
AKTUALNO

Poštarjev ne bodo  
klicali z dopustov
Na Pošti Slovenije so se pred 
glavnino poletnih dopustov s sin-
dikatoma dogovorili, da pismo-
noš ne bodo več pozivali, naj se 
predčasno vrnejo z dopustov. Na 
Gorenjskem letos ukinjene tri re-
dne pošte.

3

GORENJSKA

Razgledno ploščad  
že gradijo
Na Starem gradu so že začeli pri-
pravljalna dela za izgradnjo adre-
nalinske razgledne ploščadi s ste-
klenimi tlemi, ki bo obiskovalcem 
ponudila edinstven pogled na sta-
ro mestno jedro Kamnika in nje-
gove okolice.

9

GG+

Odlična športnica,  
srčna najstnica
Sedemnajstletna Iris Breganski je 
na mladinskem evropskem prven-
stvu za gluhe in naglušne atlete 
osvojila kar tri odličja. A Iris ni 
samo odlična športnica, temveč je 
tudi srčno dekle, bodoča bolničar-
ka, ki rada pomaga ljudem.

15

GG+

Maturo vzel  
kot osebni izziv
Med elito slovenskih maturantov 
z najboljšim možnim uspehom se 
je letos vpisal tudi Martin Rihtar-
šič, ki je končal Gimnazijo Škofja 
Loka, študij pa bo nadaljeval na 
fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo v Ljubljani.

18

VREME

Danes bo delno jasno, več 
spremenljive oblačnosti bo 
v hribih. Jutri in v nedeljo 
bo večinoma sončno in 
vse bolj vroče. 

15/29 °C
jutri: večinoma sončno

71 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Cveto Zaplotnik

Bled – Medtem ko medved-
je na Gorenjskem (še) mi-
rujejo, je očitno bolj akti-
ven volk. V blejskem zavo-
du za gozdove so sredi prej-
šnjega tedna prejeli klic, da 
so na Voglu našli okrvavlje-
no, zelo močno poškodova-
no ovco. Kmalu se je izkaza-
lo, da ne gre le za eno ovco, 
našli so še dve pokončani ja-
gnjeti in eno ovco. »Sprva 
so znaki poškodb nakazova-
li, da bi živali lahko pokon-
čal oziroma ogrizel pes, saj 
je poškodovana ovca ime-
la številne ugrizne rane na 
vratu, poškodbe pa so bile 

vidne tudi na zadnjih nogah 
in na vimenu. Dodaten pre-
gled poškodovanih živali je 
vedno bolj nakazoval na to, 
da je bil na pohodu volk. Z 
ran živali smo vzeli brise sli-
ne za analizo DNK, ki naj bi, 
vsaj upamo tako, razblinila 
dvome o povzročitelju,« pra-
vi Blaž Černe, vodja odseka 
za gozdne živali in lovstvo v 
blejski območni enoti Zavo-
da za gozdove Slovenije, in 
poudarja, da naj bi bil to prvi 
letošnji škodni primer po 
velikih zvereh na Zgornjem 
Gorenjskem. 

Volk je pred nedavnim, 
verjetno med 11. in 12. juli-
jem, »zakrivil« tudi pokol 

ovc na Dajnarski planini, 
tam naj bi pokončal sedem-
najst ovc, od tega enajst od-
raslih živali, preostalo so bila 
jagnjeta. To je bil, pravijo po-
znavalci razmer, eden naj-
hujših napadov velikih zve-
ri na Gorenjskem, zadnji na-
pad volka na Gorenjskem je 
bil pred petimi leti na obron-
kih Pokljuke. Pokončane 
ovce so ležale po celotnem 
območju planine. Volk se z 
njimi ni prehranjeval, bile 
so praktično nedotaknjene. 
Vse so imele na vratu ugri-
zne rane, poškodb ali ran na 
telesu pa je bilo zelo malo. 

Volk napada ovce na planinski paši
Volk naj bi na Dajnarski planini pokončal sedemnajst ovc, na Voglu pa štiri. 
Medvedje za zdaj še mirujejo in ne povzročajo škode. 

Ena od pokončanih ovc na Voglu412. stran

Jubilej kranjske dirke
Kolesarki klub Kranj bo ta konec tedna pripravil 
nov športni praznik, katerega vrhunca bosta 
jutrišnji nočni kriterij in nedeljska jubilejna dirka 
Velika nagrada Kranja. 411. stran

Prilogi:

kranjske novice
jeseniške novice

Simon Šubic

Mlaka pri Kranju – Zakonca 
Drago Leskovšek in njegova 
žena Alina sta bila sicer ko-
nec junija na ljubljanskem 
okrožnem sodišču (neprav-
nomočno) oproščena vseh 
obtožb domnevne trgovine 
z ljudmi in zlorabe prostitu-
cije, a tožilstvo ju še ne na-
merava pustiti pri miru. Že 

januarja je namreč na sodi-
šče zoper njiju vložilo tudi 
tožbo za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, zato 
je ljubljansko okrožno sodi-
šče ta mesec oklicalo zače-
tek sodnega postopka, v ka-
terem bosta morala zakonca 
pojasniti izvor svojega pre-
moženja, ki naj bi ga po pre-
pričanju specializiranega to-
žilstva pridobila nelegalno. 

Iz oklica, objavljenega na 
oglasni deski ljubljanskega 
sodišča, je razvidno, da je to-
žilstvo po opravljeni finanč-
ni preiskavi ocenilo, da naj 
bi Leskovškova posedova-
la kar nekaj premoženja, ki 
naj bi bilo nesorazmerno z 
njunimi dohodki. Tožilstvo 
namreč zahteva odvzem ne-
premičnin na Mlaki pri Kra-
nju in v Kačji vasi, ki so v lasti 

Draga Leskovška, pet let sta-
rega avtomobila znamke Kia 
Sportage v lasti Aline Lesko-
všek in zavarovalni polici v 
vrednosti 21.500 evrov. Dra-
gu Leskovšku želi tožilstvo 
odvzeti tudi 339 tisoč evrov 
gotovine, njegovi ženi pa 
okoli 95.600 evrov. 

Sodišče je tudi izdalo sklep 
o začasnem zavarovanju.

Dokazati morata izvor premoženja
Ljubljansko okrožno sodišče je oklicalo začetek postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora 
zoper Draga in Alino Leskovšek. Zakonca so oprostili očitkov trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije. 

414. stran
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Knjigo prejme PAVEL ŽVELC iz Stahovice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Popolnoma naravno za sijočo polt

Z enkratno sposobnostjo regeneracije in edin-
stveno kombinacijo močnih aktivnih sestavin 
stoodstotno naravno šipkovo olje Yanumi pre-
prečuje staranje in razbarvanje kože ter poskrbi 
za njeno vlažnost in vitalnost. Klinično dokazano 
zmanjšuje videz brazgotin, strij, poškodb zaradi 
sonca in gubic, blagodejen učinek pa ima na vse 
tipe kože, predvsem na kožo z neenakomernim 
tenom. Šipkovo olje Yanumi se v kožo hitro vpije 
in je primerno za nego kože na obrazu in telesu, 
ne vsebuje mineralnih olj, parabenov ali kon-
zervansov. Več informacij na www.yanumi.com. 
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo narav-
no šipkovo olje Yanumi. Nagradno vprašanje: 
Naštejte tri pozitivne učinke stoodstotno narav-
nega šipkovega olja Yanumi! Odgovore s svojimi 

podatki pošljite do srede, 8. avgusta 2018, na naslov: Gorenjski 
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 17. julija 2018, prejme oglje 
Karbonoir Boris Žnidar iz Kranja.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 20. julija 2018, prejmejo 
po dve vstopnici za premiero filma Mamma Mia! v Kranju 
Gabrijela Zaplotnik iz Tržiča, Anton Lavtar iz Križ in Tomaž 
Oblak iz Mavčič. Nagrajencem čestitamo!

Urša Peternel

Kranjska Gora – Spominska 
slovesnost pri Ruski kape-
lici, tradicionalni dogodek 
zadnje julijske nedelje, bo 
letos potekala dan prej, to-
rej jutri, v soboto. Slove-
snost pod Vršičem, katere 
častni pokrovitelj bo pred-
sednik države Borut Pahor, 
se bo začela ob 10. uri. Ude-
ležile se je bodo uradne de-
legacije Rusije, ruske pra-
voslavne cerkve in mes-
ta Sankt Peterburg. Govor-

ca na dogodku bosta pred-
sednik republike Borut Pa-
hor in vodja ruske delega-
cije, minister za digitalni 
razvoj, zveze in množične 
komunikacije Konstantin 
Noskov. Nagovore bodo s 
kulturnim programom po-
pestrili glasovi koncertne-
ga zbora solistov najboljših 
opernih hiš Sankt Peter-
burga, slovenska pesem bo 
zvenela iz ust Nuške Draš-
ček. Spominsko molitev bo 
v imenu Ruske pravoslav-
ne cerkve vodil namestnik 

predstojnika samostana 
Aleksandra Nevskega škof 
Kronštadtski Nazarij ob 
spremljavi ženskega pev-
skega zbora Sanktpeterbur-
ške duhovne akademije. 

Uradnemu delu bo sledi-
lo tradicionalno druženje 
pod šotorom v centru Kranj-
ske Gore, ki se bo začelo ob 
12.30. 

Že danes, v petek, bo v Can-
karjevem domu gala koncert 
Operne zvezde iz Sankt Pe-
terburga. Pod lipo v Kranj-
ski Gori bosta drevi nastopila 
ženski pevski zbor sanktpe-
terburške Duhovne akade-
mije in Mešani pevski zbor 

Kranjska Gora, v dvorani Vi-
tranc pa Manca Izmajlova in 
ruski umetniki. V kranjsko-
gorski cerkvi bo potekala ka-
toliška spominska maša. 

Ob robu slovesnosti pri 
Ruski kapelici bodo na Bledu 
ekumenski pogovori delega-
cije ruske pravoslavne cerkve 
s predstavniki slovenske 

katoliške cerkve, srbske pra-
voslavne cerkve in slovenske 
evangeličanske cerkve.

Organizatorji slovesno-
sti pod Vršičem so Velepo-
slaništvo Ruske federacije 
v Republiki Sloveniji, Obči-
na Kranjska Gora, Fundaci-
ja Ruski mir in Društvo Slo-
venija Rusija.

Pri Ruski kapelici že v soboto
Spominska slovesnost ob Ruski kapelici bo jutri, v soboto, ob deseti uri. Slavnostna govornika bosta 
predsednik države Borut Pahor in ruski minister Konstantin Noskov.

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na 
umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. Iz simbola vojne je 
danes kapelica postala simbol miru in prijateljstva ... / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kranj – Od začetka junija, 
ko je v veljavo stopila nova 
gradbena zakonodaja, mo-
rajo investitorji pred začet-
kom gradnje to prijaviti, ne 
glede na to, kdaj je investi-
tor pridobil gradbeno dovo-
ljenje oziroma kdaj je pos-
talo pravnomočno, sporoča-
jo z ministrstva za okolje in 
prostor.

Prijavo začetka gradnje 
morajo investitorji oddati 
na upravni enoti, ki je izda-
la gradbeno dovoljenje, ali 
pa na ministrstvu za okolje 
in prostor, če gre za grad-
njo državnega pomena ali 
za gradnjo objektov z vpli-
vi na okolje. Prijava ni pot-
rebna le v primeru, ko gre za 
spremembo namembnosti 
objekta.

Kot določa zakon, mora 
investitor gradbene zade-
ve vložiti osem dni pred 
začetkom del na objek-
tu, izpolnjenemu obrazcu 
pa mora priložiti tudi vso 

potrebno dokumentacijo. 
Mednjo šteje zapisnik o za-
količenju ter dokumenta-
cija za izvedbo gradnje, ki 
sta jo podpisala projektant 
in vodja projekta. Ključni 

dokument je projekt za 
izvedbo, ki ga je treba do 
prvega januarja 2021, ko 
začne veljati prostorski in-
formacijski sistem in ele-
ktronsko poslovanje v po-
stopkih v zvezi z graditvi-
jo objektov, oddati na elek-
tronskem nosilcu. 

Ker je prijava potrebna 
tudi v primeru odstranitve 
objektov, ji je treba priloži-
ti tudi ustrezno dokumenta-
cijo za tovrstne primere, kot 
je načrt gospodarjenja z od-
padki.

Na popolno prijavo za-
četka gradnje je po novem 
gradbenem zakonu vezana 
tudi veljavnost gradbenega 
dovoljenja, to velja pet let od 
njegove pravnomočnosti in 
preneha veljati, če investitor 
v tem roku ne odda popolne 
prijave začetka gradnje.

Začetek gradnje je treba prijaviti
Od uveljavitve nove gradbene zakonodaje je treba prijaviti začetek gradnje objektov.

Prijavo začetka gradnje morajo investitorji oddati na upravni 
enoti ali ministrstvu za okolje in prostor. / Foto: Gorazd Kavčič

Zaradi delne zapore ceste dostop z lastnim vozilom 
od Kranjske Gore do Ruske kapelice v času prireditve 
ne bo mogoč. Vozili bodo brezplačni avtobusi 
izpred hotela Kompas, organizatorji pa obiskovalce 
slovesnosti prosijo, da v Kranjsko Goro pridejo 
najkasneje do 9. ure.

Kuharji hotelov skupine 
HIT iz Kranjske Gore 
za goste srečanja pod 
šotorom v Kranjski Gori 
pripravljajo sol, kruh in 
vodko ter pirožke, golaž 
s kruhom in jabolčni 
zavitek, za vegetarijance 
ajdovo kašo z jurčki.                                

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – NSi je že drugič za-
vrnila sodelovanje v koaliciji 
sredinskih strank okoli Mar-
jana Šarca. Tako je Marjan 
Šarec včeraj k pogovorom o 
sodelovanju povabil Levico. 
Najprej sta se srečali stranki 
LMŠ in Levica, pozneje bodo 
potekala usklajevanja z osta-
limi potencialnimi partner-
ji. Z Levico naj bi najprej do-
ločili časovnico pogajanj in 
se lotili vsebinskih točk. 

LMŠ je Levici posredova-
la osnutek koalicijske po-
godbe, ki bo predmet uskla-
jevanja in ni enak tistemu, o 
katerem so se stranke LMŠ, 
SD, SMC, SAB in DeSUS 
usklajevali z NSi, temveč 
je bolj podobna prvotnemu 
osnutku. Kot je dejal koor-
dinator Levice Luka Mesec, 
se z usklajevanjem mudi, 
saj bodo pred morebitnim 
podpisom koalicijske po-
godbe med članstvom iz-
vedli še notranji referen-
dum. Doslej Levica zara-
di svojih precej radikalnih 

stališč (vmes jih je že omi-
lila) ni bila predvidena kot 
morebitni partner levosre-
dinske koalicije, vsaj dokler 
je kazalo, da bi v NSi pris-
tali na sodelovanje. V stran-
ki Mateja Tonina so v poga-
janjih že marsikaj doseg-
li, med kadrovskimi pred-
nostmi mesto predsedni-
ka državnega zbora in dve 
ministrstvi, med vsebinski-
mi pa financiranje zaseb-
nih šol in skrajševanje ča-
kalnih vrst tudi v zasebnih 
ordinacijah. Toda ti sprejeti 
kompromisi sedaj ne velja-
jo več, pogajanja se tako re-
koč začenjajo znova. V njih 
ima tudi Levica svoje zahte-
ve, med njimi zvišanje mi-
nimalne plače in socialnih 
transferjev, nasprotuje tudi 
prodaji državnega premo-
ženja in novim koncesijam 
v zdravstvu.

 Danes naj bi se državni 
zbor seznanil z ugotovitvi-
jo, da v prvem krogu ni bilo 
mandatarja za sestavo nove 
vlade in da se začenja drugi, 
štirinajstdnevni krog.

Šarec k pogovorom 
povabil Levico
V drugem krogu pogajanj za sestavo vladne 
koalicije je sodelovanje z LMŠ že drugič odklonila 
stranka NSi. Marjan Šarec je zdaj k pogovorom 
povabil Levico.
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Simon Šubic

Kranj – Tudi Pošta Slovenije 
se že nekaj časa srečuje s po-
manjkanjem ustreznih kad-
rov, predvsem na področju 
dostave, kar se vse bolj od-
raža v preobremenjenosti 
zaposlenih. In to je števil-

ne že spodbudilo k menja-
vi službe. Kadrovska stiska 
se še zlasti pozna poleti, ko 
zaposleni koristijo letne do-
puste. Prihajalo je celo do si-
tuacij, da so zaposlene po-
zivali, naj se z odobrenega 
dopusta predčasno vrnejo v 
službo. Letos se to ne bi sme-
lo več dogajati, če se bo Po-
šta Slovenije držala dogovo-
ra, ki ga je po večmesečnih 
pogajanjih sredi julija skle-
nila z obema reprezentativ-
nima sindikatoma. Sklenje-
ni dogovor namreč med dru-
gim vsebuje tudi določilo, da 
delodajalec zaposlenih v po-
štnem prometu ne sme kli-
cati oziroma pozivati, da se 
z odobrenega dvotedenske-
ga letnega dopusta vrnejo na 
delo, veljati pa je začelo takoj. 
Poleg tega se je družba zave-
zala, da bo vsem delavcem v 
poštnem prometu viške ur 
za julij in avgust plačala takoj 
oziroma pri naslednji plači – 
in ne šele konec leta, kakor je 
bilo urejeno do sedaj. Dogo-
vorili so se še glede organiza-
cije dela v poletnih mesecih. 

Dogovor je bil nujen

»Ta dogovor je bil nujen, 
saj so bili delavci v poštnem 
prometu že zelo nezadovolj-
ni s pogoji dela. A pogajanja 
še nismo končali in jih bomo 
glede ostalih odprtih vpra-
šanj jeseni nadaljevali,« je 
povedal Saša Gržinić, pred-
sednik Sindikata poštnih de-
lavcev KS90. 

Tudi na Pošti Slovenije 
so napovedali, da se bo so-
cialni dialog z zaposlenimi 

jeseni nadaljeval. »V intere-
su vodstva in zaposlenih na 
Pošti Slovenije je, da je zago-
tovljeno čim bolj zdravo de-
lovno okolje za vse zaposle-
ne na Pošti Slovenije. Zato 
si s socialnimi partnerji pri-
zadevamo najti skupni je-
zik, hkrati pa moramo upo-

števati pričakovanja lastni-
ka glede donosnosti poslo-
vanja in skrbeti za dolgoroč-
no vzdržno poslovanje Po-
šte Slovenije. V zvezi z od-
prtimi vprašanji in pobuda-
mi v družbi vseskozi poteka 
socialni dialog,« so poudari-
li. Ob tem so pojasnili, da so 
konec lanskega leta s sindi-
katoma že podpisali dogo-
vor o ureditvi nekaterih od-
prtih vprašanj, skupna vred-
nost dogovorjenih ukrepov 
pa na letni ravni znaša 6,8 
milijona evrov. Med drugim 
so se zaposlenim v prometu 
letos povišale osnovne bru-
to plače do vključno sedme-
ga tarifnega razreda, že lani 
so zaposlili dodatne delav-
ce v dostavi in ukinili sobot-
no dostavo, ki se izvaja le še 
v ožjih okoliših pošt, in dru-
ge ukrepe. 

Zaposlujejo tudi tujce

Pošta Slovenije sicer pro-
blematiko pomanjkanja de-
lovne sile, ki je po njihovem 
rezultat rasti paketnih in lo-
gističnih storitev ter visoke 
fluktuacije, skuša reševati 
tudi z zaposlovanjem tujcev, 
deloma pa tudi z najemom 
študentov. Letos so tako na 
delovnem mestu pomožni 
delavec zaposlili tudi dvajset 
delavcev iz Srbije, ki jih bodo 
po usposabljanju in opravlje-
nem tečaju slovenskega jezi-
ka prerazporedili na delovno 
mesto pismonoše. »V janu-
arju smo v Bosni in Herce-
govini razpisali dvajset pro-
stih delovnih mest za pis-
monoše, sicer pa bomo tuje 

državljane zaposlovali v skla-
du s potrebami delovnega 
procesa, prednost pri zapo-
slitvi pa imajo vsekakor drža-
vljani Republike Slovenije,« 
so nam pojasnili. Dodatno 
zaposlovanje načrtujejo tudi 
na Gorenjskem, kjer želijo 
zaposliti deset pismonoš za 

izvajanje dostave na obmo-
čjih Jesenic, Kranja ter Ško-
fje Loke s širšo okolico.

Zaprli že več kot 
štirideset pošt

Medtem ko Pošta Slove-
nije na eni strani želi za-
posliti dodatne pismono-
še, pa na drugi strani uki-
nja pošte v manjših krajih, 
kar sami poimenujejo op-
timizacija poštnega omrež-
ja. Od leta 2012, ko so bile 
preoblikovane prve tri po-
šte, do junija letos so pre-
oblikovali že 146 pošt, 44 so 
jih zaprli, vzpostavili pa so 
tudi 25 premičnih pošt. Po-
štno omrežje danes sestavlja 
508 t. i. kontaktnih točk, ka-
mor poleg rednih pošt sodi-
jo še pogodbene in premič-
ne, so razložili. Ob tem na 
osnovi pogodbenega dogo-
vora omogočajo oddajo in 
prevzem pošiljke tudi na 114 
Petrolovih bencinskih ser-
visih, vzpostavljena je tudi 
mreža avtomatiziranih sa-
mopostrežnih točk, kot je 
mreža paketomatov PS ter 
samopostrežnih točk 24/7.

Ukinjanje oziroma pre-
oblikovanje pošt občutimo 
tudi na Gorenjskem. Samo 
letos sta bili ukinjeni pošti 
Sorica in Blejska Dobrava, 
do konca leta pa na Pošti Slo-
venije napovedujejo še uki-
nitev pošte v Mavčičah, med-
tem ko bodo za pošto v Žabni-
ci poskušali v sodelovanju z 
lokalno skupnostjo poiskati 
ustreznega poslovnega par-
tnerja za pogodbeno pošto. 
Poleg tega so za pogodbene 

pošte Duplje, Križe, Zgor-
nja Besnica, Kamna Gorica 
in Gozd - Martuljek poslovni 
partnerji odpovedali pogod-
be, zato že iščejo nove kan-
didate, ki bi bili v teh krajih 
pripravljeni še naprej izvaja-
ti pogodbeno pošto. V Pošti 
Slovenije sicer zagotavlja-
jo, da ne glede na to, ali gre 
za redno ali pogodbeno po-
što ali pa za zaprtje pošte oz. 
vzpostavitev t. i. pismonoške 
pošte, zagotavljajo poštne 
storitve prebivalcem na teh 
območjih v skladu z veljav-
no zakonodajo. »Odločit-
ve o tem, katere pošte bodo 
še v naslednjih letih na Go-
renjskem ukinjene, v tem 
trenutku ne moremo poda-
ti, saj so ukinitve pošt odvi-
sne od več dejavnikov,« so 
nam odgovorili. Trenutno je 
sicer na Gorenjskem 36 re-
dnih pošt, 13 pogodbenih in 
ena premična pošta, organi-
zirani pa imajo tudi dve pis-
monoški pošti. 

Nagel upad poštnih 
storitev

Kot razlog za optimiza-
cijo poštnega omrežja Po-
šta Slovenije navaja pred-
vsem naglo upadanje sto-
ritev na poštnih okencih. V 
zadnjih dveh letih so tako 
beležili 32-odstotni upad pi-
semskih pošiljk, padec uni-
verzalne poštne storitve je 
bil kar 52-odstoten. Še večji 
upad, za 63 odstotkov, so be-
ležili pri plačilnih storitvah. 
»Tudi v prihodnje se bo na-
čin strežbe naših strank še 
spreminjal. Vse manj bo si-
tuacij, ko bodo morale stran-
ke fizično obiskati pošto, da 
bi opravile neko storitev,« 
napovedujejo. 

Optimizacija in moder-
nizacija poštnega omrežja 
sta sicer pomembni smer-
nici delovanja in poslova-
nja tudi vseh ostalih poštnih 
operaterjev v Evropski uni-
ji, še opozarjajo na Pošti 
Slovenija in poudarjajo, da 
imajo v primerjavi z neka-
terimi evropskimi država-
mi še vedno precej visok de-
lež lastnih pošt. V Sloveniji 
ta delež znaša 71 odstotkov, 
medtem ko imajo na primer 
v Nemčiji samo 0,1 odstot-
ka lastnih pošt, na Nizozem-
skem 0,3 odstotka, vse dru-
ge so pogodbene. Majhen 
delež lastnih pošt imajo še 
Velika Britanija (3,2 odstot-
ka), Irska (4,3 odstotka), Fin-
ska (9,3 odstotka) in Danska 
(10,4 odstotka).

