnajst let in vsak 
dan bolj uživam v tem, kljub 
temu da mi v zadnjem času 
na tekmah ni šlo tako dobro. 
Še vedno mi je na treningu 
enako dobro, če ne celo bo-
lje kot včasih,« je še pojasnil 
Škofic, na koncu pa na vpra-
šanje, ali to pomeni, da se bo 
najboljša plezalka na svetu 
preselila na Gorenjsko, od-
govoril: »Pride na Gorenj-
sko. Upam. Tako računava.« 
Že sedaj tukaj preživi veliko 
časa, na Koroško pa se odpe-
lje tudi Domen.

Gradita plezalni center
Najbolj znan plezalni par Janja Garnbret in Domen Škofic v plezanju želita ostati tudi po koncu kariere 
in deliti svoje bogato znanje drugim, zato sta v Vrbnjah začela gradnjo plezalnega centra.

Športna plezalca Domen Škofic in Janja Garnbret v Vrbnjah na Gorenjskem gradita plezalni 
center. Upata, da bosta v njem lahko trenirala že konec letošnjega leta. / Foto: Gorazd Kavčič

Danes bo pretežno oblačno, predvsem popoldne in zvečer 
bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal veter vzhodnih 
smeri. Tudi jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, 
prav tako tudi za nedeljo kaže na oblačno in deževno vreme. 
Zapihal bo severovzhodni veter.

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

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Iz Sloven-
skih železnic so sporočili, da 
bo prenova Železničarskega 
doma v Kranjski Gori konča-
na jeseni 2019. Ko bo dom 
v celoti obnovljen, bo name-
njen letovanju aktivnih že-
lezničarjev in železniških 
upokojencev v Skupini Slo-
venske železnice. Obnova 
bo stala nekaj manj kot 1,4 
milijona evrov, sredstva so 
pridobili s prodajo premo-
ženja nepremičnin bivše-
ga družbenega standarda 

(počitniških kapacitet, sta-
novanj …). Tea Šavor iz Slo-
venskih železnic je še poja-
snila, da so z Občino Kranj-
ska Gora potekali pogovori 
o izvedbi parkirišča za avto-
dome na delu pripadajočega 
zemljišča doma, vendar to v 
trenutnih prostorskih aktih 
ni izvedljivo. Če bodo spre-
menjena prostorska dolo-
čila Občine Kranjska Gora 
omogočala takšno rabo, se 
bodo v Slovenskih železni-
cah v okvirih razpoložljivih 
sredstev odločili tudi za ta 
projekt.

Zaključujejo prenovo 
Železničarskega doma

Železničarski dom bo po prenovi namenjen letovanju 
aktivnih železničarjev in železniških upokojencev v Skupini 
Slovenske železnice.

Rateče – Vsako drugo nedeljo v septembru se na vrhu 1508 m 
visoke Peči nad Ratečami, kjer je tromeja med Slovenijo, Av-
strijo in Italijo, zberejo pohodniki iz vseh treh držav. Ker je za 
nedeljo, 8. septembra, slaba vremenska napoved, je srečanje 
prestavljeno na nedeljo, 15. septembra.  

Jubilejno srečanje na Tromeji je prestavljeno 

Simon Šubic

Kranj – Skupščina Komuna-
le Kranj je v sredo za novega 
direktorja javnega podjetja 
imenovala Matjaža Berčona, 

zdajšnjega direktorja občin-
ske uprave Občine Bled, ki 
bo delo nastopil 21. okto-
bra. Za vodenje Komunale 
Kranj se je sicer potegovalo 
pet kandidatov. 

Matjaž Berčon na čelo 
kranjske komunale