Poštarjev to poletje ne bodo 
klicali z dopustov
Na Pošti Slovenije so se pred glavnino poletnih dopustov s sindikatoma dogovorili, da pismonoš ne 
bodo več pozivali, naj se predčasno vrnejo z dopustov. Na Gorenjskem letos ukinjene tri redne pošte.

V Žabnici pošte sicer ne ukinjajo, nameravajo pa jo preoblikovati v pogodbeno pošto. 
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Slovenska policija je te 
dni objavila posnetek 
divje vožnje 31-letnega 

motorista iz Ljubljane, ki je 
med bežanjem pred možmi 
v modrem po primorski av-
tocesti proti Kopru drvel tudi 
do 221 kilometrov na uro ter 
nevarno prehiteval po levi in 
desni, podobno divjanje pa je 
nadaljeval tudi po regionalni 
cesti proti Sežani, po kateri je 
vozil tudi okoli 210 kilometrov 
na uro. Ljubljančan na mo-
torju ni imel registrskih tablic, 
domnevajo, da jih je odstranil 
namenoma, da bi lahko ne-
kaznovano dirkal po cestah. 
Ker so ga kljub vsemu uspeli 
ujeti, se visoki kazni le ne bo 
mogel izogniti. Policisti so mu 
namreč izdali za skupno 1890 
evrov plačilnih nalogov in ga 
napotili k sodniku za prekr-
ške, ki ga lahko kaznuje še z 
dodatnimi 1200 evri in odvze-
mom vozniškega dovoljenja. A 
visoke denarne kazni bi lahko 
v trenutku postale povsem ne-
pomembne, če bi nori motorist 
s svojim divjanjem povzročil 
hujšo nesrečo. 

Zgornji dogodek se je zgodil 
pretekli teden v sredo, le dan 
kasneje se je med vožnjo po ces-
ti z Jezerskega proti Preddvoru 
v najdaljši slovenski vasi Kok-
ra smrtno ponesrečil motorist. 
Minulo soboto se je na isti cesti 
hudo poškodoval še en moto-
rist. Zadnjih dveh motoristov 
seveda ne moremo enačiti z 
divjakom iz Ljubljane, ki je na-
merno ogrožal varnost – svojo 

in drugih udeležencev – in 
je imel neizmerno srečo, da 
se je njegovo izzivanje usode 
končalo brez hujših posledic. 
Ponesrečena motorista, ki sta 
bila na povsem običajni vožnji, 
take sreče nista imela. Vseeno 
pa lahko v omenjenih prime-
rih najdemo tudi skupni ime-
novalec – hitrost. Namreč, obe 
nesreči v Kokri sta se pripetili 
zaradi neprilagojene hitrosti. 

Prav neprilagojena hitrost 
pa je ob nepravilni strani in 
smeri vožnje najpogostejši 
vzrok za nesreče, ki jih pov-
zročijo motoristi, ugotavlja 
policija. Na Gorenjskem tako 
po nevarnosti najbolj izstopajo 
predvsem ceste, ki so med mo-
toristi tudi najbolj priljubljene. 
Gre za hitre in ovinkaste ceste, 
kjer razvijajo večje hitrosti in se 
pojavlja tudi vožnja po naspro-
tni polovici ceste. Mednje poleg 
ceste Preddvor–Jezersko sodijo 
še ceste proti Bohinju, kjer se 
je aprila prav tako smrtno po-
nesrečil motorist, na Sorico, 
skozi obe škofjeloški dolini, od 
Podbrezij do Ljubelja in z Jese-
nic proti Kranjski Gori. 

Na Gorenjskem se je letos do 
tega tedna zgodilo 32 motori-
stičnih nesreč, v 23 primerih so 
bili povzročitelji motoristi. Le 
pet nesreč se jih je končalo brez 
večjih posledic. Zato vsa opo-
zorila pred neprevidno in pre-
hitro vožnjo niso nikdar odveč, 
slo po hitrosti pa naj motoristi 
raje potešijo na dirkališčih. Teh 
sicer v Sloveniji nimamo, a to 
je že druga zgodba ...

Previdno tudi skozi ovinke

KOMENTAR
Simon Šubic
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OBČINA RADOVLJICA

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spre-
membe), 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 
in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 28. seji dne 
20. 6. 2018 sprejel 

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev 

Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica  
in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev

1. člen
V Sklepu o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev 
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih 
plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, št. 233/2017) se spre-
meni 1. odstavek 1. člena, tako da se glasi:

»Cena programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Rado-
vljica od 1. 7. 2018 dalje znaša na mesec:

oddelek I. starostnega obdobja 495,48 EUR

oddelek II. starostnega obdobja 380,07 EUR

oddelek 3-4 letnih otrok 412,39 EUR

kombinirani oddelek 412,39 EUR«

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se 
od 1. 7. 2018.

Številka: 007-0009/2017-2
Datum: 21.6.2018 Ciril Globočnik l.r.
 Župan

Maša Likosar

Ribno – Osrednja tema le-
tošnjega taborjenja, ki se ga 
je udeležilo sto dvajset otrok 
iz Koroške, Šaleške in Zgor-
nje Savinjske doline, so bili 
prazniki. V desetih dneh so 
spoznali nekatere najpo-
membnejše stare ljudske, 
državne in verske prazni-
ke. En dan je bil posvečen 
tudi dnevu državnosti – in ta 
dan je bil za tabornike pose-
ben, saj jih je obiskal predse-
dnik države Borut Pahor. Ta-
borniki so imeli edinstveno 
priložnost, da so ga vprašali 

karkoli o njegovem delu in 
nalogah, državi in praznikih.

Po sprejemu s taborniš-
kimi častmi in državno hi-
mno je predsednik taborni-
ke seznanil s številom dr-
žavnih praznikov, teh je 
dvanajst, pojasnil jim je, da 
spomin na Primoža Tru-
barja obeležujemo 8. juni-
ja in ne na dan reformaci-
je, pogovarjali so se o zgo-
dovini, tradiciji in običajih, 
spraševal jih je o datumih 
in pomenu državnih prazni-
kov. Otroci so mu postavlja-
li bolj sproščena vprašanja: 
kaj počne v prostem času, za 

koga je navijal na nogome-
tnem prvenstvu, zakaj je že-
lel postati predsednik drža-
ve, ali morda ve, kdaj je dan 
tabornikov. Ta je 22. aprila, 
a predsednik odgovora ni 
vedel, jim je pa zaupal, da je 
bil kot otrok tudi sam tabor-
nik. »Spomnim se, da sem 
bil zaljubljen v svojo tabor-
niško vodnico, ampak je bila 
starejša in me ni želela pos-
lušati. Kasneje sem spoznal, 
da me hribi bolj privlačijo, 
zato sem šel med planince. 
Dokler nisem dobil vrtogla-
vice, sem se imel v hribih 

čudovito, potem pa sem jih 
mahoma zamenjal za morje 
– in danes je morje moja lju-
bezen.«

Vodja programa tabor-
jenja za otroke od vrtca do 
četrtega razreda Jana Pod-
goršek pove, da je bil obisk 
predsednika presenečenje. 
»Razmišljali smo, kako ot-
rokom približati dan držav-
nosti, kako jim pojasniti, kaj 
ta dan predstavlja in pomeni 
za Slovenijo. In kdo bi to bo-
lje vedel kot predsednik dr-
žave? Dejstvo je, da otrokom 
primanjkuje državljanske 

vzgoje, ki ni obremenje-
na z ocenami, zato želimo, 
da naši taborniki odnesejo 
predvsem zavedanje in pri-
padnost lastni državi,« po-
jasni Jana in doda: »Predse-
dnik nam je z obiskom po-
kazal, da mu je za nas mar, 
in otroci si ga bodo zagoto-
vo za vedno zapomnili.« Ta-
borniki so ob koncu predse-
dniku podarili rutico, baret-
ko in taborniško prisego, od 
predsednika pa so v dar do-
bili slovensko zastavo in po-
vabilo na obisk v predsedni-
ško palačo. 

Tudi predsednik države je bil nekoč tabornik 
Taborniki taborniškega rodu Hudi potok iz Šmartnega ob Paki so se na Kajuhovem taboru v Ribnem pri Bledu udeležili taborjenja, ki jim bo zagotovo za 
vedno ostalo v spominu, saj jih je z obiskom počastil predsednik republike Borut Pahor. 

Predsednik države Borut Pahor je tabornike počastil z obiskom in jih podučil o dnevu 
državnosti. / Foto: Primož Pičulin

Predsednik je med otroki obujal spomine na čase, ko je bil tudi sam tabornik. / Foto: Primož Pičulin 

Urša Peternel

Jesenice – Podjetje VGP 
Kranj bo naslednji teden za-
čelo sanacijo potoka Bela na 
Koroški Beli. Gre za ene-
ga od prvih ukrepov, ki bo 
pripomogel k zmanjšanju 
ogroženosti prebivalcev 
pred morebitnim plazom 
nad Koroško Belo. V nada-
ljevanju bodo zgradili tudi 
dve novi poplavni pregradi 
in dovozno cesto do pregrad, 
še letos pa bo vzpostavljen 
tudi monitoring plazu, so 
sporočili z Občine Jesenice.

Prav sanacija in čiščenje 
struge potoka Bela je eden 
od ukrepov za zmanjšanje 
ogroženosti pred plazovi, ki 
jih je predlagala stroka. Pod-
jetje VGP Kranj bo kot dr-
žavni koncesionar za izvaja-
nje gospodarske javne služ-
be urejanja voda na obmo-
čju zgornje Save dela začelo 

izvajati že naslednji teden. 
»Dela bo izvajalec začel od 
mostu čez potok Bela pri ga-
silskem domu gorvodno do 
prve prodne pregrade. Sle-
dila bo sanacija struge na 
ostalih odsekih skozi nase-
lje Koroška Bela, nadviša-
nje prodne pregrade pri vo-
dostanu ter gradnja dveh no-
vih prodnih pregrad v stru-
gi potoka Bela nad Koroško 
Belo,« so pojasnili na Ob-
čini Jesenice. Kot so doda-
li, bo sanirana struga pri-
pomogla k boljšemu odva-
janju padavinskih voda in 

naplavljenega materiala, 
prodne pregrade pa bodo 
lahko zadržale večje količine 
materiala, ki bi lahko ogro-
zil kraj.

Za potrebe gradnje bodo 
morali zgraditi tudi novo 
cesto, strošek naj bi znašal 
petdeset tisoč evrov in ga 
bo pokrila Občina Jesenice 
iz proračuna. Vsa dela bodo 
zaključena predvidoma do 
maja 2019. Kot so še pove-
dali na občini, bo v času del 
povečan promet tovornja-
kov skozi naselje, zato kraja-
ne prosijo za potrpljenje.

Krajani bodo mirneje spali
Že prihodnji teden bodo na Koroški Beli začeli urejati strugo potoka Bela 
in graditi dve novi poplavni pregradi. Jeseni naj bi vzpostavili tudi sistem 
opazovanja pobočnih premikov.

Že jeseni naj bi na plazu vzpostavili tudi sistem 
opazovanja (monitoringa) pobočnih premikov, ki bo 
pripomogel k pravočasnemu obveščanju prebivalcev 
ob morebitni nevarnosti. Strošek vzpostavitve je 
ocenjen na približno trideset tisoč evrov, strošek 
spremljanja pa še dodatnih trideset tisoč evrov na leto. 
Denar bo zagotovila Občina Jesenice iz proračuna. 

Otroci so predsedniku 
države Borutu Pahorju 
postavljali bolj sproščena 
vprašanja: kaj počne v 
prostem času, za koga je 
navijal na nogometnem 
prvenstvu, zakaj je 
želel postati predsednik 
države, ali morda ve, kdaj 
je dan tabornikov. Ta je 
22. aprila, a predsednik 
odgovora ni vedel, jim 
je pa zaupal, da je bil kot 
otrok tudi sam tabornik.

Kamnik – Kljub prvotnim na-
povedim, da bolšjega sejma 
zaradi del v središču Kamnika 
do nadaljnjega ne bo, ta ostaja, 
a na drugi lokaciji. V Zavodu 
za turizem, kulturo in šport Ka-
mnik so se odločili, da sejem 
starih in rabljenih reči iz Šutne 
preselijo na parkirišče za Do-
mom kulture Kamnik, kjer bo 
ponovno zaživel že jutri.

Bolšji sejem se seli k 
domu kulture

Kamnik – Po seznanitvi z 
odstopom dosedanje direk-
torice Božene Peterlin je svet 
Zavoda za turizem, šport in 
kulturo Kamnik objavil razpis 
za prosto delovno mesto di-
rektorja zavoda. Iščejo kandi-
data z univerzitetno izobrazbo 
ali drugo stopnjo bolonjskega 
programa z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj na vodilnem 
položaju in znanjem vsaj dveh 
tujih jezikov. Kandidati mora-
jo predložiti tudi program dela 
za mandatno obdobje ter vi-
zijo razvoja turizma, športa 
in kulture v občini ter orga-
nizacijsko strukturo zavoda. 
Izbrani kandidat bo imenovan 
za obdobje štirih let.

Iščejo novega direktorja
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Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije  
4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne  
19. 7. 2018 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB  
ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 
(objava Uradni list RS z dne 27. 7. 2018) - prodaja trosobnega stanovanja 
na naslovu Hrušica 215.

Opis predmeta prodaje:
1.  stanovanjska enota št. 4 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trosobno stanova-

nje v 3. etaži s kletno shrambo in garažo v večstanovanjskem objektu  
na naslovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiškoknjižni podatki : ID nepre-
mičnine: ID 5392129; katastrski podatki: posamezni del št.: 4 v stavbi 
št. 1420, k.o. 2171 – DOVJE (ID 2171-1420-4)  -  neto tlorisna površina 
106,30 m2;  Energetski razred  E (143 kWh/m2a).

 •  izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 90.000,00 EUR. 

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 21. 8. 
2018  do 10.00 ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji 
– DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod ozna-
ko »Javni razpis za prodajo nepremičnin- stanovanje – ne odpiraj!«. Na  
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepre-
micnine@dars.si oz. spletni strani www.dars.si ali po telefonu št.: 04/ 58 
12 931 ali 031 450 313.

Urša Peternel

Šobec – V nedeljo so v kam-
pu Šobec prvič v sezoni naš-
teli več kot dva tisoč gostov. 
Kljub muhastemu vremenu 
po besedah direktorja kam-
pa Šobec Uroša Ambrožiča 
»lovijo« lansko rekordno se-
zono, ko so našteli 136 tisoč 
nočitev. »Glede vremena se 
ponavlja sezona 2014, a če 
bo vreme v avgustu in sep-
tembru lepo, bomo lahko 
ujeli lanski rekordni obisk,« 
je optimističen direktor 
kampa, ki so ga po obsežni 
prenovi odprli že 30. marca. 
Gostje so, glede na odzive, 
nad pridobitvami v kampu 
navdušeni. Nova restavra-
cija je odlično zaživela, obi-
skujejo jo tako gostje kam-
pa kot zunanji obiskovalci. 
Poskrbljeno je za animacijo 
in na odru ob restavraciji se 
vsak večer nekaj dogaja. Re-
stavracija bo sicer odprta vse 
leto, izven sezone računajo 
zlasti na zaključene družbe, 
tudi poroke, v ta namen na-
meravajo postaviti tudi po-
ročni paviljon na otočku ob 
robu jezera.

Gosti imajo radi urejene 
parcele 

Novost letošnje sezo-
ne so tudi na novo urejene 
parcele v delu kampa, ki so 
opremljene s priključki za 

elektriko, vodo in odtokom 
za tako imenovano »sivo« 
vodo. Za zdaj je urejenih 
170 parcel različnih katego-
rij, najboljše so seveda tik 
ob Šobčevem bajerju in ob 
Savi, ki so tudi ves čas za-
sedene. Štiričlanska druži-
na mora denimo za kampi-
ranje na najboljši parceli tik 
ob bajerju odšteti okrog 65 

evrov na noč. Med gosti še 
naprej prevladujejo Nem-
ci in Nizozemci, bistveno 
več kot prejšnja leta je Bel-
gijcev.

Zaradi vremena tudi 
manj enodnevnih gostov

In kako je z enodnevnimi 
gosti? Zaradi slabega vreme-
na jih je manj kot prejšnja 
leta, pri čemer Ambrožič 
poudarja, da tudi enodnev-
nim gostom nudijo vse udo-
bje kampa, od kopanja, ig-
ral, športnih igrišč, sanitarij, 
pomoči reševalca iz vode ... 
Pri tem redko kdo pomisli, 

koliko ljudi skrbi za dobro 
počutje tako stalnih kot eno-
dnevnih gostov. V sezoni jih 
po Ambrožičevih besedah v 
kampu dela kar šestdeset, ki 
z veliko pripadnostjo skrbi-
jo za dobro počutje gostov 
in si zaslužijo posebno po-
hvalo. V kampu so vse dni v 
tednu, delajo sobote, nede-
lje, praznike. Med njimi so 
zlasti domačini in okoličani, 
tudi študentje in upokojen-
ci, ki že vrsto let »dihajo« s 
Šobcem. V kampu je poskr-
bljeno tudi za animacijo za 
najmlajše v tako imenova-
nem mini klubu, na plaži 
je odprt bar s prijačami in 
prigrizki.

Oktobra bodo podrli 
staro restavracijo

Kamp bo predvidoma od-
prt do 6. oktobra, takoj po za-
ključku sezone pa bodo po-
drli objekt stare restavraci-
je in na njenem mestu ure-
dili dodatnih petdeset kom-
fortnih parcel in prenovi-
li sanitarije. Postavili bodo 
tudi novo gospodarsko lopo 
in začeli obnovo še enih sa-
nitarij in stavbe recepcije. 

»Potem pa se začne pred-
vsem 'mehki' del, to je mar-
keting in kreiranje zgodb. 
Glavni cilj je, da bi podaljša-
li sezono in kamp napolnili 
v pred- in po sezoni, prilož-
nost vidimo zlasti v kolesar-
skem turizmu, ciljamo na 
skupine, povezovanje z os-
talimi lokalnimi ponudni-
ki,« je povedal Ambrožič.

Najboljše parcele tik ob vodi 
so ves čas zasedene
Sezono v kampu Šobec tudi letos kroji vreme, a kljub temu računajo, da bodo dosegli lansko rekordno 
število nočitev. Gostje so nad prenovljenim kampom navdušeni, najboljše parcele so ves čas zasedene.

Belgijska družina Goossens je na Šobcu prvič, saj vsako leto kampirajo v drugi državi. Bili 
so že v Italiji, Franciji, Španiji, na Nizozemskem ... Slovenija jim je všeč, ostali bodo dva 
tedna, doslej so bili že na enodnevnih izletih v Vintgarju, na Bledu in v Bohinju, obiskati pa 
nameravajo tudi Piran, Portorož in Ljubljano. Za Šobec so izvedeli prek interneta, kjer so 
tudi rezervirali eno najboljših parcel tik ob Šobčevem bajerju. / Foto: Tina Dokl

Direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič pred objektom z novo restavracijo, ki je odlično 
obiskana. Odprta bo vse leto, izven sezone računajo zlasti na zaključene družbe in tudi 
poroke.

Uroš Ambrožič o odvisnosti kamping turizma od 
vremena: »Samo en deževen in hladen dan je dovolj, 
da gre v enem dopoldnevu iz kampa lahko tudi tisoč 
gostov. To je za tri hotele ljudi ...«

Spoštovana novinarka Go-
renjskega glasa Mateja Rant 
se v svojem komentarju tedna, 
objavljenem 20. julija, sprašu-
je, kaj je vodilo naravovarstve-
nega nadzornika Triglavskega 
narodnega parka, da je ob po-
teku prireditve 33. spominske-
ga pohoda na Triglav ravnal 
tako, kot pač je. Novinarka 
se je brez najmanjšega dvoma 
postavila na stran svojih po-
klicnih, novinarskih kolegov, v 
dobri veri in trdnem prepriča-
nju ne pozabi omeniti, da bi 
lahko bil nadzornik, ki je zgolj 
opravljal svoje delo, orodje v 
rokah političnih botrov, ki da 
so želeli prireditev onemogoči-
ti na tak način. Brez kančka 
dvoma (in seveda preverjanja) 
je tako zapisala, da sem no-
vinarski ekipi – novinarju in 
snemalcu onemogočil poroča-
nje s prireditve. V svojem raz-
mišljanju ne pozabi še dodati, 
naj bi imel slab dan in naj bi 
znašal svojo slabo voljo. Prego-
vor pravi, da za svojo podobo 
ne smemo kriviti ogledala!
Ne zdi se mi primerno, da bi 
svojo plat zgodbe in »resnice« 
razlagal po časopisih. Svoje 
ravnanje sprejemam z vso od-
govornostjo, v prepričanju, da 
sem ravnal prav in popolnoma 
profesionalno, kar ne morem 
trditi za novinarsko stran, 
tako tistih, ki o dogodku poro-
čajo, kot o neposredno udeleže-
ni novinarsko-snemalni ekipi, 
ki prihaja iz naše javne, naci-

Empatija in 
služba

PREJELI SMO

onalne televizije. Verjamem, 
da za razčiščevanje takih in 
drugačnih zgodb obstojijo 
legalni in za ta namen pok-
licani nadzorni mehanizmi, 
najprej pri delodajalcu, in če 
je treba, tudi na sodišču. Ver-
jamem tudi v pravni red RS, 
zakone in načelo zakonitosti, 
še vedno verjamem, da naj bi 
zakoni veljali za vse enako. 
Zanima me, kje ste bili novi-
narji v fazi javne obravnave 
zakona, v času, ko bi lahko 
vplivali na domnevno sporni 
člen zakona, ki vam »onemo-
goča« vaše delo.
In še o empatiji, ki je novinar-
ka tudi ne pozabi omeniti. 
Ali se novinarji ob svojem pi-
sanju in poročanju spomnite 
in vprašate tudi o tem, da s 
svojim neobjektivnim poroča-
njem, ki mu pogosto pridas-
te še popačeno, najpogosteje 
slabšalno podobo tistega, o 
komer piše, prizadenete?   
Ne nazadnje: Mogoče se bodo 
prav zaradi mojega ravna-
nja stvari razjasnile, tako da 
v prihodnje glede tovrstnega 
poročanja z javnih prireditev 
zaradi zakonskega določila 
cenjeni novinarji in snemalci 
ne boste imeli težav. Seveda si 
ne domišljam, da bi mi bili za 
moje ravnanje hvaležni!
Po naravi in vzgojen sem v 
duhu ter na način, da se ne 
uklanjam, zato in v želji, da se 
po nepotrebnem ne grdi mojih 
poklicnih kolegov, se pod odgo-
vor podpisujem s ponosom!

Tomaž Bregant,  
Poljšica pri Gorjah                                          

Žirovnica – Osnovno šolo Žirovnica, pod okrilje katere spada 
tudi žirovniški vrtec, bo od 1. septembra naprej vodila Erika 
Melihen. Nova ravnateljica je po izobrazbi profesorica športne 
vzgoje, doslej pa je delala kot pomočnica direktorja Centra 
za šolske in obšolske dejavnosti Kranjska Gora. Doma je iz 
Mojstrane. Postopek za imenovanje novega ravnatelja je bilo 
treba izvesti zaradi smrti prejšnje ravnateljice. A postopek 
izbire ni bila enostaven, saj so bila mnenja o prijavljenih kan-
didatih zelo različna; svet staršev, svet zavoda in žirovniški 
občinski svet so namreč podprli vsak svojo kandidatko. Po 
dokaj dolgotrajnem postopku je bila na koncu, tudi po potr-
ditvi na šolskem ministrstvu, za novo ravnateljico imenovana 
Erika Melihen.

Nova ravnateljica OŠ Žirovnica je Erika Melihen
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih državne-
ga statističnega urada je bilo 
lani v Sloveniji sklenjenih 
6481 zakonskih zvez, kar je 
bilo 186 manj kot leto prej. 
Ženini so bili ob sklenitvi za-
konske zveze povprečno sta-
ri 35,3 leta in so bili v povpre-
čju skoraj tri leta starejši od 
nevest, ki so bile povprečno 
stare 32,7 leta. Prvo zakon-
sko zvezo je sklenilo 5851 
ženinov in 5827 nevest. Pri 
5485 parih je bila to za oba 
prva zakonska zveza. Ženi-

ni, ki so se poročali prvič, 
so bili stari povprečno 32,2 
leta, neveste, ki so se poro-
čale prvič, pa so bile od njih 
v povprečju dve leti mlaj-
še. Večina zakonskih zvez 
je bila sklenjenih med drža-
vljani Slovenije, pri 573 po-
rokah je bil ženin državljan 
Slovenije, nevesta pa je bila 
državljanka kake druge dr-
žave, največkrat Bosne in 
Hercegovine. Pri 520 poro-
kah je nevesta, državljanka 
Slovenije, sklenila zakonsko 
zvezo z ženinom iz druge 

države, tudi med temi so bili 
najštevilnejši državljani Bo-
sne in Hercegovine. Pri 163 
zvezah sta bila oba, ženin in 
nevesta, prebivalca s tujim 
državljanstvom. 

Največ parov se je poročilo 
v pomladno-poletnih mese-
cih, še zlasti septembra, ju-
lija in junija, najmanj pa ja-
nuarja. Več kot tri četrtine 
vseh zvez je bilo sklenjenih 
v soboto, največ prav v sobo-
to, 17. junija. Zanimivo: 101 
nevesta in 77 ženinov je skle-
nilo zakonsko zvezo za svoj 
rojstni dan.

Razveze tudi po več kot 
petdesetih letih zakona

Po podatkih statistične-
ga urada je bilo lani v Slove-
niji 2387 razvez zakonskih 
zvez, kar je bilo 5,7 odstot-
ka manj kot leto prej. Mož je 
bil ob razvezi povprečno star 
46,6 leta, žena pa 43,7 leta. 
Štirideset razvez je bilo že v 
prvem letu zakona, v povpre-
čju pa je zakonska zveza do 
razveze trajala nekaj več kot 
14 let. Zanimivo: devet parov 
se je razvezalo po petdese-
tih ali več letih zakona. Med 

razvezanimi zakonskimi 
zvezami je bila skoraj polovi-
ca takih, v katerih ob razvezi 
ni bilo mladoletnih vzdrže-
vanih otrok, v preostalih zve-
zah, ki so bile razvezane, pa 
jih je bilo ob razvezi skupaj 
1951. Približno sedemdeset 
odstotkov otrok je bilo dode-
ljeno materam, 21 odstotkov 
otrok obema staršema, ne-
kaj več kot pet odstotkov ot-
rok pa očetom.

Na Jezerskem več razvez 
kot porok

V štiriindvajsetih obči-
nah na širšem gorenjskem 
območju je bilo lani največ 
sklenitev zakonskih zvez v 
občinah Komenda (4,9 na 
tisoč prebivalcev), Preddvor 
(4,4), Gorje (4,3) in Jesenice 
(3,8), najmanj pa v občinah 
Jezersko (1,6), Šenčur (1,9), 
Mengeš (2,0) in Vodice (2,1). 
Največ razvez je bilo v obči-
nah Jezersko (3,2), Žirovnica 
(2,0), Naklo (1,7), Bled (1,6), 
Jesenice (1,6) in Cerklje 
(1,6), najmanj pa v občinah 
Žiri (0,4), Gorenja vas - Po-
ljane (0,4), Gorje (0,4) in 
Vodice (0,8). V občini Jezer-
sko je bilo razvez celo več kot 
sklenitev zakonskih zvez.

Petdeset partnerskih zvez

Februarja lani je začel ve-
ljati zakon o partnerski zve-
zi in skladno s tem zakonom 
je dotedanji institut registri-
rane istospolne partnerske 
skupnosti nadomestila skle-
nitev partnerske zveze. Lani 
je bilo sklenjenih petdeset 
tovrstnih zvez, od tega 24 
moških in 26 ženskih.

Manj sklenitev zakonskih 
zvez, a tudi manj razvez
V Sloveniji je bilo lani sklenjenih manj zakonskih zvez kot leto prej, a manj je bilo tudi razvez. 
Povprečno je zakonsko zvezo sklenilo osemnajst parov na dan, povprečno sedem parov na dan pa se je 
razvezalo.

Poročna prstana, ki simbolizirata sklenitev zakonske zveze ... / Foto: Tina Dokl

Največja razlika v starosti 
med ženinom in nevesto 
je bila več kot petdeset let.

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, 2017

 Sklenitve zakonskih zvez Razveze zakonskih zvez
Občina *število  *na 1000 *število *na 1000
  prebivalcev  prebivalcev
Slovenija 6481 3,1 2387 1,2

Bled 23 2,9 13 1,6
Bohinj 12 2,3 7 1,4
Cerklje 22 2,9 12 1,6
Domžale 99 2,8 44 1,2
Gorenja vas - Poljane 19 2,5 3 0,4
Gorje 12 4,3 1 0,4
Jesenice 79 3,8 34 1,6
Jezersko 1 1,6 2  3,2
Kamnik 99 3,4 26 0,9
Komenda 0 4,9 7 1,1
Kranj 154 2,7 73 1,3
Kranjska Gora 15 2,9 8 1,5
Medvode 6 3,4 23 1,4
Mengeš 16 2,0 10 1,3
Naklo 14 2,6 9  1,7
Preddvor 16 4,4 4 1,1
Radovljica 52 2,8 23 1,2
Šenčur 16 1,9 8 0,9
Škofja Loka  66 2,9 33 1,4
Tržič 45 3,0 16 1,1
Vodice 10 2,1 4 0,8
Železniki 20 3,0 8 1,2
Žiri 13 2,7 2 0,4
Žirovnica 14 3,2 9 2,0
Vir: Statistični urad RS

Od spoštovanega sodelavca, prijatelja, pedagoga in 
znanstvenika smo se poslovili v ponedeljek, 4. junija, na 
osrednjem kranjskem pokopališču.

Rojen je bil leta 1935 v Franciji. Kmalu zatem so se 
preselili v našo lepo Sorico, domovanje njegovih staršev. 
Kasneje si je dom in družino ustvaril v Kranju, vendar 
se je v čudovito okolje Sorice, dokler mu je zdravje dopuš-
čalo, venomer z veseljem vračal.

Končal je Fakulteto za industrijsko pedagogiko na 
Reki, magistriral na Fakulteti za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo v Ljubljani, naslov doktor družbeno-
humanističnih znanosti s področja industrijske pedago-
gike je prejel na Pedagoški fakulteti na Reki leta 1988. V 
naziv docenta je bil izvoljen 1989, za izrednega profe-
sorja za kadrovsko-izobraževalno področje pa 1995 na 
Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru 
(UMB). 

Pomembno in neizbrisno sled je zapustil na izobraže-
valnem in kadrovsko-organizacijskem področju. Bil je 
izjemen zagovornik neposredne povezave teorije in pra-
kse, kar pričajo tudi njegovi strokovni, raziskovalni in 
izobraževalni projekti. Vrzel med teorijo in prakso je za-
čutil že kot mlad strokovnjak, ko je bil zaposlen v takra-
tni kranjski tovarni Kovinar. 

Raziskovalno je deloval tudi na Pedagoškem inštitu-
tu Univerze v Ljubljani. Za izjemno strokovnost pove-
zovanja teorije s prakso mu je Društvo za vrednotenje 
dela podelilo naziv ekspert za motiviranje in sistema-
tizacijo dela.

S svojo strokovnostjo in znanjem je sodeloval z mnogi-
mi mednarodnimi institucijami, kot je Univerza v Ve-
roni, Združenje kadrovskih direktorjev v Parizu, Uni-
verza v Bostonu.

Svojo strokovnost in povezanost z gospodarstvom je iz-
kazoval tudi kot predstojnik Centra za funkcionalno iz-
obraževanje in svetovanje v okviru takratne Visoke šole 
za organizacijo dela UMB ter kot svetovalec v mnogih 
znanih domačih podjetjih. Leta 1977 je soorganiziral 
prvo konferenco o organizaciji in kadrih v Opatiji. Z nje 
se je razvila sedanja Mednarodna konferenca o razvoju 
organizacijskih znanosti, ki jo FOV redno prireja v Por-
torožu. Letošnja je bila že 37. po vrsti.

Za svoje izjemno strokovno delo je prejel mnoga doma-
ča in mednarodna priznanja: nagrada Ivana Berton-
clja, Skupnosti izobraževalnih centrov Slovenije, srebr-
na plaketa UMB.

Profesorja Kejžarja in njegove strokovnosti se dobro 
spominjamo, še posebej mlajši sodelavci. Lahko nam je 
za zgled, tudi kot pokončen človek. Znal je misliti in de-
lati tudi za druge, ne da bi pri tem iskal svoje koristi.

      
Janez Zeni in Vladislav Rajkovič  

V spomin

Dr. Ivan Kejžar,  
izredni profesor
(1935–2018)

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Z Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije so nas ob-
vestili o uspehu mladih slo-
venskih biologov na medna-
rodni olimpijadi. V Tehera-
nu v Iranu se je namreč te 
dni uspešno končala 29. 
mednarodna biološka olim-
pijada, na kateri so sodelova-
li tudi štirje slovenski dijaki. 
Tudi letos so bili slovenski 
predstavniki uspešni in se v 
domovino vračajo z bronas-
timi odličji. Slovenske barve 
so zastopali Tina Logonder 
in Bor Krajnik z Gimnazije 

Škofja Loka, Klemen Kirbus 
z II. gimnazije Maribor in 
Tim Zaveršek s I. gimnazi-
je v Celju. Bronasta odličja 
so v Teheranu prejeli Tina 
Logonder, Tim Zaveršek in 
Bor Krajnik, ekipo pa sta vo-
dili Mojca in Katja Ota. 

Na mednarodni olimpi-
jadi je tekmovalo 270 tek-
movalcev iz sedemdese-
tih držav, organiziralo jo je 
iransko ministrstvo za šol-
stvo v partnerstvu z Univer-
zo Tarbiat Modares in Uni-
verzo v Teheranu. Prihod-
nje leto bo biološka olimpi-
jada na Madžarskem.

Mladi biologi bronasti  
v Teheranu
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JEZERSKA PROMENADA 
 27.7. | MANOU GALLO | Slonokoščena obala

 28.7. | GATO PRETO | MozaMbik

 29.7. | bokanTe | GUADELOUPE / ZDA 
 30.7. | DELUXE | Francija

 31.7. | loS MirloS | PERU

 1.8. | DAKH DAUGHTERS | Ukrajina 
 2.8. | ricHarD THoMPSon | Vb

 3.8. | YiP´S cHilDren´S cHoir | HONG KONG 
 3.8. | FanFare ciocarlia | roMUnija

 4.8. | GUillaUMe PerreT | Francija

 5.8. | NATACHA ATLAS | eGiPT / Vb
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www.festival-okarina.si

Vsi koncerti ob 20.30 uri.
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Jože Košnjek

Bistrica pri Podbrezjah – 
Tako kot leta nazaj so tudi le-
tos počastili spomin na zlo-
čin na bistriškem klancu pod 
Žejami, ko je 25. julija 1942 v 
smrt omahnilo devet doma-
činov in dva dni kasneje še 
petdeset talcev, ki so jih pri-
peljali iz Begunj in med kate-
rimi so bili tudi domačini. Na 
ta dogodek spominja brona-
sti spomenik na granitnem 
podstavku in granitni kva-
dri z imeni ustreljenih. Žal 
je bronasto plastiko trnovega 
cveta pred leti nekdo ukradel, 
nadomestila pa še ni.

Deževni oblaki so bili pri-
zanesljivi. Nad Bistrico so 
spustili le nekaj kapelj dežja. 
Proslavo, ki je ena osrednjih 
v občini Naklo, je zasnova-
la in jo tudi vodila Milenka 
Jekovec iz Podbrezij, od ko-
der so bili tudi drugi nasto-
pajoči. Pevkam in pevcem 
cerkvenega pevskega zbora 
pod vodstvom Nene Rion in 
Janka Kozjeka so se pridruži-
li mladi recitatorji Nejc Pur-
gar, Pija Drinovec, Maj Tav-
čar, Nika Drinovec, Gal Mi-
helič, Nina Drinovec, Marko 

Sajovic in Sara Kidan, ki so 
brali verze in prozo Simona 
Gregorčiča in Toneta Pav-
čka. Sodelovali so gasilci iz 
Podbrezij, Dupelj, Žej – Bi-
strice in Nakla ter praporšča-
ki. Delegacija Zveze društev 
za vrednote NOB je k spo-
meniku položila venec. Mi-
lenka Jekovec je v pozdrav-
ni besedi med drugim po-
vedala, da se je pred 76 leti 

na tem kraju končala začrta-
na življenjska pot očetov, si-
nov, bratov, stricev, dedov, 
sosedov, prijateljev in sova-
ščanov. »Z rojstvom so dobi-
li domovino, ki naj bi jo ču-
vali in predali kasnejšim ro-
dovom. Pa ni bilo tako. Fana-
tiki so zanetili vojno, zaigra-
li pamet in zdrav razum. Os-
tala je samo zblaznela hor-
da vojaškega škornja, ki je 

vdirala v lepe slovenske vasi 
in doline, požigala, strelja-
la in morila po naši domovi-
ni. V Bistrici so gorele hiše, 
v kanalu ob cesti je tekla kri, 
po dolini so odmevali streli 
v topel julijski večer,« je še 
povedala Jekovčeva in spom-
nila, da je človeški nasmeh, 
tudi v težkih trenutkih, naj-
pomembnejši pri tkanju člo-
veških vezi.

Spomin na bistriške talce
Julija leta 1942 je na bistriškem klancu umrlo 59 talcev, med njimi devet Bistričanov. Tudi letos so se 
poklonili spominu nanje.

Sobotna svečanost na Bistriškem klancu v spomin na 25. julija leta 1942 59 ustreljenih 
talcev in domačinov / Foto: Tina Dokl

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki je rekonstruirala lokalno 
cesto Podlonk–Prtovč, ki jo 
poleg domačinov uporablja-
jo tudi obiskovalci Ratitovca. 
»Cesto smo uredili na dveh 
delih. Prvi je v začetnem od-
seku na križišču za Podlonk, 
drugi pa pod vasjo Prtovč. 
Oba skupaj sta dolga dobrih 
tisoč metrov,« je povedal ob-
činski referent za komunalo 
Darko Gortnar. Obnovili so 
objekte za odvodnjavanje ter 
rekonstruirali dotrajano vo-
zišče in ga v minulih dneh še 

na novo asfaltirali. Investici-
jo, vredno 190 tisoč evrov, je 
izvajalo podjetje Mapri Pro-
asfalt in njegov podizvajalec 
Todograd. V kratkem se bos-
ta lotila še druge večje občin-
ske investicije v ceste, in si-
cer rekonstrukcije lokalne 
ceste Tajnetova žaga–Potok, 
ki bo stala 150 tisoč evrov. 
Obnovili bodo osemsto me-
trov dotrajanega asfaltne-
ga vozišča in objekte za od-
vodnjavanje. »Tudi tu bodo 
potrebne občasne zapore 
ceste. Dela bodo trajala oko-
li dva meseca,« je še povedal 
Gortnar.

Obnovili cesto 
proti Prtovču
Vrednost naložbe je sto devetdeset tisoč evrov.

Obnovljena cesta Podlonk–Prtovč, ki jo poleg domačinov 
uporabljajo tudi obiskovalci Ratitovca / Foto: Andrej Tarfila

Ana Šubic

Železniki – Ureditev Poslov-
ne cone Alples je ena največ-
jih letošnjih občinskih inve-
sticij v Železnikih. Vredna je 
477 tisoč evrov, občina pa je 
zanjo pridobila kar 368 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev 
na razpisu gospodarskega 
ministrstva.

Delati so začeli spomladi. 
Znotraj cone so že obnovili 
petsto metrov vodovodnega 
omrežja, glavni poudarek pa 
je na preureditvi slabo pre-
glednega križišča ob uvozu 
v cono. Občinski cesti, ki se 
sedaj vzporedno navezuje-
ta na regionalno cesto, ena 
iz poslovne cone in druga iz 
bližnje stanovanjske ulice, 
bodo združili v eno, obstoje-
čo ograjo med njima pa po-
rušili. Izvajalec, podjetje La-
vaco, ta čas že ureja omenje-
no občinsko cesto od uvoza 
naprej vključno s komunal-
no infrastrukturo: fekalno 
in meteorno kanalizacijo ter 

vodovodom, poleg tega gra-
di še oporne zidove. Cesto 
bodo obnovili v dolžini okoli 
sto metrov, ob uvozu v cono 
pa bodo z »otokom« ločili 
vozna pasova. »Predvidoma 
sredi avgusta se bodo zače-
la še dela na regionalni ces-
ti, kjer načrtujemo ureditev 
komunalne infrastrukture 

in preplastitev. Takrat bo tre-
ba vzpostaviti tudi polovično 
zaporo ceste,« je napovedal 
občinski svetovalec za inve-
sticije Peter Košir. Zgradili 
bodo tudi pločnike pred tr-
govino, bencinskim servi-
som in gostinskim lokalom. 
Investicijo naj bi končali do 
konca septembra.

V Železnikih urejajo uvoz  
v poslovno cono
Del vodovodnega omrežja znotraj poslovne cone v Železnikih so že obnovili, 
sedaj pa urejajo uvoz vanjo, da bo varnejši in preglednejši.

V ureditev poslovne cone bodo vložili 477 tisoč evrov. 
Investicijo naj bi končali do konca septembra.
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Danica Zavrl Žlebir

Dolga njiva – Da bi bilo tudi 
poletje otrok iz socialno ogro-
ženih družin prijetno in spro-
ščeno, že šest let skrbi Kle-
men Grašič iz Športnega 
društva Strelica v Križah. Ot-
roke povabi na planinski iz-
let na planšarijo Dolga njiva, 
kjer lahko ves dan uživajo v 
družbi vrstnikov. »Letos nas 
je na Dolgo njivo prišlo sto in 
verjamem, da se bomo dob-
ro imeli,« je ob začetku izle-
ta dejal Klemen Grašič, ki je 
letos prijetno srečanje ot-
rok pripravil v sodelovanju z 

Društvom prijateljev mladi-
ne Kranj, Mladinskim cen-
trom Tržič, Sindikatom po-
licistov Slovenije in Centrom 
za usposabljanje, delo in 
varstvo (CUDV) Draga. Pra-
vi živžav je povzročila stotni-
ja otrok, ki jih niti malo ni ut-
rudil enourni vzpon do plan-
šarije, kjer so jim za začetek 
dneva postregli s kislim mle-
kom in domačim kruhom. To 
jim je dalo moč za pohod na 
zgornje Dolge njive, prav do 
meje z Avstrijo, kjer so lahko 
stopili na ozemlje sosednje 
države in se naužili razgleda 
po tamkajšnji hribih.

»Na celodnevnem izle-
tu na Dolgo njivo smo pri-
sotni že petič, vsako leto 
zelo uživamo,« je pouda-
ril Franc Kržan iz Društva 
prijateljev mladine Kranj. 
»Letos so nam starši zau-
pali trideset otrok, med nji-
mi je tretjina takih, ki so že 
bili na izletu, kar dokazu-
je, da jim pohod na plani-
no veliko pomeni. Poveza-
li smo se tudi s sosednjim 
društvom iz Šenčurja. Ot-
roke sicer s pomočjo cen-
tra za socialno delo izbere-
mo iz družin, ki so potreb-
ne pomoči.«

Ne le izlet, vsak od ude-
ležencev je dobil tudi maji-
co, na koncu pa ga je čaka-
la še darilna vrečka, v kate-
ri so šolske potrebščine, ne-
kaj predmetov za osebno 
nego in kajpak tudi sladkari-
je, pove Klemen Grašič. Da 
jim to vsako leto uspe, jim 
pomaga okoli dvajset dona-
torjev. Klemen pa v dogaja-
nje vsako leto vključi tudi 
gorske reševalce, ki otrokom 
pokažejo opremo in jim raz-
ložijo, kako ravnajo ob ne-
srečah v gorah, sodelujejo 
tudi tržiški policisti in vo-
dnik službenega psa, frizer-
ki in stilistki Tjaša Lunder in 
Dragana Poljak sta letos skr-
beli za lepe pričeske in po-
slikavo obrazov. Na planša-
riji Dolga njiva, kjer z druži-
no gospodari Matjaž Klein-
dienst, so otrokom povedali, 
kako potekajo njihovi dne-
vi, ki se začenjajo že pred 
šesto zjutraj, ko pomolzejo 
krave, zakurijo ogenj, da se 
lahko začne predelava mle-
ka, in nahranijo živali, ki jih 
je na planini za cel živalski 
vrt. Najprej srečamo prijaz-
na oslička, krave se svobod-
no pasejo po širni planini, 
redijo tudi kokoši in gosi, za 
ograjo so tudi pujsi in pura-
ni. Dogajalo se je toliko zani-
mivega, da otroci niti opazili 
niso, da na planini ni signala 
in da se ne morejo poigravati 

z mobilnimi telefoni. Tako 
so se lahko povsem prepus-
tili naravi in užitkom, ki jih 
nudi. Drugo leto zapored so 
med izletniki na Dolgi njivi 
tudi varovanci CUDV Dra-
ga. Letos jih je prišlo 16, z 
njimi pa pet spremljevalcev. 
Jožica Kovačič in Rok Use-
nik povesta, da njihove otro-
ke, mladostnike in odrasle 
sedaj pogosteje vabijo k po-
dobnim dejavnostim, zlas-
ti odkar na Planinski zvezi 
Slovenije poteka program 
vključevanja oseb s posebni-
mi potrebami. 

Živahna in raznovrstna 
druščina je na Dolgi nji-
vi preživela prijeten dan. 
Klemen Grašič je v dogaja-
nje vključil tudi svojo dru-
žino: letos očeta, ženo in 
dve hčerki. »Ne le za otro-
ke iz socialno šibkejših dru-
žin, tudi za mojo družino je 
takšno druženje prijetna in 
koristna izkušnja, saj otro-
kom vcepi spoznanje o po-
menu pomoči, solidarno-
sti in pozornosti do šibkej-
ših,« je prepričan zavzet or-
ganizator vsakoletnega iz-
leta na Dolgo njivo. 

Dolga njiva polna otrok
Še šesto leto zapored je Klemen Grašič v okviru športnega društva Strelica priredil celodnevni izlet 
otrok in mladine na planšarijo Dolga njiva pod Košuto. Sto otrok iz socialno ogroženih družin se je 
v uro dolgem pohodu vzpelo na planino, kjer so se naužili planinskega zraka in zanimivih doživetij v 
družbi policistov, gorskih reševalcev, frizerk in seveda številnih živali na planšariji.

Razigrana druščina na planšariji Dolga njiva / Foto: Tina Dokl

Vsi si želijo zajahati prijaznega oslička. / Foto: Tina Dokl

Za friziranje in poslikave je bilo največ zanimanja med 
deklicami. / Foto: Tina Dokl

Gorski reševalci so pokazali svojo opremo. / Foto: Tina Dokl
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75. jubilejni Beljaški semenj
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Od 29. julija do 5. avgusta bo v Beljaku poteka-
la tradicionalna družabna prireditev Villacher 
Kirchtag/Beljaški semenj. Gre za največjo to-
vrstno prireditev v Avstriji.

Tradicionalna prireditev Villacher Kirchtag/
Beljaški semenj je že od samega začetka nekaj 
posebnega. Kar se je namreč 1. avgusta 1936 
začelo kot manjša veselica, se je sčasoma spre-
menilo v največjo tovrstno avstrijsko prireditev, 
ki je znana daleč preko državnih meja. Več kot 
400.000 obiskovalcev spremeni Beljak v tem 
tednu v velikansko veselico.

Gostje si bodo lahko ogledali kar 130 različnih 
nastopov. Med najbolj priljubljene spada festi-
val pristne ljudske glasbe. Na Glavnem trgu 
bodo nastopale najboljše skupine iz Avstrije 
in okoliških držav, in to popolnoma „naravno“ 
– brez ojačevalca. Vsa okolica prireditvenega 
odra se bo spremenila v ogromo gostinsko 
površino, kjer bo možno uživati kulinarične 
dobrote beljaških kuharskih mojstrov, kot je 
npr. juha Kirchtagssuppe. 

Na prireditvenem prostoru bo poskrbljeno 
za druženje in zabavo. V tamkajšnji diskoteki 
bodo nastopale različne gasbene skupine, dis-
ko džokeji in plesalke. Na dveh kilometrih ulic 
se bo predstavilo 230 ponudnikov z različnimi 
atrakcijami, tako da nikomur ne bo dolgčas. Joe 
Presslinger, poslovodja prireditvene družbe, je 
prepričan, da je ta zabaviščni park na območju 
celotne Srednje Evrope resnično edinstven, je 
pa tudi edini te velikosti, ki se nahaja v samem 
srcu mesta. Predstavili se bodo tudi številni 
ponudniki, ki jih na celotnem območju Alpe-
Jadran doslej še ni bilo.

Informacije: www.villacherkirchtag.at 

Aleš Senožetnik

Kamnik – Razgledna plo-
ščad, kakršne v slovenskem 
prostoru ne poznamo, je 
plod sodelovanja zasebne-
ga vlagatelja Staneta Kneza 
in kamniškega arhitekta To-
maža Schlegla, ki je že pred 
dobrim desetletjem izdelal 
vizijo prenove Starega gra-
du, v katero je bila vključe-
na tudi razgledna ploščad, a 
projekt ni bil realiziran.

Pripravljalna dela za plo-
ščad, ki bo v dolžino meri-
la kar petdeset in v širino na 
najširšem delu sedem me-
trov in naj bi stala okoli 250 
tisoč evrov, so pred dnevi že 
začeli. Pravzaprav bo naj-
zahtevnejši poseg začasno 
nasutje platoja za avtodviga-
lo, s pomočjo katerega bodo 

postavili konstrukcijo, sicer 
pa sama ploščad zahteva le 
minimalne posege v pros-
tor, a bodo zaradi arheolo-
škega območja poseg nad-
zorovali arheologi kranjske 
območne enote Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

Schlegl je prepričan, da bo 
razgledna ploščad, ki bo po-
leg pogleda na mestno jedro 
s ptičje perspektive ponuja-
la tudi razgled na ljubljansko 
kotlino, kuliso Kamniško-Sa-
vinskih Alp in celo do Julijcev 
s Triglavom na čelu, pomeni-
la pravo turistično atrakcijo, 
ne le za okoliške prebivalce, 
ki zahajajo na priljubljeno po-
hodniško točko nad mestom, 
temveč za celotno Slovenijo.

Ker pa je območje Stare-
ga gradu z grofi Andeškimi, 
ki so Kamniku podelili tudi 

mestne pravice, pomembno 
vpeto v bogato zgodovino 
mesta, Schlegl razmišlja tudi 
o vsebinski plati projekta. 
»Želimo ponuditi tudi vpog-
led v zgodovino, zato na plo-
ščadi predvidevamo panoje, 
na katerih bi bila predstavlje-
na stavbna zgodovina mesta 
od 12. stoletja naprej. Pri pro-
jektu sodelujeta tudi publi-
cist Noah Charney in arheo-
log Milan Sagadin, Steletov 
nagrajenec in velik poznava-
lec kamniške arheološke za-
puščine. Ker takšne predstavi-
tve Kamnik še nima, je velika 
verjetnost, da bi za projekt do-
bili tudi evropska sredstva.« 

Potenciala, ki ga ima 
razgledan ploščad, se za-
vedajo tudi na Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine, 
kjer prav tako predvidevajo, 

da se bo obisk Starega gradu 
zaradi ploščadi precej pove-
čal, zato so v soglasju nalo-
žili tudi sanacijo ostalin spo-
dnjega obrambnega zidu 
Starega gradu, s čimer bodo 
zagotovili potrebno var-
nost. »Ena od bistvenih za-
dev je zagotoviti varnost na 
skrajni točki starograjskega 
hriba, kar bomo omogočili 
prav s postavitvijo ploščadi, 

s katero se bo primerno zaš-
čitilo tudi to področje,« poja-
snjuje Schlegl, ki se, čeprav 
gre za zasebno investici-
jo, nadeja tudi sodelovanja 
drugih deležnikov na občin-
ski ravni. »Projekt podpira-
ta tudi kamniški podžupan 
Igor Žavbi in svetniška Lista 
Dušana Papeža in še kdo. 
Če bomo združili moči, lah-
ko na Starem gradu dobimo 

odlično turistično točko, po-
membno ne le za Kamnik, 
temveč za celo Slovenijo,« 
je prepričan sogovornik, ki 
ima skupaj z investitorjem 
še precej idej, kako bi lahko 
območje starega gradu ce-
lostno uredili. Med drugim 
bi v prihodnje lahko v bliži-
ni gradu uredili samooskr-
bno ekološko planinsko vas 
in poletno sankališče.

Razgledno ploščad 
že gradijo
Na Starem gradu so začeli pripravljalna dela za izgradnjo adrenalinske 
razgledne ploščadi s steklenimi tlemi, ki bo obiskovalcem ponudil edinstven 
pogled na staro mestno jedro Kamnika in okolico.

Razgledna ploščad bi utegnila postati prava turistična atrakcija. / Foto: Tomaž Schlegl
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Igor Kavčič

Radovljica – Kot cvetovi 
maka sredi obzorja, ki rdeče 
obarvajo še ne dozorela žit-
na polja in božajo naše po-
glede, tako nežno skozi telo 
drsi glasba, ki jo poslušam 
– kitara, flavta, violina, tol-
kala in misli … Le divji mak 
ostane je naslov četrtega sa-
mostojnega glasbenega al-
buma kitaristke Mateje Bla-
znik z Mišač pri Radovljici. 
Ta je letos pomladi dopol-
nil čedno zbirko dveh glas-
benih albumov Uspavanka 
za vagabunde (2005) in In-
timus (2008), zgoščenke s 
poezijo Ljubim tvoj mede-
ni srh (2015), ki je podpr-
la leto prej enako naslovlje-
no izdano pesniško zbirko, 
drugo po Matejinem pesni-
škem prvencu Tri stopni-
ce višje iz leta 2004. Mate-
ja Blaznik je sicer akadem-
sko šolana kitaristka, ki uči 
v Glasbeni šoli Radovljica. Z 
učenci je tako vseskozi v sti-
ku z glasbo, s kitaro. Neka-
kšen odmik od klasike pa ji 
daje skupina Tantadruj, ki 

je v zadnjih letih spet ožive-
la. »V skupini smo kot ne-
kakšna družina, ki smo jo 
nekoliko razširili z gostu-
jočimi glasbeniki. In vedno 
znova se mi zdi, da imamo 
tudi po tridesetih letih še 
vedno kaj povedati,« pove 
dolgoletna članica skupi-
ne, s katero je pred dvema 
letoma ob tridesetletnici de-
lovanja skupine nastopila 
v oddaji Izštekani na Valu 
202 Jureta Longyke. »V od-
daji naj bi tudi vsak od čla-
nov skupine predstavil ne-
kaj svojega, saj smo vsi – Bo-
štjan Soklič, Aleš Hadalin 
in jaz – dejavni na več pod-
ročjih. Boštjan je kot goste 
povabil fante iz svoje skupi-
ne Jezdeci škrlatne kadulje 
Vida Sarka, Aleša Korena, 
Bojana Šena in Andreja To-
mazina. Sama sem predsta-
vila svojo poezijo, spremljal 
pa me je Vid s flavto in drob-
nimi tolkali. Ker sva se od-
lično ujela, sem ga povabi-
la k svojemu novo nastaja-
jočemu albumu,« se sestave 
»benda« za nov album spo-
minja Mateja.

Doslej je že sodelovala z 
Vaskom Atanasovskim, Ni-
nom Mureškičem, Blažem 
Grmom, Samom Kutinom, 
običajno pa ima, preden v 
ekipo poišče prave glasbe-
nike, skladbe že do potan-
kosti pripravljene. »Seveda 
se v procesu vaj pred sne-
manjem glasba temeljito 
pregnete in se pokažejo tudi 
kakšne nove zamisli. Vid 
Sark je tako poleg flavte in 
kljunaste flavte pri nekate-
rih pesmih igral tudi razna 
tolkala in zvočila ter pred-
potopni sintetizator in celo 
bas. V malo ekipo sva pova-
bila še violinista Aleša Kore-
na, ki je po stroki sicer radi-
olog, a se je odlično vključil 
v mojo glasbo,« pove Blazni-
kova. Vid Sark pa je po stro-
ki sicer slikar in bo 22. avgu-
sta razstavljal v Galeriji Iva-
na Groharja v Škofji Loki.

V glasbi so slike iz 
življenja

Album z desetimi sklad-
bami so lani avgusta posne-
li v Studu Krajnik v Škofji 

Loki. Mateja je skladbe seve-
da znala na pamet, Vid pa je 
sem in tja tudi improviziral. 
Nekaj materiala sta posne-
la sočasno, nekaj pa je bilo 
nasnemavanj, tako pri kitar-
skem delu, kjer je v osnov-
no kitarsko tkivo avtorica 
dodala še drugo linijo kita-
re, ki jo je, kot pravi, »zas-
lišala« v procesu snemanja. 
Prav tako sta h kitarski glasbi 
na ta način s svojimi instru-
menti pristopila Vid in Aleš. 

»Skladbe ustvarjam, ko 
imam čas, ko se umirim 
od siceršnjega življenjske-
ga utripa, ko ob igranju ki-
tare raziskujem, zaigram 
nekaj tonov, fraz, poiščem 
novo temo,« pove ustvarjal-
ka, ki pri komponiranju ven-
darle ne razmišlja kot pesni-
ca, čeprav nekatere skladbe 
nosijo naslove pesmi ali pa 
so ti vzeti iz verzov. »Seve-
da pa si predstavljam vzduš-
je, ki sem ga doživljala ob po-
samezni pesmi in se ta po-
veže z glasbo. Poezija spro-
ža posamezne slike, bar-
ve, ki so tudi del moje glas-
be. Z glasbo na neki način 

pripovedujem pesmi. Reci-
mo pesem Onkraj reke ima 
v sliki most na Savi v Globo-
kem, čez katerega se skoraj 
vsak dan vozim že pol svoje-
ga življenja.« V pesmi Jutro 
se odpira nov dan, Srebro in 
zvezde z igrivo flavto deluje-
jo optimistično … Povezava 
poezije in glasbe v skladbah 
deluje zelo premišljeno.

Glasba na albumu je bli-
zu tako zahtevnemu pos-
lušalcu, ki v kompleksnih 
skladbah želi slišati več, kot 
je na drugi strani lahkotna, 

poslušljiva in se povsem prib-
liža našim občutjem. Naslov-
na pesem Le divji mak osta-
ne je zadnja na albumu in je 
povsem kitarska. Mogoče je 
Matejina najbolj osebna. Kot 
pravi, je v njej zgoščeno vse 
njeno čutenje. »Gre za na-
slov pesmi iz moje prve pe-
sniške zbirke, kjer me preve-
va melanholičnost, poslavlja-
nje, misel na to, kaj bo ostalo 
za človeštvom.« Ne dvomim, 
da tudi misel na njeno ustvar-
janje, ki je barvito in čudovi-
to, a hkrati krhko kot mak.

Njena kitara igra poezijo
Pred nami je nov glasbeni album kitaristke Mateje Blaznik z naslovom Le divji mak ostane.  
V desetih skladbah preživimo dan z izvrstno mojstrico klasične kitare.

Mateja Blaznik ima za seboj štiri zgoščenke z avtorsko 
glasbo in poezijo ter dve pesniški zbirki. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – »Dobrodošli je 
bržkone najbolj tipičen po-
letni izraz ene najbolj tipič-
nih poletnih tem potovanja 
oziroma premikanja v dru-
ge kraje,« je Andrej Blatnik, 
urednik pri Cankarjevi za-
ložbi, začel s predstavitvijo 
svežnja knjižnih del sloven-
skih avtorjev in v nadaljeva-
nju že bil pri zbirki kratkih 
zgodb Vesne Lemaič z nas-
lovom Dobrodošli. V tokra-
tni knjižni izdaji pripovedu-
je tako o migracijah kot tu-
rizmu, torej o večno aktual-
ni tematiki premikanja, ki jo 
tematizira na nov način. Ne 
gre le za prikazovanje be-
gunstva v Sloveniji s stali-
šč »pro et kontra«, ampak v 
zgodbe vključuje tudi oseb-
ne izkušnje. Kot razmišlja 
Lemaićeva, je beseda Bal-
kanska ruta leta 2015 dobi-
la drugačen pomen. Včasih 
so se tu čez valile trume tu-
ristov na jug in je izraz »wel-
come« pomenil dobrodošli-
co, ob množici beguncev in 
migrantov je beseda dobi-
la drugačen značaj. »V krat-
kih zgodbah sem poskuša-
la razmišljati o dveh različ-
nih režimih potovanja, eden 
je legalni turizem, drugega 

označuje nelegalen status 
potnika in omejeno giba-
nje,« pove Vesna Lemaić, ki 
je tudi sama pristopila k mi-
grantom in zapisala zgodbe 
iz prve roke. Drobna jedrca 
zgodb imajo v celotni zbirki 
izjemno moč.

Tu je še ena zbirka krat-
kih zgodb, ki jih je pod 
skupni naslov Plašč zapisa-
la Tina Vrščaj. »Gre za iz-
brane zgodbe, tako iz prete-
klih let kot nekoliko novejše, 
pri katerih se lotevam različ-
nih tem.« Zgodbe ne daje-
jo enoznačnih odgovorov, 
čeprav vsaka izmed njih iz-
haja iz očarljivo preprostih 
vprašanj, kakršna zastavlja-
jo že majhni otroci. Milana 

Deklevo poznamo kot izje-
mnega pesnika, a je prepo-
znaven tudi kot romanopi-
sec – in sploh odličen v raz-
ličnih literarnih zvrsteh. 
Zanj je značilen ironično 
duhovit slog, ki ga zasledi-
mo tudi v romanu, ki nas za-
pelje v kriminalne vode. Av-
tor zgodbo zapakira v inšti-
tut, lahko začutimo tudi na-
mig na realen Kemijski in-
štitut, kjer se je, kot vemo, v 
zadnjih letih dogajalo marsi-
kaj, na katerem se zgodi niz 
tragičnih dogodkov. Roman 
govori o statusu človeka v so-
dobnem svetu, v katerem je 
vse večja borba za prevlado. 
Odlično izpisan roman, pre-
žet s črnim humorjem, ima 

presenetljiv konec, v Dekle-
vovi maniri pa nas bo čez 
poletje sproščal, pomirjal in 
razvajal.

V zbirki S poti sta izšla 
dva nova naslova. V prvem 
spoznavamo našega osre-
dnjega pisca, tako po kvalite-
ti kot raznovrstnosti, Draga 
Jančarja v novem žanru – po-
topisu. V knjigo z naslovom 
Postaje je zbral svoje popot-
ne zapiske po domačih in 
tujih krajih (tudi v Bohinju 
ga srečamo). Gre za briljan-
tno izpisana besedila s poto-
pisnimi elementi, v katerih 
obravnava tudi aktualno sta-
nje duha v svetu. 

Druga knjiga iz zbirke 
ima naslov Benetke, interi-
er, avtor Javier Marias pa v 
njej predstavlja Benetke in 
njihove prebivalce z zorne-
ga kota nemirnega, radove-
dnega in široko razgledane-
ga posameznika. »Knjiga 
odstira Benetke, ki jih poz-
namo, a se jih sploh ne za-
vedamo. Ste kdaj videli pra-
vega Benečana? Ljudi s ka-
mnitimi obrazi, mišičasti-
mi telesi, ki hitijo po ozkih 
beneških ulicah. Mesto je še 
vedno tako, kot so ga slikali 
slikarji med 17. in 19. stole-
tjem,« k branju povabi pre-
vajalka Marjeta Drobnič.

Z domače grede do Benetk
Nekaj knjižnih različic ene pogostih besed poletja – dobrodošli. Slovenski avtorji, pa še o Benečanih.

Poletno branje v znamenju premikanja / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Ljubljana – Kranjčan Jan 
Kus, saksofonist, ki že več 
let živi in deluje v New Yor-
ku, bo prihodnji konec tedna 
z dvema svojima zasedbama 
nastopil v Sloveniji. Po na oni 
strani velike luže toplo spre-
jetem avtorskem prvencu Fa-
ith Kus nadaljuje svoje glas-
beno popotovanje v unikatni 
smeri, v katero se spontano 
pomika že nekaj let. Z nje-
govim najnovejšim projek-
tom nadaljuje začrtano pot 
povezovanja različnih glas-
benih kultur in se osredo-
toča na neotipljive vezi med 
portorikansko in tudi šir-
še karibsko ter slovansko in 
balkansko glasbo in jih prek 
skupnega jezika džeza spaja 

v čutno, emotivno in mogoč-
no, ritmično nabito me-
šanico. Jan je svojo glasbo 
doslej predstavil na številnih 
newyorških odrih, med dru-
gim v slovitem Carnegie Hal-
lu, Le Frak Concert Hall ter 
The Louis Armstrong House 
Museumu. V Ljubljani prip-
ravlja dva različna koncerta z 
zasedbo, v kateri poleg nje-
ga igrajo še Marko Črnčec 
(klaviature), Dan Martínez iz 
Portorika (električni bas) in 
Žan Tetičkovič (bobni, drum 
pad). Z zasedbo Jan Kus NYC 
Quartet se bo predstavil 2. av-
gusta na koncertnem prizo-
rišču Repete, naslednji dan 
pa v Hostlu Celica kot Jan 
Kus Electric Landscapes, v 
postavi Jan Kus Quartet pa 
še v lokalu Čin Čin.

Jan Kus gostuje z 
newyorško zasedbo

Jan Kus iz New Yorka s tremi koncerti prihaja v Slovenijo. 
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Kranj – Zadnji julijski konec 
tedna bo v gorenjski prestol-
nici znova tudi kolesarski, 
saj domači klub pripravlja 
tradicionalno nedeljsko dir-
ko Velika nagrada Kranja, ki 
letos praznuje petdeseto iz-
vedbo. Kolesarski praznik 
se bo začel že jutri popol-
dne, ko so na sporedu krite-
rijske dirke, katerih vrhunec 
bo nočni kriterij mlajših čla-
nov in kategorije elite.

»Veseli smo, da lahko tudi 
letos pripravljamo novo ko-
lesarsko prireditev. Res je, 
da imamo vsako leto pri tem 
nekaj težav, zlasti finančnih, 
saj težko najdemo podjetja, 
ki bi nam pomagala, kljub 
temu pa nam je tudi letos us-
pelo, da se skupaj s športni-
ki in navijači veselimo jubi-
lejne prireditve. Upamo, da 
se nas bo tudi tokrat zbralo 
veliko in da bo druženje pri-
jetno,« je pred prireditvijo 
poudaril predsednik Kole-
sarskega kluba Kranj Zvon-
ko Zavrl. 

Lepe spomine na zače-
te kranjske dirke ima tudi 
nekdanji prvi mož kluba, še 
prej pa tekmovalec, Franc 
Hvasti. »Ponosen sem, da 
dirka brez prekinitev uspeva 
že petdeset let in je najsta-
rejša enodnevna dirka v Slo-
veniji in tudi v nekdanji Ju-
goslaviji. Zlasti sem vesel, 
da tudi sedanjemu vodstvu 
kluba kljub težkim časom 
za zbiranje denarja uspeva 

pripraviti odlično dirko. 
Tudi letos bo konkurenca 
zanimiva in v Kranj priha-
ja veliko ekip. Zato priča-
kujem, da bomo tudi petde-
setič imeli v Kranju lep ko-
lesarski praznik,« pravi ča-
stni predsednik kluba Franc 
Hvasti, ki se spominja tudi 
časov, ko so po Mohorjevem 
klancu vozili še po maka-
damu. Tudi sam je na dirki 
zmagal kar trikrat.

»Novost letošnje priredi-
tve je jutrišnja kriterijska vo-
žnja za vse kategorije, ki le-
tos šteje tudi za državno pr-
venstvo. Poleg slovenskih 
kolesark in kolesarjev bodo 
nastopili tudi tujci, prvi start 
pa bo ob 14.30. Velik spek-
takel bo nočni kriteriji, ki bo 

res potekal v temi, saj se bo 
dirka za mlajše člane in kate-
gorijo elite začela ob 21. uri 
in bo trajala približno eno 
uro,« je povedal direktor Ko-
lesarskega kluba Kranj Ma-
tjaž Zevnik in dodal, da je za 
nedeljsko petdeseto Veliko 
nagrado Kranja, ki se bo za-
čela ob 13.30 in bo potekala 
na standardni kranjski pro-
gi, prijavljenih 19 ekip, med 
njimi tudi domača. Za Kole-
sarski klub Kranj bodo peda-
le vrteli: Nik Čemažar, Luka 
Čotar, Matej Drinovec, Fi-
lip Kvasina, Martin Lavrič, 
Jaka Primožič, Luka Kavšek, 
Sven Jakopovič in Luka La-
kota.

»Kolesarje čaka trinajst 
krogov, ki so dolgi 12,1 

kilometra. Nastopilo bo ne-
kaj zelo dobrih ekip, zlas-
ti italijanske in avstrijske, 
in tudi izraelska. Tudi naši 
mladi kolesarji so pred do-
mačo dirko izredno motivi-
rani. Na zadnjih dirkah iz-
stopata Nik Čemažar, ki je 
prvo leto mlajši član in je 
tudi najmlajši tekmovalec 
na dirki, pa tudi Jaka Pri-
možič, ki lahko preseneti 
na vsaki dirki. Imamo tudi 
dobrega sprinterja Luko Čo-
tarja in upamo dober rezul-
tat oziroma uvrstitev med 
prve tri,« pravi Matjaž Zev-
nik ter dodaja: »Že sedaj se 
zahvaljujem vsem, ki bodo 
pomagali pri dirki, hkrati pa 
naprošam za strpnost ob za-
porah cest.«

Jubilej kranjske dirke
Kolesarki klub Kranj bo ta konec tedna pripravil nov športni praznik, katerega vrhunca bosta jutrišnji 
nočni kriterij in nedeljska jubilejna dirka Velika nagrada Kranja, ki bo tudi letos potekala v spomin Filipa 
Majcna. Med jutrišnjo nočno dirko tudi obujanje spominov s skupino Pop Design.

Pred kolesarskim praznikom so prireditev predstavili (z leve proti desni): moderator Marjan 
Fortin, direktor Kolesarskega kluba Kranj Matjaž Zevnik, častni predsednik Franc Hvasti in 
predsednik Zvonko Zavrl. / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Priprave na letošnjo 
sezono so se za naše smu-
čarske skakalke začele mal-
ce drugače kot zadnja leta, 
saj je ekipo prevzel novi tre-
ner Zoran Zupančič. 

»Skupne kondicijske tre-
ninge smo začeli s prvim de-
lovnim dnem v maju, prej so 
se tekmovalke pripravljale 
same v klubih. Skakati so de-
kleta začela konec maja in tre-
nutno imajo po več kot dves-
to trideset skokov. Večina 
priprav je potekala v Kranju 
in Planici, za prve priprave pa 
smo uporabljali tudi manjše 
skakalnice po Sloveniji. Mis-
lim, da smo naredili tehnič-
ni napredek, veliko pa smo 
se posvečali tudi skupinski 

dinamiki, kar se mi zdi zelo 
pomembno, saj skupaj preži-
vimo veliko časa,« je povedal 
glavni trener ženske skakal-
ne reprezentance Zoran Zu-
pančič, ki se je skupaj s po-
močnikom Anžetom Lavti-
žarjem odpeljal proti Nem-
čiji, kjer jih že danes čaka-
jo kvalifikacije, jutri pa po-
samična tekma. V Nemčiji 
bodo nastopile Nika Križnar, 
Ema Klinec, Katra Komar, 
Špela Rogelj, Urša Bogataj in 
Jerneja Brecl. 

»Letos nas čaka bistveno več 
tekmovanj, tako da moramo 
biti pripravljeni in v vsakem 
trenutku pokazati največ, kar 
so dekleta sposobna. Vese-
li bomo, če nam bo to uspe-
lo že na prvem tekmovanju,« 
je povedal Zoran Zupančič in 

pojasnil, da trenutno ni v eki-
pi Maje Vtič, ki okreva po ope-
raciji kolena. Sta pa zelo dob-
ro razpoloženi obe tekmoval-
ki žirovskega skalnega kluba 
Ema Klinec in Nika Križnar. 
»Moji cilji so že od nekdaj vi-
soki in takšni ostajajo tudi 
pred novo sezono. Zavedam 
se, da je treba trdo delati in s 
tem pridejo tudi dobri rezul-
tati in potrebna samozavest,« 
je povedala Ema Klinec, viso-
ke cilje za novo sezono pa ima 
tudi Nika Križnar, ki je pove-
dala, da se že veseli prvih te-
kem. »Počutim se dobro, kli-
ma v ekipi je super, vem pa, 
da je še veliko možnosti za na-
predek,« dodaja Katra Komar, 
mlada tekmovalka iz Bohinja.

Poleg deklet bodo v nem-
škem Hinterzartnu ta konec 

tedna nastopili tudi fantje, za 
katerimi je že uvodna preiz-
kušnja v poljski Wisli. Glav-
ni trener naših skakalcev 
Gorazd Bertoncelj je skupaj 
z Igorjem Medvedom, glav-
nim trenerjem ekipe B, do-
ločil sedmerico, ki bo dobi-
la priložnost na drugi posa-
mični tekmi te sezone. Pet 
skakalcev, ki so nastopili že 
na Poljskem, bo dobilo pri-
ložnost tudi v Nemčiji, in si-
cer so to Timi Zajc, Bor Pa-
vlovčič, Anže Lanišek, Do-
men Prevc in Tomaž Nag-
lič, pridružila pa se jim bos-
ta še Nejc Dežman ter po us-
pešni dolgotrajni rehabilita-
ciji Ernest Prišlič. V Nemčiji 
bo naše skakalce sicer vodil 
pomočnik Bertonclja Nejc 
Frank.

Dekleta dobro razpoložena na prvo tekmo
Pred odhodom na prvo preizkušnjo poletne velike nagrade v nemškem Hinterzartnu so naše smučarske skakalke opravile zadnji trening na kranjski skakalnici.

Naša ekipa smučarskih skakalk je v Nemčijo odpotovala 
dobro razpoložena.

Kamniška Bistrica – To nedeljo, 29. julija, bo KGT Papež or-
ganiziral že 19. Gorski tek na Grintovec. Ekstremni tek na 
2558 metrov visoki Grintovec je večni izziv tako tekačem kot 
organizatorju. Tekači (14 kategorij) bodo tekli na različno dol-
gih progah. Start vseh bo pri Piknik centru pri Jurju ob 9. uri, 
kjer bo ob 15. uri slovesna razglasitev rezultatov. »Tekma za 
Pokal Slovenije v gorskih tekih in peta tekma za TPOK ostaja 
mednarodni tek. Lanskoletna odlična organizacija evropskega 
prvenstva na Veliko planino je v presežnikih odmevala v svetu. 
Tokrat pričakujemo udeležbo tekačev iz 15 držav sveta. Limit 
ostaja dve uri in pol prav zaradi varnosti in spoštljivosti do 
zahtevne proge. Zaradi težavnosti smo skrajšali mladinsko 
progo z namenom, da se teka udeleži tudi čim več mladih,« 
je povedal organizator in vodja tekmovanja Dušan Papež.

Tekli bodo na Grintovec

Jesenice – Zadnji julijski teden je tradicionalno namenjen prve-
mu zboru mlade slovenske hokejske reprezentance do 20 let 
v novi sezoni, saj so prav mladi risi tisti, ki jih že v decembru 
čaka svetovno prvenstvo. Tako so se v Podmažakli zbrali v 
začetku tedna, do nedelje pa bodo opravili osem treningov na 
ledu ter odigrali prijateljski tekmi proti reprezentancama Italije 
in Poljske. Novo sezono začenjajo tudi z novim strokovnim 
štabom. Mesto glavnega trenerja je vodstvo Hokejske zveze 
Slovenije zaupalo dosedanjemu pomočniku selektorja članske 
izbrane vrste Alešu Burniku, ki mu bosta pomagala še Lovro 
Bajc, ki sicer deluje na Finskem, in nekdanji reprezentančni 
vratar Andrej Hočevar, ki se podaja v trenerske vode. 

Mladi risi na Jesenicah

Jože Marinček

Kranj, Domžale – Da Nogo-
metni klub Triglav, ki je se-
zono odprl z remijem v Mur-
ski Soboti, misli še kako res-
no, je vodstvo gorenjskega 
prvoligaša dokazalo še pred 
uvodno domačo preizkuš-
njo, saj je sklenilo sodelova-
nje z dvema novincema iz 
tujine. Tako sta se Kranjča-
nom pridružila črnogorski 
branilec Ermin Alić in gan-
ski napadalec Afoakwa Dic-
kson. Jutri namreč ekipo 
čaka nova preizkušnja, saj se 
bodo v drugem krogu prve 
SNL Telekom na domačem 
igrišču ob 18. uri pomerili 

z nogometaši Aluminija iz 
Kidričevega, ki so v prvem 
krogu slavili na domačem 
igrišču, ko so z 2 : 1 prema-
gali nogometaše Celja. 

Nogometaši Domžal bodo 
v drugem krogu v nedeljo 
ob 20.15 še drugič zapored 
igrali domačo tekmo, gosti-
li pa bodo ekipo Rudarja iz 
Velenja, ki v Domžale priha-
ja s porazom v prvem krogu. 
Obe ekipi sta včeraj odigra-
li prve tekme drugega kroga 
kvalifikacij v ligi Evropa. Os-
tali trije pari drugega kroga 
so še Celje – Gorica (danes 
ob 18. uri), Maribor – Mura 
(nedelja ob 18.15) in Krško – 
Olimpija (nedelja ob 20.30). 

Triglav prvič doma
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Cveto Zaplotnik

Kranj – V Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije pri-
čakujejo od ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, da bo čim prej ob-
javilo nov razpis za naložbe v 
kmetijska gospodarstva. 

Lanski razpis je bil zaklju-
čen novembra, rezultati odo-
britve vlog pa so bili znani 
šele ta mesec. Zbornica je še 
pred zaprtjem razpisa opo-
zorila, da razpisani znesek 
deset milijonov evrov ne bo 
zadoščal glede na predvide-
no število vlog. To se je tudi 
dejansko zgodilo, ministr-
stvo je lahko odobrilo denar 
za naložbe manj kot četrti-
ni kmetij, ki so se na razpisu 

potegovale za denar. Med 
kmeti je to povzročilo neza-
dovoljstvo, še zlasti jih jezi 
dolg odzivni čas agencije za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja, saj je od zaključka 
razpisa do objave rezulta-
tov poteklo več kot pol leta. 
»Tako dolg rok je nespre-
jemljiv, še zlasti za tak raz-
pis, kjer je izvedba projekta 
vezana na začetek gradbene 
sezone,« opozarjajo v zbor-
nici in dodajajo, da so kmetje 
v številnih primerih že začeli 
z gradnjo, pri tem pa so pri-
čakovali, da bodo uspešni na 
razpisu. Dodatna težava je v 
tem, da bo nekaterim vlaga-
teljem potekel status mlade-
ga kmeta oziroma rok veljav-
nosti gradbenega dovoljenja.

V zbornici pričakujejo nov 
razpis za naložbe

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja pripravlja tudi tržno po-
ročilo za goveje meso. Pog-
lejmo, kakšne so bile cene 
v tednu med 9. in 15. juli-
jem, ko je bilo zaklanih 366 
do dve leti starih bikov, 23 
več kot dve leti starih bikov, 
89 krav in 116 telic. K ceni 

so prišteti povprečni prevo-
zni stroški v višini 6,53 evra 
na sto kilogramov hladne 
mase. Pri kakovostnih ra-
zredih se oznake U, R, O, 
P nanašajo na vizualno oce-
njevanje mesnatosti živali, 
oznake 2, 3 in 4 pa določa-
jo razvrstitev trupa glede na 
zamaščenost. Oznaka n.z. 
pomeni, da v tisti kategori-
ji ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

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

 Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
 razred 24 mesecev 24 mesecev
 U2 353,76 - - n.z.
 U3 352,11 - - 346,05
 R2 346,21 - - 332,33
 R3 350,05 343,01 268,09 339,12
 R4 - - 261,53 341,97
 O2 325,08 - 231,82 287,86
 O3 328,52 - 244,15 310,58
 O4 - - n.z. 329,02
 P2 - - 194,64 -
 P3 - - 217,43 -

Kranj – Afriška prašičja kuga se je že pojavila med rejenimi 
prašiči v Romuniji ter med divjimi prašiči na Madžarskem, 
zato je samo še vprašanje časa, kdaj se bo pojavila tudi v 
Sloveniji. Bolezen se na ljudi ne prenaša, pri prašičih pa se 
virus zelo hitro širi. Prašiči poginejo v sedmih do desetih dneh 
po okužbi, umrljivost je praktično stoodstotna. Zbolijo tako 
domači kot divji prašiči, bolezen se med njimi ne prenaša, v 
naravi pa jo prenaša tudi mehki klop iz skupine Ornithodoros. 
Okužbe ni možno preprečiti s cepljenjem.  

Afriška prašičja kuga vse bližje Sloveniji

Na tem območju so vol-
ka že opazili, sicer pa naj bi 
DNK-analiza sline iz ugriz-
nih ran pokazala, ali je bil de-
jansko na delu en volk, kot 
domnevajo v zavodu za goz-
dove, pa tudi to, za katerega 
volka je šlo oziroma od kod 
je prišel. Vse ovce so bile last 
kmeta Klemna Gašperlina z 
Luž. Kot je povedal Klemen, 
na planini, ki jo imajo v na-
jemu od več lastnikov, letos 
pasejo okrog 130 plemen-
skih ovc in še jagnjeta. Volk 
se je tokrat prvič znesel nad 
čredo, že pred leti pa je po 
planini lomastil medved. S 
pašo bodo tudi po pokolu 
ovc nadaljevali, strah, da se 
bo volk še vrnil v čredo, pa 
ostaja.

Na Gorenjskem osem 
medvedov  

 V Zavodu za gozdove Slo-
venije vsako leto v sodelova-
nju z lovskimi organizaci-
jami ocenijo število rjavih 
medvedov v loviščih. Po oce-
ni, ki so jo na podlagi opa-
žanj in drugih znakov izde-
lali v kranjski in blejski ob-
močni enoti zavoda za goz-
dove, se je v opazovanem 
obdobju med 25. februar-
jem in 25. majem v Gorenj-
skem lovsko upravljavskem 
območju zadrževalo osem 
medvedov, od tega štirje na 

območju Jelovice in Spo-
dnjih Bohinjskih gora, dva 
na območju Vzhodnih Ka-
ravank in Kamniško-Savinj-
skih Alp in dva na obmo-
čju Poljanske doline in Do-
lomitov. Na območju Jelovi-
ce in Spodnjih Bohinjskih 
gora so opazili dva manjša 
medveda, težka od osem-
deset do sto kilogramov, v 
loviščih Sorica, Železniki, 
Jošt - Kranj, Kropa, Bohinj-
ska Bistrica, Stara Fužina 
in v lovišču s posebnim na-
menom (LPN) Triglav, sre-
dnje velikega, težkega od 
100 do 150 kilogramov, v lo-
viščih Sorica, Selca, Bohinj-
ska Bistrica in Stara Fuži-
na ter večjega medveda s 17 

centimetrov široko šapo v 
lovišču Sorica. V Vzhodnih 
Karavankah in Kamniško-
Savinjskih Alpah so v opa-
zovanem obdobju zaznali 
navzočnost najmanj dveh 
medvedov v LPN Kozorog 
Kamnik, natančneje v revir-
jih Veža in Mokrica, manj-
ši naj bi imel deset centime-
trov široko šapo in večji od 
13 do 14 centimetrov. Opa-
zili so tudi od 130 do 150 ki-
logramov težkega medve-
da, vendar ne vedo, ali gre 
za večjega od dveh opaženih 
medvedov ali za tretjega. Na 
območju Poljanske doline 
in Dolomitov so evidenti-
rali dva medveda, ki sta se 
v opazovanem obdobju po-
javljala v loviščih Gorenja 
vas, Poljane, Sovodenj in 
Žiri, verjetno pa se kateri od 
teh medvedov občasno po-
javlja tudi na območju Jelo-
vice in Spodnjih Bohinjskih 

gora oziroma obratno – od 
tod naj bi prihajali tudi na 
loško območje.

Umiritev po odstrelu 
bohinjskega medveda

»Tako malo znakov priso-
tnosti medveda, kot jih je bilo 
letos na Zgornjem Gorenj-
skem, že dolgo ni bilo. Zani-
mivo je, da letos nimamo niti 
ene informacije o prisotnosti 
medveda na območju Zaho-
dnih Karavank, podobno ve-
lja tudi za platoja Mežaklje 
in Pokljuke. Prisotnost ne-
katerih medvedov smo ugo-
tavljali le na širšem območju 
Jelovice in Bohinja,« ugo-
tavlja Blaž Černe iz zavoda 
za gozdove in dodaja, da je 
bilo že lani po tem, ko je »od-
šel« problematični bohinjski 
medved, glede škodnih do-
godkov ugodno leto. Beležili 
so le en škodni primer, letos 
pa vsaj doslej še nobenega. 

Volk napada ovce na 
planinski paši
31. stran

Volk je na Dajnarski planini pokončal sedemnajst ovc, na 
sliki ena od njih.

Blaž Černe, vodja odseka za gozdne živali in lovstvo v 
blejski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije

V opazovanem obdobju 
med 25. februarjem 
in 25. majem so v 
Gorenjskem lovsko 
upravljavskem območju 
poleg osmih medvedov 
zaznali tudi prisotnost 
risa v lovišču Dovje 
in volka v lovišču s 
posebnim namenom 
Triglav, in sicer na 
območju severno od 
Bohinjskega jezera 
v bližini Triglavskih 
sedmerih jezer in 
planine Velo.

Zavod za gozdove Slovenije je v strokovnem mnenju 
za odvzem velikih zveri v obdobju od 1. oktobra 
2018 do 30. septembra 2019 predvidel odvzem 225 
medvedov iz lovišč, od tega naj bi jih 200 uplenili, 
razliko pa predstavljajo izgube zaradi prometa, bolezni 
in iz drugih razlogov. V Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije predlog podpirajo, saj po njihovem mnenju 
predvideni odvzem odraža dejansko stanje na terenu, 
hkrati pa predstavlja prvi korak k izboljšanju razmer. 
Kot navajajo v zbornici, je ugotavljanje številčnosti 
medvedov v okviru projekta Din Alp Bear pokazalo 
v zadnjih osmih letih povečanje staleža kar za 33 
odstotkov.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – V cen-
tru Čebelarske zveze Slo-
venije na Brdu pri Lukovi-
ci bodo v torek posadili 210 
sončnic, ki bodo simbolič-
no predstavljale slovenska 

čebelarska društva. Po po-
saditvi sončnic bo predsta-
vitev projekta Kar sejemo, to 
žanjemo, in napotkov o uži-
vanju sončničnega olja, se-
men in cvetnih listov sonč-
nic, dogodek pa bodo zaklju-
čili s pokušino sončničnega 

olja ter s pogostitvijo s kru-
hom in pekovskim pecivom 
iz semena sončnic. 

V okviru projekta Kar se-
jemo, to žanjemo, ki ga iz-
vaja čebelarska zveza sku-
paj s številnimi partnerji, so 
v prejšnjih letih spodbujali 

setev medovite ajde, v zad-
njih dveh letih pa spodbuja-
jo tudi pridelovanje sončnic, 
ki so lahko okras vrtov, se-
jejo pa jih tudi kot strniščni 
posevek. Ker cvetijo v drugi 
polovici septembra, so dob-
ra paša za čebele v času, ko 
v naravi zanje ni več dovolj 
hrane. Semena sončnic so 
pomembna hrana za čebele, 
ljudi in živali.

Posadili bodo več kot dvesto sončnic

Kranj – Po podatkih državnega statističnega urada je bilo lani 
v Sloveniji v kontrolo ekološkega kmetovanja vključenih 3635 
kmetijskih gospodarstev, od tega je bilo 3190 gospodarstev 
z že urejenim statusom ekološkega pridelovalca, preostalo 
pa so bila gospodarstva v postopku preusmerjanja. Ekološka 
gospodarstva predstavljajo pet odstotkov vseh gospodarstev v 
Sloveniji, njihovo število pa je bilo lani skoraj za devet odstot-
kov večje kot leto prej. Površina kmetijskih zemljišč, vključenih 
v ekološko pridelavo, je bila lani v primerjavi s predlani za 3996 
hektarjev ali enajst odstotkov večja, število živali v ekološki 
reji pa je večinoma poraslo za od tri do pet odstotkov. Število 
čebeljih panjev se je zvišalo za petino. Količina mesa ekološko 
zrejenih živali je bila lani enaka kot prejšnje leto.

Vse več ekoloških kmetijskih gospodarstev
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T:  04/258 70 00  E: info@merkurnepremicnine.si

www.merkurnepremicnine.si

Želite svoji ekipi ponuditi dobre delovne 
pogoje, ker veste, da počutje vpliva tudi  

na rezultate poslovanja? 

Neradi zapravljate čas v prometnih konicah 
in se obenem zavedate pomena  

dostopnosti poslovnih partnerjev? 

Vas bolj kot na mestne zidove navdihujejo 
pogledi na spreminjajočo naravo?

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom 
Poslovne stavbe Merkur Naklo!

Pisarne  
z razgledom

MERKUR
nepremicnine

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Mejnik pol mili-
jona mobilnih uporabnikov, 
ki so ga tri leta po prevzemu 
družbe Tušmobil nedav-
no dosegli v Telemachu, so 
obeležili s kampanjo, ki traja 
še do konca avgusta in s ka-
tero so izbranim fiksnim in 
mobilnim paketom družine 
Več prepolovili cene v prvem 
letu naročnine. 

Kot poudarjajo na Telema-
chu, uporabnike nagovarjajo 
s preprosto in pregledno po-
nudbo paketov, ki pritegne 
tudi z velikimi količinami 
prenosa podatkov. »Telema-
chova lastna mobilna infra-
struktura v Sloveniji je pri-
merljiva z najkakovostnej-
šimi mobilnimi mrežami v 
Evropi. Kot prva izbira slo-
venskih mobilnih uporabni-
kov si Telemach prizadeva 
slediti svetovnim trendom in 
tudi v prihodnosti zagotavlja-
ti uporabo najnaprednejših 
tehnoloških funkcij, poveza-
nih s telekomunikacijami,« 
poudarjajo v podjetju. »Upo-
rabniki prepoznavajo našo 
kakovost, k njenemu zagota-
vljanju pa smo zavezani tudi 
v prihodnje,« je ob odprtju 
nove poslovalnice v Ljubljani 
povedal Adrian Ježina, pred-
sednik poslovodstva družbe. 

»V prvi vrsti želimo upo-
rabnikom ponuditi vrhun-
sko uporabniško izkušnjo 
v vseh segmentih našega 

delovanja. Tehnologija nam 
to omogoča. To, da v mobil-
nem segmentu rastemo naj-
hitreje, pomeni, da trenu-
tno ponujamo najboljše sto-
ritve, nikakor pa ne pomeni, 
da ne bi mogli biti še boljši. 
Pol milijona mobilnih upo-
rabnikov je podatek, ki kaže, 
da smo na dobri poti,« še do-
daja Ježina. Ditka Maučec, 
članica poslovodstva druž-
be, je dodala, da je pomemb-
na tudi marketinška strate-
gija. V družbi uporabnike 
nagovarjajo z direktno, od-
prto in tudi zabavno komu-
nikacijo. Med mobilnimi 
uporabniki, ki svojo številko 

prenesejo od enega k druge-
mu operaterju, je od 35 do 
40 odstotkov takšnih, ki jo 
prenesejo k Telemachu. Kot 
opažajo v družbi, šestdeset 
odstotkov uporabnikov kupi 
mobilni telefon z vezavo, 
menjajo pa jih v povprečju 
na dve do tri leta. Ditka Mau-
čec opaža tudi trend, da upo-
rabniki kupujejo vse dražje 
mobilne telefone.

Vse več uporabnikov se 
odloča za združevanje mo-
bilnih in fiksnih telekomu-
nikacijskih storitev, česar se 
zavedajo tudi pri družbi, kjer 
so paketom trojčkov prepo-
lovili cene. Kot ugotavlja 

Ditka Maučec, članica poslo-
vodstva družbe, uporabni-
ki želijo biti povezani s sple-
tom, želijo si širokega nabo-
ra televizijskih programov, 
ki jim morajo biti doseglji-
vi povsod.

Po besedah Ježine podjetje 
v zadnjih letih v infrastruk-
turo vlaga več kot deset mili-
jonov evrov letno, tudi v pri-
hodnjih letih pa bodo vlagali 
tako v fiksno kot mobilno in-
frastrukturo. »V prihodnjih 
treh do petih letih bomo v 
infrastrukturo vložili več kot 
sto milijonov evrov,« je ob 
odprtju nove poslovalnice v 
Ljubljani napovedal Ježina.

Vsak četrti pri Telemachu
Telemach ima na slovenskem trgu že pol milijona mobilnih uporabnikov. Kot pravijo v vodstvu družbe, 
je cilj podjetja omogočiti čim boljšo uporabniško izkušnjo, zato v prihodnjih letih napovedujejo več kot 
sto milijonov evrov investicij v infrastrukturo.

Adrian Ježina in Ditka Maučec v naslednjih letih napovedujeta velika vlaganja v infrastrukturo.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ljubljanska borza 
vrednostnih papirjev je bila 
v letošnjem prvem polletju 
v znamenju bika, to je po-
rasta delniških tečajev. In-
deks SBI TOP se je od kon-
ca lanskega leta do konca 

letošnjega junija zvišal z 
806,52 na 886,88 točke, kar 
pomeni skoraj desetodstotni 
porast. Med delnicami prve 
kotacije se je najbolj zvišal 
tečaj delnice Gorenja, njena 
vrednost se je več kot podvo-
jila, kar je bila posledica obja-
ve prevzemne ponudbe. Od 

ostalih delnic so se vredno-
stno najbolj okrepile delni-
ce Mercatorja (+37,5 odstot-
ka), vendar je bil njen tečaj 
27,6 evra še vedno bistve-
no nižji od prevzemne cene 
(86 evrov za delnico). Tečaj 
delnice Intereurope se je v 

pol leta zvišal za 17,9 odstot-
ka, Pozavarovalnice Sava za 
12,6 odstotka in Telekoma 
Slovenije za 10,8 odstotka. 
Delnici Petrola in Krke sta 
bili ob polletju na približno 
enaki ravni kot ob koncu lan-
skega leta. 

Porast večine delniških tečajev
Na Ljubljanski borzi se je v prvem letošnjem polletju indeks SBI TOP zvišal skoraj za deset odstotkov.

V prvi polovici leta je bilo na Ljubljanski borzi skoraj za 193 
milijonov prometa z delnicami in obveznicami. / Foto: Gorazd Kavčič

Tečaji delnic 

Delnica 
Tečaj (v evrih)

29. 6. 2018 30. 12. 2017
Gorenje 11,50 5,10

Intereuropa 2,36 2,001

Krka 57,80 57,50

Luka Koper 31,90 30,40

Mercator 27,60 20,07

Petrol 349,00 349,45

Pozavarovalnica Sava 17,80 15,80

Telekom Slovenije 91,80 82,88

Zavarovalnica Triglav 30,20 28,90

Cinkarna Celje 249,00 217,00

Datalab tehnologije 2,84 2,50

Indeks SBI TOP 886,88 806,52

Cveto Zaplotnik

Kranj – Skupina Telekom 
je v letošnjem prvem pol-
letju ustvarila 14,5 milijona 
evrov čistega dobička, ki je 
bil za dve petini nižji kot v 
lanskem prvem polletju. S 
prodajo in drugim poslova-
njem je ustvarila 363 milijo-
nov evrov poslovnih prihod-
kov, kar je bilo en odstotek 
več od načrtovanih in dva 
odstotka manj kot v enakem 
lanskem obdobju. Poslovni 
odhodki so bili na ravni lan-
skih. Kot so pojasnili v Te-
lekomu, so bili prihodki 
višji na fiksnem segmentu 

končnega trga in nižji na ve-
leprodajnem trgu in mobil-
nem segmentu končnega 
trga, predvsem zaradi op-
timizacije naročnikov na 
ugodnejše pakete in evrop-
ske regulacije. Za naložbe 
so namenili 48,5 milijona 
evrov, največ za moderni-
zacijo ter za krepitev in ra-
zvoj širokopasovnih optič-
nih omrežij in mobilnega 
omrežja.

Skupina načrtuje letos 
755 milijonov evrov poslov-
nih prihodkov, čisti poslov-
ni izid v višini 40,9 milijo-
na evrov in za 158 milijonov 
evrov investicij.

V Skupini Telekom za dve 
petini nižji dobiček

Kranj – Večina zavezancev, ki je prejela informativni izračun 
dohodnine v drugem svežnju na začetku junija, bo preveč 
plačano dohodnino prejela na svoj račun v teh dneh, a naj-
kasneje do 30. julija. Nekateri pa so jo prejeli že v torek, 24. 
julija. Finančna uprava je namreč izpolnila obljubo, ki jo je 
dala pozimi, da bo tistim, ki so uveljavljali posebno olajšavo za 
vzdrževane družinske člane po elektronski poti preko sistema 
eDavki, izplačala morebitno preveč plačano dohodnino štiri 
delovne dni prej kot sicer. Takšnih zavezancev je bilo 35.040, 
njihov skupni znesek vračila dohodnine pa je presegal 32 mi-
lijonov evrov. V primeru, da je zavezanec vložil ugovor zoper 
informativni izračun dohodnine ali da je davčni organ preveč 
plačano dohodnino pobotal z morebitnim dolgom, vračilo 
dohodnine ni bilo izvedeno. 

Nekaterim je »davkarija« že vrnila dohodnino

Kranj – Nadzorni svet Deželne banke Slovenije se je prejšnji 
torek seznanil z odstopom Sonje Anadolli z mesta predsedni-
ce uprave banke in soglašal, da ji s tem dnem sporazumno 
preneha mandat. Za novega predsednika je začasno, za pol 
leta, imenoval Marka Rozmana. Banka je lani ustvarila 3,81 
milijona evrov čistega dobička.

Sprememba v vodstvu Deželne banke Slovenije
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Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Simon Šubic

Kranj – »Podružnična šola 
Ljubno. Talne označbe na 
cesti so izbrisane in jih je 
treba ponovno narisati. 
Prometni znak, ki kaže pro-
ti šoli, je zakrit z vejami.« 
»Podružnična šola Srednja 
vas v Bohinju. Že leta se 
opozarja na neprimernost 
prometne ureditve na avto-
busnem postajališču v Sred-
nji vasi v Bohinju. Glede na 
to, da cesta poteka v nepre-
glednem ovinku, kjer vsak 
dan hodijo otroci v šolo, bi 
bilo smiselno postaviti fi-
zično oviro oziroma vsaj 
označen prehod za pešce.« 
To sta le dva od dobrih štiri-
desetih predlogov za uredi-
tev nevarnih točk na šolskih 
poteh na Gorenjskem, ki jih 
je Policijska uprava Kranj ta 
mesec prejela na svoji Face-
book strani. Gorenjski poli-
cisti so namreč v začetku ju-
lija občane, še zlasti pa star-
še, pozvali, naj jim prek Fa-
cebooka posredujejo pre-
dloge za ureditev nevarnih 
šolskih poti. Predloge zbira-
jo še do ponedeljka (30. ju-
lija).

Na Policijski upravi Kranj 
so zadovoljni z odzivom ob-
čanov, še posebej zato, ker 
so na Facebooku prisotni 
šele od prejšnjega mese-
ca, pa tudi zbiranja podat-
kov so se na ta način lotili 

prvič. Vse prejete predloge 
bodo najprej preverile lokal-
ne policijske postaje, nato 
pa jih bodo skupaj z mne-
nji policije posredovali pri-
stojnim službam, je pojas-
nil Bojan Kos s Policijske 

uprave Kranj. »Nekatere te-
žave, ki jih opažajo občani, 
lahko rešimo mi in gre v tem 
delu predvsem za nadzor na 
mestih, kjer si občani želijo 
pogostejših kontrol in s tem 
več nadzora. Večino ostalega 
pa je na upravljavcih cest, ob-
činah ali državi. V krajšem 
času je po naši oceni rešlji-
va ureditev vegetacije, cestne 
signalizacije, talnih oznak, 
dodajanje ogledal in podob-
no. Gre za stvari, ki ne zah-
tevajo velikih posegov. Kjer 
pa si občani želijo pločnike 
in korenitejše posege v pros-
tor, bo potrebnega več časa 
ter sodelovanje pristojnih in 
iskanje rešitev,« je dodal. 

Še pogled v policijsko sta-
tistiko prometnih nesreč z 
udeležbo otrok v zadnjem 
šolskem letu. Od lanskega 
septembra do julija letos so 
bili v nesrečah udeleženi dva 
otroka do sedmega leta sta-
rosti in sedemnajst otrok v 
starostni skupini od sedem 
do štirinajst let. Večina se je 
v nesrečah lažje poškodova-
la, največkrat so tedaj v pro-
metu sodelovali kot kole-
sarji, zelo redko pa so bili 
povzročitelji nesreče. 

Kje je še nevarno za otroke
Policijska uprava Kranj na svoji Facebook strani še do ponedeljka zbira predloge občanov, na katerih 
nevarnih odsekih šolskih poti je treba poskrbeti za dodatno varnost.  

Tudi v križišču za Osnovno šolo Tržič je treba urediti talne 
označbe, so policijo opozorili občani. / Foto: Facebook (PU Kranj)

Kranj – Kranjski policisti obravnavajo nesrečo kolesarja, ki 
se je zgodila v ponedeljek, 23. julija, v še neugotovljenem 
času med 16. uro in 19.30. Kolesar, ki je lažje poškodovan, 
je domnevno padel na relaciji Stražišče–Šmarjeta gora. Kdor 
je videl nesrečo kolesarja oziroma se je srečal z njim (spodaj 
slika njegovega kolesa), naj podatke zaradi razjasnitve okoli-
ščin sporoči policiji na interventno številko 113 ali anonimni 
telefon policije 080 1200.

Iščejo priče kolesarske nesreče
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Radovljica – Na Ljubljanski cesti v Radovljici je neznani storilec 
v torek v trgovini izkoristil krajšo odsotnost prodajalke in iz 
blagajne odtujil manjši znesek denarja. Dejanja je osumljen 
približno trideset let star moški, ki je visok okoli 175 centi-
metrov, suhe postave, črnih kratkih las in svetlejše polti. Bil 
je neobrit, nosil pa je belo majico in temno modre delavske 
hlače z naramnicami.

Iz blagajne ukradel denar

Simon Šubic

Kranj – Minula sreda je bila 
za ekipo za helikoptersko re-
ševanje v gorah, ki dežura na 
brniškem letališču, izjemno 
naporna, saj je morala s po-
licijskim helikopterjem pos-
redovati kar šestkrat. »Glede 
na običajen dan sredi tedna 
je število veliko, popoldan-
ski tempo za ekipo pa narav-
nost peklenski,« je ocenil Bo-
jan Kos, tiskovni predstavnik 
Policijske uprave Kranj. 

Reševalno ekipo z Brnika 
so na intervencijo prvič na-
potili že pred osmo uro, ko 
sploh še ni začela delati. Iz 
Triglavske severne stene so 
morali rešiti štiri alpiniste, 
ki so že v torek med pleza-
njem v Slovenski smeri zaš-
li s smeri in se izgubili, noč 
pa so prebili na gori. Okoli 
dveh popoldan je bilo zara-
di težjega bolezenskega sta-
nja planinca nujno reševa-
nje na Kamniškem sedlu, 
ob peti uri so poleteli po tu-
ristko, ki se je huje poškodo-
vala pri soteskanju v Bohi-
nju. Okoli šeste ure so po-
magali planincema, ki sta na 

na območju Planine Jezero 
zašla na zelo izpostavljen in 
skalnat teren, kmalu zatem 
pa so od Sedmerih jezer od-
peljali še planinko s poškod-
bo hrbta. 

A prvih pet intervencij je 
bilo samo uvod v zadnje re-
ševanje na območju Storži-
ča. Okoli 19. ure jih je pokli-
cala planinka, da ne more na-
daljevati poti. »Reševanje bi 
bilo povsem rutinsko, če pla-
ninka s sabo ne bi imela dveh 
psov. Eden je bil prijazen, 
drugi popadljiv, kar je bila 
velika težava in je bila ekipa v 
že tako zahtevnih razmerah, 
ki so ves čas prisotne v gorah, 

primorana hitro najti varno 
rešitev za uspešno reševanje. 
Del ekipe je planinko s kra-
ja, kjer je bila, najprej pospre-
mil do višje točke, drugi del 
ekipe pa je medtem pripra-

vil in prilagodil prostor v he-
likopterju, ki je naposled vse 
pobral in odpeljal v dolino,« 
je zahtevno reševanje opisal 
Kos in dodal, da bi bilo reše-
valcem prihranjenih mnogo 
neprijetnosti, če bi planinka 
imela s seboj nagobčnik, ki bi 
ga nadela popadljivemu psu. 
Ob tem je opozoril, da tudi v 
gorah veljajo povsem enaka 
pravila glede zaščite in nad-
zora nad živalmi kot v dolini. 

»Za sabo policisti in reševal-
ci ne puščamo nikogar, ven-
dar tokrat ni manjkalo ve-
liko, da bi storili ravno to in 
da bi planinka s psom na var-
nem mestu morala počakati 
na klasičen, daljši nočni peš 
spust v dolino,« je še prista-
vil Kos.

Helikopterske ekipe slo-
venske policije in vojske so 
letošnje poletje posredovale 
v že 58 intervencijah na tež-
je dostopnih terenih, lani so 
imeli 48 takšnih intervencij. 
Zahtevnost reševanj je le-
tos večja, več je tudi poško-
dovanih in zaplezanih v tež-
jih alpinističnih smereh, po-
jasnjujejo policisti, ki po-
zivajo turistične delavce in 
druge, ki skrbijo za nastani-
tev tujcev, naj jih tudi sami 
seznanjajo, da so slovenske 
gore sicer lepe, a tudi zelo 
zahtevne, zato naj se odlo-
čijo za usposobljene gorske 
vodnike. Za domače planin-
ce pa velja napotek, naj izbi-
rajo sebi primerne ture, na 
katere se je treba tudi ustre-
zno pripraviti in se pozani-
mati, v kakšnem stanju so iz-
brane poti. 

Za reševalci je naporna sreda
Dežurna ekipa za helikoptersko reševanje je v sredo opravila šest intervencij, najtežja je bila zadnja na 
Storžiču, kjer so pomagali planinki z dvema psoma. 

Pred približno desetimi dnevi je tuji planinec zaprosil 
za pomoč, ker je z družino zaradi slabih vremenskih 
razmer obstal na Prisojniku. Kranjskogorski gorski 
reševalci so se na klic odzvali, a ko so prišli do družine, 
jim je prijavitelj povedal, da pomoči ne potrebujejo 
oni, ampak nekdo drug, ki je še višje, zato so reševalci 
iskanje nadaljevali vse do grebena gore Prisojnik. 
Našli niso nikogar, dejanje pa prijavili policiji, ki je 
tujca kazensko ovadila zaradi zlorabe znamenj za 
pomoč in nevarnost.

Jesenice – V začetku tedna je policist, ko ni bil v službi, svojim 
kolegom na interventno številko 113 prijavil nezanesljivo vo-
žnjo voznika osebnega avtomobila, ki se je po gorenjski avto-
cesti vozil proti Jesenicam. Voznik je vijugal po vozišču in vozil 
s hitrostjo zgolj okoli osemdeset kilometrov na uro. Policisti 
so voznika ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, 
ki je pokazal 0,83 mg/l alkohola. Izločili so ga iz prometa. 

Vijugal po cesti

Vintgar – Skupina Belgijcev je 
v ponedeljek na območju Vin-
tgarja zašla na brezpotje, kjer 
je poskušala preplezati nižjo 
skalo. Eden je pri tem padel 
in se poškodoval. Nesreča se 
je zgodila na območju železni-
ške proge, zato so za krajši čas 
ustavili železniški promet. 

Zašli na brezpotje

Na podlagi sklepa se do 
pravnomočne odločitve o 
tožbenem zahtevku Leskov-
šku prepove odtujiti in obre-
meniti nepremičnino na 
Mlaki pri Kranju, na kateri 
stojita dve stavbi. Poleg tega 
je prepovedalo izplačilo, pre-
nos, odtujitev ali obremeni-
tev sredstev, ki jih imata za-
konca na svojih bančnih in 
varčevalnih računih. 

Zakonca Leskovšek sta 
bila konec junija oproščena 
v kazenskem postopku. Kot 
je tedaj poročal časnik Dnev-
nik, je tožilstvo med sodnim 
procesom svoje očitke pre-
cej zožilo, na koncu pa je 
zakoncema očitalo zlorabo 
prostitucije, ker naj bi od no-
vembra 2013 do aprila 2016 
nadzorovala 33 tujih deklet, 
ki so se prostituirala v loka-
lih Veronika v Dragočajni 

in Red & Black na Mlaki pri 
Kranju. Kot vodji organizi-
rane združbe naj bi pri tem 
zaslužila okoli tristo tisoč 
evrov. Dragu Leskovšku so 
poleg tega na koncu očitali 
še en primer trgovine z ljud-
mi. Sodišče je oba oprostilo, 
ker je bilo v dokaznem po-
stopku ugotovljeno, da so 
se dekleta za nudenje spol-
nih odnosov odločila sama, 
pa tudi gibanja jim ni nihče 
omejeval. Iz enakih razlogov 
sta bila oproščena tudi Mar-
ko Kern in Milan Živić, ki sta 
delala v lokalih in naj bi po 
zatrjevanju tožilstva sodelo-
vala pri nečednih poslih. 

Končni izplen tožilstva v 
končanem kazenskem po-
stopku je bila le obsodba 
Draga Leskovška zaradi po-
sedovanja orožja, za kar je 
bil obsojen na dva meseca 
zapora, kazen pa je že pres-
tal v priporu.

Dokazati morata 
izvor premoženja
31. stran
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Pogovor
Martin Rihtaršič je na splošni 
maturi dosegel najvišji možni 
uspeh. Stran 18

Pogovor
Doktor lesarstva Miha Humar 
iz Komende, dekan Biotehniške 
fakultete v Ljubljani ... Stran 19

Reportaža
Na »črni« četrtek je helikopter 
v jeseniški bolnišnici pristal kar 
šestkrat. Stran 20

Urša Peternel

V Sofiji v Bolgariji se je 
končalo 4. evropsko mladin-
sko prvenstvo za gluhe in 
naglušne atlete in atletinje, 
ki je bilo za Slovenijo zelo 
uspešno. Sedemnajstletna 
Iris Breganski  iz Radovlji-
ce se je namreč domov vrni-
la s kar tremi odličji. Najprej 
je bila srebrna pri suvanju 
krogle, za drugo mesto je bil 
dovolj rezultat 10,24 metra, 
nato pa je postala še evrop-
ska mladinska prvakinja v 

metu kopja s 26,69 metra 
in evropska mladinska prva-
kinja v skoku v višino s 154 
centimetri. 

Iris, ki se je rodila glu-
ha, prihaja iz športne druži-
ne. Njena mama in teta sta 
bili uspešni atletinji pri lju-
bljanskem ŽAK-u, oče je ig-
ral košarko pri ljubljanski 
Iliriji. Dedek je bil začetnik 
košarke v Medvodah, stara 
mama pa je bila dobra pla-
valka v Radovljici. Tako se 
je tudi Iris že zgodaj začela 
ukvarjati s športom. Najprej 

je tekla na krosih, igrala od-
bojko, zatem pa jo je nav-
dušila atletika. »Pri atletiki 
imaš svoj rezultat, čas, cen-
timetre. Poleg tega rada tek-
mujem. Mami mi je pokaza-
la skok v višino in takoj mi je 
bil všeč. Rada imam tudi di-
scipline za mnogoboj. Sedaj 
treniram v klubu AD Kro-
nos pri Gregorju Japlju, pri 
Romani Kuhar pa treniram 
kopje in kroglo. Trenira in-
valide in je zelo dobra trener-
ka,« je povedala Iris, ki sliši s 
pomočjo polžastega vsadka. 

Z operacijo so ji ga vstavili, 
ko je imela štiri leta in tak-
rat je, kot pravi, tudi prvič sli-
šala in se začela učiti govo-
riti. »Problem ni sluh, am-
pak govor, izražanje. Najraje 
se pogovarjam z eno osebo, 
da gledam v obraz in sledim, 
kaj kdo govori. Če česa takoj 
ne razumem, prosim, naj mi 
pove z drugimi besedami. 
Ampak se s tem ne obreme-
njujem, uživam v pogovoru, 
rada spoznavam ljudi,« pravi 
Iris, ki se udeležuje tako tek-
movanj za slišeče kot tekmo-
vanj za gluhe atlete.

»Pri tekmovanju za gluhe 
ne smemo nositi aparata. Ko 
snamem aparat, ne slišim 
čisto nič. Isto je, če zmanj-
ka baterij v aparatu, ponoči, 
ko spim, ali ko moram – za-
radi vode, mokrih las in ko 
plavam – sneti aparat. Če me 
kdo pokliče, ga ne slišim. Na 
tekmi v Sofiji sem gledala se-
mafor s svojo številko, kdaj 
sem na vrsti. Sicer pa tek-
mujem med slišečimi na 
tekmah v Sloveniji, za klub 
in za svojo šolo. Takrat no-
sim aparat, saj se z njim bo-
lje počutim.« 

In kakšni so njeni atlet-
ski cilji? »Pripravljam se na 
nova tekmovanja, treniram, 
se učim novih disciplin. Nas-
lednje leto je člansko tekmo-
vanje za gluhe in naglušne, 

čez dve leti evropsko prven-
stvo U20. Za svoj klub Kro-
nos bi rada tekmovala še v 
drugem delu letošnje sezo-
ne,« je povedala Iris, ki obi-
skuje srednjo zdravstveno 
šolo v Ljubljani, smer bolni-
čar negovalec, kjer je zaklju-
čila drugi letnik. Med šol-
skim letom biva v Ljubljani 
v dijaškem domu. Tako med 
tednom tudi trenira v Lju-
bljani, ob koncih tedna pa 
v Radovljici. Skuša opraviti 
vsaj pet treningov na teden. 

Iris obiskuje običajno sre-
dnjo šolo. Kot priznava, je 
dokaj naporno, saj mora 
biti ves čas osredotočena, če 
hoče razumeti, kaj predava-
jo profesorji. Tako je včasih 
zelo utrujena. Zelo rada pa 
ima prakso; letos je dva me-
seca delala v domu starostni-
kov v Radovljici, kjer ji je bilo 
zelo všeč. »Rada sem z ljud-
mi in jim pomagam,« pravi. 
Naslednje leto jo čaka zak-
ljučni izpit v šoli, a si želi 

nadaljevati šolanje; veseli jo 
vse, kar je povezano s špor-
tom, denimo masaža, tudi 
trenerstvo.

Na Iris so ponosni tudi v 
Radovljici. Po vrnitvi iz So-
fije jo je sprejel radovljiški 
župan Ciril Globočnik. »Ker 
sem po duši športnik, vem, 
kako je treba garati za tako 
vrhunske rezultate. Pono-
sen sem, da si naša občanka, 
in prepričan sem, da boš še 
izboljševala rezultate. Pos-
tavljaj si visoke cilje,« ji je 
položil na srce. Sprejema so 
se udeležili tudi predstav-
niki Zveze gluhih in nag-
lušnih Slovenije in Zveze 
za šport invalidov Sloveni-
je, ki so vsi ponosni na mla-
do atletinjo. Kot so poudari-
li, je prav šport pomemben 
dejavnik socializacije gluhih 
oziroma invalidov nasploh. 
Irisine medalje pa so velika 
spodbuda tudi drugim mla-
dim gluhim in naglušnim 
športnikom.

Odlična športnica,  
srčna najstnica
Sedemnajstletna Iris Breganski iz Radovljice je na mladinskem evropskem prvenstvu za gluhe in 
naglušne atlete v Bolgariji osvojila kar tri odličja. Postala je evropska mladinska prvakinja v metu kopja 
in v skoku v višino in podprvakinja v suvanju krogle. A Iris ni samo odlična športnica, ki tekmuje tudi 
med slišečimi, temveč je tudi srčno dekle, bodoča bolničarka, ki je rada z ljudmi in jim pomaga.

Iris (v sredini) na tekmovanju v Sofiji po osvojitvi prvega 
mesta v skoku v višino. Prav skok v višino je njena najljubša 
disciplina. / Foto: arhiv Iris Breganski

Na sprejemu pri radovljiškem županu Cirilu Globočniku, ki je ponosen na njene dosežke. 
»Postavljaj si visoke cilje,« ji je položil na srce. / Foto: Gorazd Kavčič

»Iris ne more biti operna pevka ali plesalka; v športu 
pa se lahko najde in zapolni vrzel, zaradi katere mora 
že vse življenje dohajati druge otroke,« je povedala 
Irisina mama Mojca Breganski, tudi sama odlična 
atletinja, skakalka v višino.
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Od petka do petka

Simon Šubic

Kovačič še na ustavno 
sodišče

Pobudnik referenduma o 
zakonu o drugem tiru Vili 
Kovačič je konec prejšnjega 
tedna, tako kot je napovedal, 
na ustavno sodišče vložil pri-
tožbo na sodbo vrhovnega 
sodišča, ki je zavrnilo njego-
vo pritožbo na poročilo o izi-
du majskega (drugega) refe-
renduma. Skoraj istočasno 
je v veljavo že stopil zakon, ki 
opredeljuje način financira-
nja projekta drugi tir, a Kova-
čič zdaj ustavnim sodnikom 
med drugim predlaga, naj 
njegovo izvajanje do konč-
ne odločitve zadržijo. Pri-
tožba se nanaša na poroči-
lo Državne volilne komisije 
o izidu glasovanja na ponov-
ljenem referendumu o zako-
nu o drugem tiru. Na njem 
je zakon podprlo 49,94 od-
stotka volivcev, proti pa jih 
je bilo 50,06 odstotka, a za-
kon kljub temu ni bil zavr-
njen, saj ni bil dosežen pred-
pisani kvorum. Vrhovno so-
dišče je pritožbo ocenilo za 
neutemeljeno, zato se je Ko-
vačič pred tednom dni prito-
žil še na ustavno sodišče. Na-
vedel je, da vrhovno sodišče 
ni upoštevalo dejanskega 
stanja neenakosti v referen-
dumski kampanji in je arbi-
trarno razsodilo, da neena-
kost ni vplivala na referen-
dumski izid. Poleg tega ni 
sklicalo javne obravnave in 

zaslišanja prič, prav tako se 
ni pozanimalo o resničnosti 
navedb vlade in njega, je še 
opozoril v ustavni pritožbi.

Ustavno sodišče o 
odvzemu premoženja

Ustavno sodišče je te dni 
razveljavilo del zakona o od-
vzemu premoženja nezako-
nitega izvora, ki je omogo-
čal odvzem tudi tistega pre-
moženja, ki je bilo nezako-
nito pridobljeno pred 29. 
novembrom 2011, ko je za-
kon začel veljati. Po mne-
nju ustavnih sodnikov je to v 
neskladju z načelom prepo-
vedi povratne veljave pred-
pisov. Ustava sicer dopuš-
ča izjeme, vendar le, »če to 
zahteva javna korist in če 
se s tem ne posega v prido-
bljene pravice«, ministrstvo 
za pravosodje pa take javne 
koristi po navedbah sodišča 
ni izkazalo, so še navedli. K 
tej odločitvi je delno odklo-
nilno ločeno mnenje podala 
ustavna sodnica Etelka Kor-
pič - Horvat, ki ocenjuje, da 
bo odločitev ustavnega so-
dišča o razveljavitvi sporne-
ga člena zakona učinkovala 
tako, da bo »oprala« premo-
ženja, ki so bila do razvelja-
vitve navedene zakonske do-
ločbe deloma ali v celoti ne-
zakonitega izvora. Ministr-
stvo za pravosodje ocenju-
je, da bo odločitev ustavne-
ga sodišča imela tako daljno-
sežne kot tudi konkretne po-
sledice v postopkih, vezanih 

na dejanja, storjena pred 29. 
novembrom 2011. Na speci-
aliziranem državnem to-
žilstvu so na primer oceni-
li, da bo odločba ustavnega 
sodišča neposredno vpliva-
la na najmanj deset obstoje-
čih zadev.

Korupcijska tveganja pri 
predpisovanju očal

Komisija za preprečeva-
nje korupcije (KPK) je ta te-
den sporočila, da je zaznala 
korupcijska tveganja pri iz-
vajanju okulistične dejavno-
sti in predpisovanju pripo-
močkov za izboljšanje vida. 
Komisija je zavzela stališče, 
da okoliščine, ko pristojni 
zdravniki okulisti, ki pred-
pisujejo zavarovancem Za-
voda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (ZZZS) 
pripomočke za izboljšanje 
vida v breme zavoda, rav-
najo na način, da so »pove-
zani« z zasebnimi gospo-
darskimi družbami oziro-
ma samostojnimi podjetni-
ki za izdelavo pripomočkov 
za izboljšanje vida, predsta-
vljajo kršitev integritete. Po 
mnenju komisije gre za sis-
temski problem, ki ga mo-
rata ustrezno preučiti mini-
strstvo za zdravje in ZZZS. 
V ZZZS, kjer mnenje KPK 
še preučujejo, so pojasnili, 
da so že 2. julija vse izvajal-
ce zdravstvenih storitev, ki 
izvajajo okulistično dejav-
nost, in vse pogodbene do-
bavitelje optike opozorili na 

tveganje korupcije. Opozori-
li so jih tudi na dolžnost oku-
listov, da po predpisu očal, 
leč ali dodatkov naročilnico 
izročijo zavarovani osebi, ki 
nato prosto izbere optika.

Več smrti kot rojstev

V letu 2017 je v Sloveni-
ji prvič po enajstih zapore-
dnih letih s pozitivnim na-
ravnim prirastom več prebi-
valcev umrlo, kot se jih je ro-
dilo, kažejo pred dnevi obja-
vljeni podatki državnega sta-
tističnega urada. Lani se je 
namreč rodilo 20.241 otrok, 
umrlo pa 20.509 prebival-
cev. Smo pa imeli lani naj-
višji selitveni prirast po letu 
2011, znašal je 1253 oseb.

Največ Rdečim noskom

Medtem ko finančna 
uprava te dni poračunava 
dohodnino za leto 2017, so 
bili objavljeni tudi podatki o 
tem, katerim organizacijam 
so zavezanci namenili naj-
več svoje dohodnine. Vsak 
zavezanec namreč lahko pol 
odstotka od odmerjene do-
hodnine nameni za financi-
ranje splošno koristnih na-
menov, političnih strank in 
reprezentativnih sindika-
tov, za kar se je lani odločilo 
skoraj 462 tisoč zavezancev. 
Največ denarja so že drugo 
leto zapored namenili dru-
štvu Rdeči noski (189.797 
evrov), sledi Slovenska kari-
tas (131.713 evrov).

Kovačič se ne da
Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič je na ustavno sodišče vložil pritožbo na 
sodbo vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo pritožbo na poročilo o izidu majskega referenduma.

Vili Kovačič ustavnemu sodišču predlaga, naj njegovo 
pritožbo obravnava prednostno in do končne odločitve 
zadrži izvajanje zakona o drugem tiru. / Foto: arhiv GG

Komisija za preprečevanje korupcije je zaznala korupcijska 
tveganja pri izvajanju okulistične dejavnosti in predpisovanju 
pripomočkov za izboljšanje vida. / Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji smo imeli lani po enajstih letih spet manj rojstev 
otrok kot smrti prebivalcev. / Foto: Tina Dokl

Slovenci v zamejstvu (622)

Zgodba o ukradeni skrinjici
V celovškem kinu Wulfe-

nia so pred dnevi premierno 
zavrteli filmski dokumenta-
rec z naslovom Sine legibus 
– po poteh 1976, ki ga je re-
žirala mlada režiserka Mile-
na Olip iz Sel, ki je študira-
la režijo tudi na ljubljanski 
akademiji. Milena je obudila 
v življenje skoraj pozabljen 
dogodek, ki se je zgodil 14. 
novembra leta 1976, ko so 
štirje mladi Selani, Nanti, 
Marjan in že pokojni Peter 
Olip ter Flori Jug na dan šte-
tja manjšine na volišču v Se-
lah ukradli volilno skrinji-
co, pobegnili na Obirsko in 
v Korte, zažgali glasovnice 
in se naslednji dan sami pre-
dali kriminalistični policiji v 
Celovcu. Po zaslišanju sto-
rilcev, ki jih je branil mladi 
slovenski koroški odvetnik 
dr. Matevž Grilc, se je leta 

1977 na Dunaju začel sod-
ni postopek. In to prav v isti 
»sivi hiši«, kjer so leta 1943 
na smrt z obglavljenjem ob-
sodili 13 zavednih Slovencev 
iz Sel, z Obirskega in iz Že-
lezne Kaple. Ker vseh obto-
ženih ni bilo na Dunaj, so 
sojenje prekinili in ga kon-
čali. Tedanji avstrijski pred-
sednik Rudolf Kirchschla-
eger, ki je kasneje tudi sam 
obiskal Sele, je tudi ura-
dno ukinil postopek in šti-
ri obtožene Selane pomilo-
stil. Leta 1976 je šlo za čud-
no ljudsko štetje, za nena-
vadno preštevanje manjši-
ne, ki je bilo tudi v nasprot-
ju s splošno veljavnimi pra-
vicami manjšin, ki ne sme-
jo biti odvisne od številnos-
ti. Tedanja avstrijska zvezna 
vlada pod vodstvom kancler-
ja dr. Bruna Kreiskyja se je 

odločila prav za to in določila, 
da bodo dvojezične krajevne 
table postavljene samo tam, 
kjer se bo za Slovence izrek-
lo nad 25 odstotkov občanov. 
Da bi si oblast pred mednaro-
dno skupnostjo nadela lepši 
obraz, je glasovanje razpisa-
la na ozemlju celotne Avstri-
je. Vrstili so se številni prote-
sti pod geslom Ne damo se 
preštevati, ne le med koroški-
mi Slovenci, ampak tudi v ve-
činskem nemško govorečem 
narodu – in ena od skrajnih 
oblik upora je bila tudi selska 
kraja volilne skrinjice. 

»Po maši smo odšli na vo-
lišče in ljudi prepričevali, naj 
ne glasujejo, ampak glasov-
nice vzamejo s seboj. Večina 
je to storila in te glasovnice 
smo potem zažgali pred de-
želno vlado v Celovcu. Sicer 
pa je ta film velik prispevek 

k spoznavanju naše zgodo-
vine, ki je za mnoge še ved-
no neznanka, in način, da 
se taki dogodki v današnjem 
času ne bodo več ponavlja-
li. Kdor ne pozna zgodovi-
ne, pogosto tava v temi,« je 
ob predstavitvi filma pove-
dal Nanti Olip. Ob tej prilož-
nosti velja povedati, da je bil 

pretekli teden izvoljen za no-
vega predsednika Zbora na-
rodnih predstavnikov pri Na-
rodnem svetu koroških Slo-
vencev. Do nedavnega je bil 
njegov podpredsednik. Več 
let je bil tudi eden izmed po-
džupanov v občini Sele, ven-
dar se je v tem mandatu tej 
funkciji odpovedal. 

Nanti Olip (levo) je eden od selskih fantov, ki so novembra 
leta 1976 ukradli volilno skrinjico na volišču v Selah. Ob 
njem sta dolgoletni svetnik Koroške kmetijske zbornice 
Štefan Domej in Nantijev brat Anton Olip. Fotografija je 
bila posneta na nedeljskem kmečkem prazniku v Galiciji.

Jože Košnjek

med sosedi
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (26)

Planinske razglednice
Gorenjski muzej skrbi za 

bogato zbirko starih razgle-
dnic, ki so urejene po različ-
nih sklopih, kar je bilo na-
tančno predstavljeno v lič-
ni monografiji Pozdrav z 
Gorenjske, ki smo jo v Go-
renjskem muzeju izdali leta 
2010. Urednica knjige je 
bila mag. Marjana Žibert, v 
devetih strokovnih člankih 
pa je bila obdelana celotna 
zbirka starih razglednic do 
druge polovice dvajsetega 
stoletja. 

Zbirka vsebuje tudi pla-
ninske razglednice, torej 
tiste, ki motivno prikazu-
jejo gore, hribe in planin-
ske koče. Urejena je gle-
de na geografsko lego go-
rovja: Julijske Alpe, Kara-
vanke, Kamniško-Savinjske 

Alpe in predalpsko gorovje. 
Z razvojem turizma in s tem 
tudi planinstva je postalo 
povsem običajno, da so ljud-
je svojim bližnjim in dra-
gim poslali pozdrave s svo-
jega izleta, z vrha gore, ki so 
jo obiskali. Pred ustanovitvi-
jo Slovenskega planinskega 
društva je razglednice izda-
jala Kranjska sekcija Nem-
ško-avstrijskega planin-
skega društva. Bogata zbir-
ka planinskih razglednic je 
edinstven dokument razvo-
ja planinstva kot veje turiz-
ma in s tem dokument časa, 
ko so bili hribi dosegljivi le 
redkim. Planinske razgle-
dnice so v ljudeh zbujale na-
cionalno pripadnost in roje-
vale identiteto, zato ni čud-
no, da je bila ena največkrat 

poslanih razglednic prav 
Pozdrav s Triglava.

Razglednice z motivi Ju-
lijskih Alp so med planin-
skimi razglednicami, ki 
jih hrani Gorenjski muzej, 
najštevilnejše. Gora, ki po 
številu najbolj izstopa, je se-
veda očak Triglav s svojim 
pogorjem. 

Planinska razglednica v 
sebi ne nosi le zgodovinsko 
dokumentarnega pomena, 
saj iz njih lahko sije tudi 
ponos na lepote vršacev. Iz 
njih lahko razberemo zgo-
dovino razvoja posame-
zne koče. Recimo: veste, 
katera koča se je imenova-
la po Mariji Tereziji – Ma-
ria Theresiahütte? Po prvi 
svetovni vojni so jo preime-
novali v Aleksandrov dom, 

danes pa jo poznamo pod 
imenom Planika. 

Razglednice nas spomni-
jo tudi na številna poime-
novanja, ki so danes že po-
zabljena, so dokument spre-
memb pokrajine, če so na fo-
tografiji ljudje, pa lahko vidi-
mo, kako se je na časovnem 
traku spreminjala planinska 
oprema. Meni zelo ljuba je 

razglednica iz Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, ki je na zgornji 
fotografiji. Par stoji na Sku-
ti in pogleduje proti Štruci, 
Dolgemu hrbtu, Grintovcu 
in Kočni. In njuna oprema? 
Ženska je celo v krilu. Težko 
si predstavljam, da bi za svo-
jo naslednjo turo oblekla kri-
lo, takšne čevlje in šla v hri-
be. Da, mojstri so bili!

Pogled z vrha Skute proti Štruci, Dolgemu hrbtu, Grintovcu 
in Kočni; odposlana 9. septembra 1903 / Arhiv Gorenjskega muzeja

Miha Naglič

Seznam »50 Best«

Seznam 50 najboljših re-
stavracij sveta najprej v ce-
loti navedem. Takole gre: 1. 
Osteria Francescana (Mo-
dena, Italija); 2. El Celler de 
Can Roca (Girona, Španija); 
3. Mirazur (Menton, Franci-
ja); 4. Eleven Madison Park 
(New York, ZDA); 5. Gag-
gan (Bangkok, Tajska); 6. 
Central (Lima, Peru); 7. Ma-
ido (Lima, Peru); 8. Arpege 
(Pariz, Francija); 9. Mugari-
tz (San Sebastian, Španija); 
10. Asador Etxebarri (Axpe, 
Španija); 11. Quintonil (Ciu-
dad de Mexico, Mehika); 12. 
Blue Hill at Stone Barns (Po-
cantico Hills, ZDA); 13. Pu-
jol (Ciudad de Mexico, Me-
hika); 14. Steirereck (Dunaj, 
Avstrija); 15. White Rabbit 
(Moskva, Rusija); 16. Piaz-
za Duomo (Alba, Italija); 17. 
Den (Tokio, Japonska); 18. 
Disfrutar (Barcelona, Špa-
nija); 19. Geranium (Kö-
benhavn); 20. Attica (Mel-
bourne, Avstralija); 21. Ala-
in Ducasse au Plaza Athénée 
(Pariz, Francija); 22. Nari-
sawa (Tokio, Japonska); 23. 
Le Calandre (Rubano, Itali-
ja); 24. Ultraviolet (Šanghaj, 
Kitajska); 25. Cosme (New 
York, ZDA); 26. Le Bernar-
din (New York, ZDA); 27. 
Boragé (Santiago, Čile); 28. 
Odette (Singapur); 29. Al-
léno Paris au Pavillon Le-
doyen (Pariz, Francija); 30. 

D.O.M. (Séo Paulo, Brazi-
lija); 31. Arzak (San Sebas-
tian, Španija); 32. Tickets 
(Barcelona, Španija); 33. 
The Clove Club (London, 
VB); 34. Alinea (Chicago, 
ZDA); 35. Maaemo (Oslo, 
Norveška); 36. Reale (Castel 
Di Sangro, Italija); 37. Re-
staurant Tim Raue (Berlin, 
Nemčija); 38. Lyle's (Lon-
don, VB); 39. Astrid y Gastén 
(Lima, Peru); 40. Septime 
(Pariz, Francija); 41. Niho-
nryori RyuGin (Tokio, Ja-
ponska); 42. Ledbury (Lon-
don, VB); 43. Azurmen-
di (Larrabetzu, Španija); 
44. Mikla (Istanbul, Turči-
ja); 45. Dinner by Heston 
Blumenthal (London, VB); 
46. Saison (San Francisco, 
ZDA); 47. Schloss Schau-
enstein (Fürstenau, Švica); 
48. Hiša Franko (Kobarid, 
Slovenija); 49. Nahm (Ban-
gkok, Tajska); 50. Test Ki-
tchen (Cape Town, JAR).  

Massimo Bottura iz Os-
terie Francescane je po svo-
ji zmagi izjavil: »Pozornost 
bom izkoristil za še bolj dra-
stične spremembe v kulina-
riki.« In dodal: »Nahranimo 
planet. Borimo se proti od-
padkom. Prejšnji teden me 
je Henry Kissinger prosil za 
selfi. Neverjetno je.« Ana 
Roš, prva dama Hiše Fran-
ko, pa je povedala: »Želela 
bi si, da bi bili Slovenci tako 
ponosni kot Baski in tako 
predani hrani kot Baski. 
Žal pa nas čaka še dolga bit-
ka … Slovenija nikoli ni bila 

počitniška destinacija zara-
di hrane, nikoli ni imela Mi-
chelinovega vodnika, in to 
moramo popraviti … Ta na-
grada mi je omogočila, da 
sem začela govoriti o Slove-
niji.« Gotovo vas zanimajo 
tudi cene v »50 Best«. Za de-
gustacijski meni (desetho-
dni) v Osterii Francescani 
boste plačali 250 evrov, za 
meni v El Celler de can Roca 
180 evrov, za menije v Mira-
zurju od 110 do 210 evrov, 
za meni v Eleven Madison 
Park slabih tristo evrov, za 
menije v Hiši Franko pa od 
125 do 150 evrov. Vse seve-
da brez vinske spremlja-
ve. Bog žegnaj!  Ne nazad-
nje še vprašanje: Zakaj Slo-
venija nima še nobene Mi-
chelinove zvezdice? Odgo-
varja hrvaški kulinarični 
portal Kult plave kamenice: 
»Michelinovega pariškega 
sedeža očitno nihče ni do-
volj pogosto bombardiral z 
informacijami o slovenski 
gastronomski sceni, ki je, 
naj poudarimo, v marsičem 
naprednejša in bolj sofisti-
cirana od hrvaške, nima pa 
niti ene zvezdice, medtem 
ko ima Hrvaška že tri … Zdi 
se, da je slovenska vlada za-
mudila priložnost za angaž-
ma Michelina, kot je to pred 
tremi leti, ko so inšpektorji 
prvič prišli na Hrvaško, sto-
rila naša vlada. Zdaj prihaja-
jo redno, proti letnemu pla-
čilu, ki ga Michelinu izpla-
čuje država.« (Vir: MMC 
RTV SLO)

Trump = Reagan + 
Thatcherjeva

»Moja generacija je čr-
pala ogromno moči iz boja 
proti Reaganu in Thatcher-
jevi. Bila sta idealna belska 
starša, ki smo se jima lah-
ko upirali, in to nam je po-
magalo razviti občutek, kdo 
smo kot generacija. In Tru-
mp je belec, heteroseksua-
lec, kombinacija pričeske 
Margaret Thatcher in tele-
sa Ronalda Reagana – ide-
alen tip, ki se mu lahko zo-
perstaviš.« Tako je feno-
men Trump razložil ame-
riški pisatelj Chuck Palah-
niuk (1962), avtor romana 
Klub golih pesti. 

Poklon Gorana 
Ivaniševića

»Drugo mesto na svetu 
je fantastičen uspeh. Ar-
gentina, Brazilija, Angli-
ja in Nemčija so vse več-
je države in tudi bogatejše 
od nas, pa smo vse pusti-
li za seboj. To je izpolnitev 
sanj. Treba je priznati, da 
so bili Francozi boljši v fi-
nalu in zasluženo so posta-
li svetovni prvaki. Za našo 
majhno državo je to ogro-
men uspeh, vsi nogometa-
ši so se borili in bili popol-
noma predani. Hvala vam 
za vse trenutke od srca, ob-
čutki so neopisljivi.« Tako 
pa je uspeh hrvaških nogo-
metašev komentiral nekda-
nji vrhunski teniški igralec 
Goran Ivanišević.

Najboljših 50 restavracij
Vas zanima seznam petdesetih najboljših restavracij tega sveta? To je seznam »50 Best«, ki ga od 
leta 2002 objavlja britanska revija Restaurant. Letos je prva Osteria Francescana (Modena, Italija), 
kobariška Hiša Franko je oseminštirideseta.

Tom's Restaurant v New Yorku sicer ni na letošnjem 
seznamu »50 Best«, a je gotovo ena od najboljših, slovi 
tudi med študenti bližnje univerze Columbia. / Foto: Wikipedija

Ronald Reagan in Margaret Thatcher. Pisatelj Chuck 
Palahniuk trdi, da je Donald Trump kombinacija obeh. Ta pa 
je močna. / Foto: Wikipedija

Pred finalno tekmo med Francijo in Hrvaško na stadionu 
Lužniki v Moskvi, 15. 7. 2018. Za Hrvate je bila tekma kljub 
porazu »fantastičen uspeh«. / Foto: Wikipedija
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Na podelitvi maturitetnih 
spričeval vas ni bilo v šoli. 
Kako ste izvedeli za uspeh, 
vam je kdo drug sporočil to 
novico ali ste sami preverili 
rezultate?

»Rezultate sem preveril 
sam, ker me ni bilo v Sloveni-
ji. Obkrožen samo z Britanci 
sem bil primoran svoje nav-
dušenje deliti s svojimi naj-
bližjimi kar prek telefona.«

Ste na Škotsko potovali turi-
stično ali s kakšnim drugim 
razlogom?

»Dva tedna sem preživel v 
Edinburgu. Prvotni namen 
je bil delo, saj sem bil zapo-
slen kot animator na pole-
tnem taboru. Ti tabori so na-
menjeni najstnikom iz ne-
angleško govorečih držav, 
da bi izboljšali svoje zna-
nje angleščine, jaz pa sem 
bil zadolžen za organizacijo 
njihovih prostočasnih dejav-
nosti. Poleg dela sem v pros-
tem času seveda prevzel tudi 
vlogo turista in se naužil le-
pot ter kulture škotske pre-
stolnice.«

Že danes se ponovno odp-
ravljate v tujino, tokrat na 
kemijsko olimpijado, ki jo 
ob petdesetletnici tega tek-
movanja skupaj organizira-
ta Češka in Slovaška. Glede 
na to, da sta za vami že dve 
olimpijadi iz kemije, verje-
tno nimate preveč treme?

»Izkušnja z že dveh olim-
pijad je velika prednost, tre-
me letos že ne čutim več. No, 
morda pa še pride, saj se ob 
(pre)kratkem predahu še ni-
sem uspel povsem zavedeti, 
da se zdaj začenja povsem 
zares. Me pa zagotovo čaka 
manj neznank kot koga dru-
gega, predvsem z logistične-
ga vidika, saj dobro poznam 
potek olimpijad.«

Za kaj ste porabili več časa za 
priprave, za maturo ali olim-
pijado?

»Priprave za olimpija-
do so bile dolgotrajne, raz-
potegnjene čez celo leto, v 
splošnem pa se pogloblje-
no za kemijo zanimam že 
tri leta. Po drugi strani so 
bile priprave na maturo bolj 
strnjene, intenzivne, a hkra-
ti časovno manj zahtevne. V 
tako kratkem času priprava 
na olimpijado zagotovo ne bi 
bila učinkovita.«

Tudi na maturi ste dosegli 
stoodstotni uspeh pri kemi-
ji, razen tega pa še pri mate-
matiki. Koliko truda je treba 
vložiti v tak rezultat?

»Pri kemiji je bil uspeh 
posledica številnih priprav 
na kemijsko olimpijado, s 
katerimi sem pokril praktič-
no vso srednješolsko učno 
snov. Glede matematike pa 
imam srečo, da mi je neiz-
merno zanimiva in mi reše-
vanje nalog ni predstavljalo 
nočnih mor. Nekdo, ki ga na 
primer matematika ne nav-
dušuje, je morda za pol toliko 
nalog porabil dvakrat več živ-
cev. Zaradi tega je matema-
tika zelo specifičen predmet 
in je pri srednješolcih največ-
krat vir vseh frustracij.«

Ste vsaj potihem pričakova-
li, da boste pri maturi naj-
boljši med najboljšimi?

»Povsem iskreno, ne. Sku-
paj s starejšimi brati smo na-
mreč na priimku Rihtaršič 
pustili pečat 'pismene neta-
lentiranosti'. Tako si pri slo-
venščini nisem obetal viso-
ke ocene, saj esej predsta-
vlja polovico preizkusa. Ker 
je bila materinščina moja 
najšibkejša točka, sem zara-
di nizkih pričakovanj oba pi-
sna izpita opravljal povsem 
sproščeno. Očitno se mi je to 
kar dobro obrestovalo.«

Kako so to, da ste diamantni 
maturant, sprejeli vaši do-
mači?

»Prvi so izvedeli moji star-
ši prek telefona na poti v 
službo. Informacija je pos-
topoma dosegla tudi osta-
le brate in mojo sestro, nji-
hovih prvih reakcij v živo ni-
sem videl. Telefonska sporo-
čila sem dobival od vseh so-
rodnikov, vsi smo se veselili 
skupaj, čeprav nas je ločeval 
Rokavski preliv in več kot ti-
soč kilometrov zračne razda-
lje. Sem pa teden kasneje ob 
vrnitvi domov še vedno ču-
til vznesenost vseh družin-
skih članov. Uspeh je še to-
liko boljši, če ga lahko deliš s 
svojimi bližnjimi.«

Kako sploh doseči tak re-
zultat na maturi? Lahko to 
že vnaprej načrtuješ oziro-
ma se ves čas pripravljaš z 
zavestjo, da želiš doseči vse 
točke, ali gre pri tem tudi za 
malce »loterije«?

»Matura je bila zame bolj 
kot ne osebni izziv, tekmoval 
sem sam s seboj. Zato bi bil z 
maturo zadovoljen ne glede 
na rezultat, saj sem se potru-
dil po svojih zmožnostih in 
vložil toliko dela, kot sem na-
črtoval. Že sistem mature je 
sam po sebi precej odvisen 
od sreče. Jaz sem samo slu-
čajno eden od srečnežev, ki 
so 'zadeli na loteriji' in jih do 
določene mere zanimajo vsi 

trije obvezni predmeti. To je 
bila moja vstopnica do uspe-
ha. Zdi se mi pravilno, da so 
materinščina, matematika 
in vsaj en tuji jezik obvezni 
del zrelostnega izpita, saj so 
osnovni kazalniki splošne 
razgledanosti in širine. Da 
pa bi bil jaz sprejet na fakul-
teto za računalništvo in in-
formatiko namesto prijate-
lja, računalniškega genija, 
ker sem se bolje naučil stav-
čno razčlembo ... Naj preso-
di vsak sam.«

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

»Izmed vseh mi je največ 
preglavic povzročal ustni iz-
pit iz slovenščine, to je po-
znavanje vse zgodovine sve-
tovne književnosti. Težava je 
v samem obsegu snovi. De-
motivacijsko je tudi dejstvo, 
da se za razliko od drugih 
izpitov od vse naučene sno-
vi preveri zgolj majhen kan-
ček. To je tudi izvor mnogih 
špekulacij, kalkulacij ... Mo-
ram pa priznati, da je bil ob-
čutek po opravljenem izpitu 
naravnost nebeški. Ne vem 
pa, za koliko denarja bi se po-
novno spustil v to ...«

Več kot očitno so vam pri 
srcu predvsem naravoslovni 
predmeti, predvsem kemija. 
Kateri pa je bil vaš najljub-
ši med družboslovni pred-
meti?

»Moj starejši brat je fizik, 
zaradi njega se zanimam za 
naravoslovje. Sem oseba, ki 
je navdušena nad načinom 
delovanja narave. Bolj kot 
surova dejstva me zanimajo 
koncepti. Najljubša pri nara-
voslovju sta mi aplikativno-
st znanosti in zmožnost na-
povedovanja, na primer ob-
našanje snovi v različnih 

okoljih. Od družboslovja 
menim, da se temu najbolj 
približa sociologija, zato je 
bil to moj najljubši od naj-
manj ljubih predmetov. Si-
cer pa se zanimam tudi za 
zgodovino, a kot sem že 
omenil, sem človek koncep-
tov, ne dejstev.«

 
Kako vidite sedanje razme-
re v Sloveniji in svetu s per-
spektive mladega človeka, ki 
si bo v prihodnje iskal zapo-
slitev, stanovanje, si ustvaril 
družino …?

»Razmere v Sloveniji se 
mladim zdijo daleč od ideal-
nega. Večina naših staršev je 
mnogo lažje prišla do hiše, 
stanovanja. Vsi merilci ka-
žejo na zviševanje življenj-
skega standarda, a mladi ne 
občutimo pozitivnih posle-
dic tega. Vseeno pa prepo-
gosto pozabljamo, da je se-
danje stanje zagotovo mno-
go boljše, kot je bilo v gene-
racijah pred generacijo na-
ših staršev, na katero se tako 
radi kratkovidno sklicuje-
mo. Redki od nas so se borili 
v vojnah ali delali v rudnikih 
pri sedmih letih. Temu seve-
da ne posvečamo veliko časa 
v debatah, saj je najnovejši 
podatek o kupni moči pov-
prečne slovenske plače nam 
bližji, lažje razumljiv. Nekoč 
sem prebral, da je v poindu-
strijskih državah vse popu-
larnejše tako imenovano pri-
čakovanje 'takojšnje zado-
voljitve'. Nismo vajeni trde-
ga dela, obupamo po prvih 
neuspehih. Slej ko prej nas 
vse čaka klofuta resnično-
sti, ki bo za nekatere vse prej 
kot nežna ... Povsem filozof-
sko gledano bomo čez deset 
tisoč let le majhna pikica v 
zgodovini človeštva. Na to, 
ali bo v redovalnici življenja 
naša generacija črna pika ali 
zvezdica, bo vsak odgovoril 

drugače. Menim pa, da ima-
mo več kot dovolj časa, da 
popravimo svoj slab sloves 
in vzpostavimo stanje, v ka-
terem bomo brez slabe vesti 
vzgajali svoje otroke.«

Mnogi mladi Slovenije ne do-
jemajo kot zelo perspektivne-
ga okolja in iščejo priložnosti 
v tujini. Tudi sami razmišlja-
te o odhodu v tujino?

»Slovenija ima razmero-
ma dobre pogoje za uspeh 
na številnih področjih. Z 
globalizacijo pa so se mno-
gim posameznikom odpr-
le možnosti, ki so jim v tu-
jini ponujale enostavno več 
kot doma. To so lahko višje 
plače, boljši pogoji za izpo-
polnjevanje v svoji stroki ... 
Morda nekomu učenje no-
vega jezika predstavlja oseb-
ni izziv, spoznavanje tuje 
kulture pa strast. Vsak per-
spektiven posameznik si ob-
likuje svojo lestvico vrednot. 
Prvi bo višje na lestvico pos-
tavil zvestobo narodu ali bli-
žino sorodnikov in bo zato 
raje ostal v Sloveniji. Druge-
mu bosta morda bližja zna-
nje in finančna stabilnost ter 
bo zato iskal karierne mož-
nosti v tujini. Sam se bolj na-
gibam k prvemu, vendar to 
nikakor ne pomeni, da za-
poslitvenih možnosti v tuji-
ni ne bom iskal. Konec kon-
cev, kdo neki bi sodil člove-
ku, ki želi z emigracijo svo-
ji družini omogočiti dostoj-
nejše življenje? Jaz že ne.«

Kje boste nadaljevali študij 
in kakšna so vaša pričakova-
nja v zvezi s prihodnjim pok-
licem?

»Študij nadaljujem na fa-
kulteti za kemijo in kemij-
sko tehnologijo v Ljubljani. 
S poklicem in prihodnjo za-
poslitvijo naj se pa ukvarja 
jaz iz prihodnosti.«

Čemu se najraje posvečate v 
prostem času?

»Rad se ukvarjam s špor-
tom, pozimi s smučanjem, 
poleti s tekom in odboj-
ko. Ljubim potovanja, rad 
spoznavam nove ljudi in 
sem obseden s poizkuša-
njem nove hrane.«

Kako pa preživljate letošnje 
najdaljše počitnice?

»Po delu in olimpijadi si 
bom v začetku avgusta pri-
voščil oddih na dalmatinski 
obali, potem pa s punco od-
hajava na 'interrail' potova-
nje po Evropi. Oba sva nora 
na spoznavanje novih krajev 
in del svojih najdaljših poči-
tnic bova namenila potova-
nju po srednji Evropi.«

Maturo vzel kot osebni izziv
Med elito slovenskih maturantov, ki so dosegli najboljši možni uspeh pri splošni maturi, se je letos vpisal tudi Martin Rihtaršič, 
ki je končal Gimnazijo Škofja Loka, študij pa bo nadaljeval na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.

Martin Rihtaršič

Martin 
Rihtaršič

»Na to, ali bo 
v redovalnici 
življenja naša 
generacija 
črna pika ali 
zvezdica, bo 
vsak odgovoril 
drugače. 
Menim pa, da 
imamo več kot 
dovolj časa, da 
popravimo svoj 
slab sloves in 
vzpostavimo 
stanje, v katerem 
bomo brez slabe 
vesti vzgajali 
svoje otroke.«
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Aleš Senožetnik

V Sloveniji je bila pred dese-
tletji močna lesna industri-
ja, ki danes zaposluje precej 
manj delavcev kot nekdaj. 
Zakaj les danes slabše izko-
ristimo kot nekoč? 

»Mislim, da lesa ne izrab-
ljamo slabo, imamo pa še 
veliko potenciala za rast. V 
Sloveniji je lesna industri-
ja v najboljših časih zaposlo-
vala celo štirideset tisoč lju-
di. Vendar je takrat temeljila 
na poceni delovni sili, na ve-
likoserijski proizvodnji in na 
izvozu izdelkov množične 
proizvodnje na ameriški in 
zahodnoevropski trg. V tis-
tih časih smo izvažali milijo-
ne stolov v Ameriko. Takrat 
je veljalo, da je en slovenski 
stol stal toliko kot zrezek na 
Manhattnu. V svetu sta bila 
v tistem obdobju dva centra 
stolarske industrije, eden v 
Sloveniji, drugi pa v Furlani-
ji - Julijski krajini, ki ju da-
nes ni več. Ta poslovni mo-
del je ugasnil, takšen tip pro-
izvodnje pa se je preselil na 
vzhod. Ljudje danes želijo in-
dividualno in ne množične-
ga pohištva. Drugi vzrok leži 
v obdobju tranzicije, ko je po-
tekala privatizacija podjetij. 
Veliko obratov ni vlagalo v ra-
zvoj, kar je zahtevalo svoj da-
vek. Poleg tega je bila depre-
ciacija tolarja v devetdesetih 
letih izrazito nenaklonjena 
izvoznikom, kamor je v veli-
ki meri sodila tudi slovenska 
lesnopredelovalna industri-
ja. Velika napaka je bila stor-
jena tudi s podelitvijo kon-
cesij gozdarskim podjetjem 
in denacionalizacijo gozdov. 
Takrat se je dokončno pretr-
gala gozdno-lesna veriga. V 
Sloveniji imamo danes kar 
nekaj podjetij, ki so relativ-
no uspešna in rastejo in do-
segajo velike uspehe na slo-
venskem in evropskem trgu. 
Vprašanje pa je, ali bodo do-
segla tako veliko število za-
poslenih kot nekoč. Indu-
strija se danes robotizira, av-
tomatizira in tudi na račun 
tega je danes manj zaposle-
nih kot nekoč. Lesna indu-
strija v zadnjem času beleži 
rast. Lani se je število delav-
cev zvišalo za deset odstot-
kov, na 12 do 13 tisoč zapo-
slenih.« 

V tujino izvažamo hlodovino, 
ki jo nato slovenska podjetja 
ponovno kupujejo v obliki po-
lizdelkov in lesnih elementov 
po precej višji ceni. V čem je 
vzrok takšnega početja?

»Imamo okoli osemsto 
žagarskih obratov, ki so 

večinoma majhni, zaradi če-
sar težko dohajajo zahteve 
trga. Večina proizvajalcev 
hiš denimo uporablja les, ki 
je certificiran po določenih 
tehničnih smernicah. Les 
mora biti razvrščen v določe-
ne trdnostne razrede v skla-
du z zahtevami Evropske 
unije. Oprema pa je draga 
in zahtevna, zato si je manj-
ši obrati pogosto ne morejo 
privoščiti. Razlog, da večjih 
obratov ni več, delno tiči tudi 
v domačem okolju. Pred leti 
je denimo tuji investitor v 
bližini brniškega letališča 
želel postaviti velik obrat za 
razrez lesa, pa si je glavni in-
vestitor premislil predvsem 
zaradi velikih administrativ-
nih ovir, ki jih je postavljala 
lokalna skupnost. 

V tem času sicer pri nas 
nastajata dva večja obrata, 
ki bosta zagotovo spremeni-
la razmere na trgu. Glede iz-
voza v Avstrijo pa se mora-
mo zavedati, da smo z vklju-
čitvijo v Evropsko unijo pos-
tali del enotnega trga, zara-
di česar se je povečal izvoz v 
severno sosedo. Avstrija je 
v predpristopnem obdobju 
sprejela številne spodbudne 
ukrepe, s katerimi je okre-
pila položaj primarne lesne 
industrije. V tem obdobju so 
vanjo veliko investirali, mi 
pa tega nismo storili. Danes 
stoji na naši severni meji ena 
najsodobnejših industrij za 
primarno predelavo lesa, ki 
ji je izredno težko konku-
rirati. Tudi zato, ker je ve-
čina obratov že amortizira-
na. Poleg tega za razliko od 
Slovenije v Avstriji niso ni-
koli pretrgali gozdno-lesne 
verige, kar je njihova velika 
prednost. 

Naša posebnost je tudi to, 
da imamo po podatkih zavo-
da za gozdove kar 313 tisoč 
gozdnih posesti, ki jih ima 
v lasti kar 461 tisoč gozdnih 
posestnikov. Takšna veli-
ka razdrobljenost, veliko la-
stnikov in solastnikov goz-
dov, otežuje strokovno delo 
in optimalno izrabo lesa v 
zasebnih gozdovih. Precej 
lastnikov niti ne ve, kje v 
gozdu je njihova posest, in 
ne zna ravnati z njo.« 

Les se vse več uporablja tudi 
za gradnjo stanovanjskih 
objektov. Kakšne so pred-
nosti bivanja v lesenih hi-
šah?

»Ena od prednosti je, da 
objekt lahko zgradimo zelo 
hitro in se vanj vselimo v le 
nekaj mesecih. Na Oddelku 
za lesarstvo smo začeli gra-
diti lesen prilesek v avgustu, 

v začetku decembra pa ga je 
slavnostno odprla ministri-
ca za šolstvo in šport. Leseni 
objekti, če so pravilno kon-
struirani, so tudi potresno 
zelo varni. Med potresom v 
Posočju se je izkazalo, da so 
jo bolje odnesli leseni objek-
ti, kar je za nas, ki živimo na 
potresnem območju, zelo 
pomembno. Tudi kvaliteta 
bivanja je v takšnih objek-
tih večja. Številne raziskave 
potrjujejo, da se ljudje v le-
senih hišah bolje počutijo. 
Vprašanje je sicer, v kolikšni 
meri so te raziskave promo-
cijsko usmerjene, vendar 
tudi sami ugotavljamo, da je 
delo v našem lesenem delu 
fakultete, ki smo ga zgradi-
li pred dvema letoma, prijet-
nejše in se v njem bolje po-
čutimo. Večina sodelavcev 
bi se takoj preselila iz stare-
ga v novi del fakultete. Poleg 
tega je lesena gradnja okolju 
prijaznejša, uporabljamo do-
mač material, delo pa s tem 
dobi domača industrija. Ne 
nazadnje se je treba zavedati, 
da je gozdno-lesna industrija 
prisotna predvsem na pode-
želju in s tem prispeva tudi k 
poselitvi, razvoju in ohranja-
nju podeželja.« 

Stavba oddelka za lesar-
stvo je primer lesene javne 
zgradbe. Ali pri nas dovolj 
spodbujamo tovrstno grad-
njo javnih stavb?

»V tem pogledu sem razo-
čaran nad odnosom države. 
Pred leti je bila sprejeta ured-
ba o zelenem javnem naro-
čanju, ki je predpisovala mi-
nimalen delež lesa v objek-
tih. Nadejali smo se, da bo 
to spodbudilo porast javne 
lesene gradnje, a so nato iz 
uredbe izvzeli šole in vrtce, 

ki predstavljajo glavnino jav-
nih objektov, ki se v Sloveni-
ji gradijo. Za takšno odloči-
tev ni racionalne razlage, to 
je bila povsem politična, in 
ne strokovna odločitev.« 

Na Gorenjskem je nekaj 
uspešnih podjetij. Kakšen je 
njihov potencial za nadaljnji 
razvoj?

»Za podjetja, ki beleži-
jo največjo rast, je značil-
no, da ogromno vlagajo v ra-
zvoj in promocijo. Zavedajo 
se, da z izdelki, ki jih proi-
zvajajo danes, jutri ne bodo 
več konkurenčni. Tipičen 
primer je podjetje M Sora iz 
Žirov. Proizvajajo energet-
sko varčna, tudi motorizira-
na okna. Skupaj razvijamo 
sisteme, ki bodo omogoča-
li, da se bodo okna na podla-
gi notranjih in zunanjih kli-
matskih pogojev lahko sama 
odpirala in zapirala in s tem 
omogočala naravno zrače-
nje prostorov. Razvijajo tudi 
več kot pet metrov visoka le-
sena okna, ki jih danes sploh 
še ni na trgu. Vsega tega ne 
bi bilo mogoče doseči brez 
razvoja novodobnih lesnih 
kompozitov.«

Tudi na fakulteti si približno 
polovico proračuna zagoto-
vite iz tržnih in drugih kom-
petitivnih dejavnosti. 

»Če želimo študentom 
omogočiti dobre pogoje za 
študij, moramo sredstva 
pridobiti tudi iz drugih vi-
rov. Najbolj nas je prizade-
lo, da ni dovolj poskrblje-
no za financiranje temeljne 
znanosti, ki predstavlja naj-
večji vir idej in rešitev za in-
dustrijo. Raziskovalno delo 
je vedno dražje. Če želimo 
biti v stiku z najboljšimi, 

moramo dodatne vire fi-
nanciranja iskati sami. Že-
limo biti razvojni zavod za 
slovensko lesno gospodar-
stvo. Večji projekti v zad-
njem času potekajo pred-
vsem v okviru Strategije pa-
metne specializacije Slove-
nije. Država je opredelila 
devet prednostnih področij, 
kjer je Slovenija še posebno 
močna. Eno od teh je tudi 
področje pametnih zgradb 
in doma z lesno verigo. V 
okviru te iniciative smo sku-
paj z gospodarstvom izdela-
li akcijski načrt, v katerem 
smo opredelili nujne uk-
repe, ki jih je treba izvesti 
na posameznem področju, 
in v nadaljevanju kandidi-
rali na razpise. Ravno pred 
kratkim je bil naš projekt, ki 
smo ga pripravili v partner-
stvu s podjetji M Sora, REM, 
Xlab in L-tek, z akronimom 
WOOLF najbolje ocenjen 
in je predlagan za financi-
ranje. Gre za projekt, s ka-
terim razvijamo sisteme za 
napovedovanje življenjske 
dobe lesenih izdelkov in 
stroškov vzdrževanja lesa. 
V ozadju tega je namreč 
ideja, da se podjetja iz proi-
zvajalcev prelevijo tudi v po-
nudnike storitev. Z analiza-
mi lahko ugotovimo, kdaj 
je treba komponento zame-
njati ali obnoviti. Tako ku-
pec ob nakupu izdelka kupi 
tudi njegovo vzdrževanje.«

Kateri pa so najboljši sloven-
ski proizvodi na tujih trgih?

»Imamo nekaj zelo dobrih 
proizvajalcev lesenih hiš, ki 
so prisotni tudi na tujih tr-
gih, močni smo na podro-
čju proizvajalcev stavbne-
ga pohištva, kot sta Lip Bled 
in Melu. Lip Bohinj je eden 
najopaznejših proizvajal-
cev opažnih plošč na svetov-
nem trgu. Premoremo dob-
re opremljevalce poslovnih 
prostorov, hotelov, jaht in 
ladij. Slovenija spada med 
države z zelo velikim dele-
žem pohištva lastnih mizar-
jev. Za množičnega proizva-
jalca, kakršen je Ikea, se od-
ločimo le v primeru nakupa 
manjših kosov, večje pa nam 
večinoma izdelajo mizarji in 
domači pohištveniki z veliko 
obrtnega znanja. Med razlo-
gi za rast pohištvene indu-
strije je tudi dobro sodelo-
vanje med Združenjem za 
lesno in pohištveno indu-
strijo pri GZS, inštituti, Uni-
verzo in industrijo. Prostora 
za rast pa je še dovolj. Tako 
na področju izdelave lesenih 
hiš, kot javnih objektov in še 
kje.«

Prostora za rast je še dovolj
Doktor lesarstva Miha Humar prihaja iz Komende in je pred dvema letoma z 41 leti postal najmlajši dekan Biotehniške fakultete v 
Ljubljani, ki sodi med največje in najodličnejše v Sloveniji. Pred iztekom mandata smo se z njim pogovarjali o položaju in izzivih 
lesne industrije pri nas.

Dr. Miha Humar

Dr. Miha 
Humar

»Slovenija 
spada med 
države z zelo 
velikim deležem 
pohištva lastnih 
mizarjev. Za 
množičnega 
proizvajalca, 
kakršen je Ikea, 
se odločimo le v 
primeru nakupa 
manjših kosov, 
večje pa nam 
večinoma vseeno 
izdelajo mizarji 
in domači 
pohištveniki.«
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»Ob 12.08 je nad Jalov-
škim ozebnikom v obči-
ni Kranjska Gora na snegu 
zdrsnila planinka in se poš-
kodovala. Ob 12.38 je v se-
verni steni Špika v občini 
Kranjska Gora padel alpi-
nist in se ujel na vrvi. Pri tem 
se je huje telesno poškodo-
val soplezalec. Ob 15.19 si je 
na poti proti Kofcam, občina 
Tržič, planinka poškodovala 
nogo. Ob 16.10 je nad Bov-
cem na težko dostopnem te-
renu zasilno pristal tuji ja-
dralni padalec in si poško-
doval obe nogi ...«

Tako se glasi poročilo por-
tala Spin 112, na katerem 
Uprava za zaščito in reševa-
nje objavlja sporočila o ne-
srečah. Vse naštete nesreče 
so se zgodile prejšnji četrtek 
in vse poškodovance so pri-
peljali v Splošno bolnišni-
co Jesenice. V samo nekaj 
urah je helikopter Sloven-
ske vojske na heliportu pri-
stal kar šestkrat. To je žalos-
ten rekord tega poletja in kot 
nam dan po »črnem« četrt-
ku, v slabe pol ure časa med 

vizito in prvo operacijo tis-
tega dne, pripoveduje pred-
stojnik Urgentnega centra 
Jesenice Robert Carotta, so 
prejšnji dan delali še ves ve-
čer. Poškodbe pripeljanih 
pacientov so bile hude: ena 
odtrgana in ena zmečkana 

noga, poškodba medenice, 
odprta zloma obeh gležnjev, 
zlom golenice ...

V urgentnem centru jim 
dela prav noben poletni dan 
ne zmanjka. »Vidi se, da je 
poletje, da je Gorenjska pol-
na turistov, in to z vsega sve-
ta. A to niso 'penzionisti', ki 
bi ležali na plaži, to so aktiv-
ni turisti, pohodniki, padal-
ci, zmajarji, kolesarji, lju-
bitelji raftinga, kanjoninga 
... In pri teh dejavnostih se 
dogajajo nesreče, ki so tež-
ke ...« Kot pravi Carotta, k 
njim na Jesenice pripeljejo 
tudi paciente iz Kamniško-
Savinjskih Alp, Boškega, 
Škofje Loke, Medvod ... He-
liport na strehi jeseniške 

bolnišnice je namreč eden 
najbolje urejenih v državi, 
velika prednost je tudi v tem, 
da je pacient v nekaj minu-
tah iz helikopterja že v ope-
racijski sobi. Poleg tega je 
tudi ljubljanska urgenca ves 
čas preobremenjena in na 
Jesenicah se na kakšen po-
sebej obremenjen dan mal-
ce pošalijo, češ naj zaboga 
kaj odpeljejo še v Ljubljano 
... Letos so tako že presegli 
lansko število urgentnih he-
likopterskih pristankov (za-
radi obnove strehe je bil si-
cer lani heliport nekaj časa 
zaprt, a kljub temu statistika 
kaže, da se julija in avgusta 
število pristankov helikop-
terja na Jesenicah poveča za 

nekajkrat). Po besedah Ro-
berta Carotte je prav poleti 
v urgentnem centru največ 
dela, pri čemer malokdo po-
misli, da gredo tudi zapos-
leni v tem času na dopust. 
Tako se zgodi, da v zdeset-
kani ekipi delajo veliko dlje 
od običajnega delovnika, 
tako je denimo prav na ome-
njeni »črni« četrtek eden od 
zdravnikov travmatologov 
v službo prišel ob sedmih 
zjutraj, iz operacijske pa se 
je vrnil naslednji dan ob pol 
enih zjutraj. In isti dan ob 
sedmih zjutraj je bil že spet 
v službi, ker so ga čakale tiste 
operacije, ki jih ni uspel »po-
delati« dan prej. Tudi naš so-
govornik Robert Carotta je 
po intervjuju odhitel v ope-
racijsko dvorano. Tisti dan je 
imel na programu zlom go-
leni, gležnja, kolka ... In he-
likopter tisti dan sploh še ni 
pripeljal novih poškodovan-
cev ...

Populacija Gorenjske se 
poleti močno poveča

Kot ob tem opozarja na-
mestnica strokovne direk-
torice Petra Rupar, se pole-
ti zaradi turističnega obiska 
populacija na Gorenjskem 
močno poveča. »Tu imamo 

turistične kraje, kot so Bled, 
Bohinj, Kranjska Gora, po-
tem je tu Soška dolina. Gre 
za turiste, ki se ukvarjajo s 
športom in rekreacijo, obi-
skovanjem gora, kolesar-
jenjem, padalstvom, veli-
ko je motoristov ... S tem pa 
je povezano tudi več nesreč, 
ki niso majhne, ampak gre 
običajno za težje poškodbe,« 
poudarja Ruparjeva. Kot do-
daja, nekateri morski turi-
stični kraji, kot denimo Izo-
la, dobijo posebna sredstva 
države za zagotavljanje zdra-
vstvene oskrbe za turiste v 
času sezone. V jeseniški bol-
nišnici si za to neuspešno 
prizadevajo že dalj časa. »Za 
zdaj večji obseg dela pokri-
vamo z lastnim kadrom in 
organiziranostjo, tako da je 
dodaten zdravnik v priprav-
ljenosti in vskoči, če je to pot-
rebno. Dejstvo pa je, da turi-
zem ni le morje, navade tu-
ristov se spreminjajo in so-
doben evropski turist pride 
uživat v naravo, gore, ob je-
zera, v kolesarjenju, adrena-
linskih dejavnostih. Zato bo 
država morala začeti razmi-
šljati o tem in zagotoviti do-
datna sredstva tudi za delo 
našega urgentnega centra v 
turistični sezoni,« še dodaja 
Ruparjeva.

Na »črni« četrtek je helikopter  
v bolnišnici pristal kar šestkrat
V Urgentnem centru Jesenice imajo poleti bistveno več dela kot sicer. Prejšnji četrtek je tako helikopter na heliportu pristal kar šestkrat ... 

Helikopter je prejšnji četrtek na heliportu na strehi bolnišnice pristal kar šestkrat. 
Poškodbe pripeljanih pacientov so bile hude: ena odtrgana in ena zmečkana noga, 
poškodba medenice, odprta zloma obeh gležnjev, zlom golenice ... / Foto: Gorazd Kavčič

Predstojnik urgentnega centra Robert Carotta, dr. med., specialist kirurgije: »Vidi se, da 
je poletje, da je Gorenjska polna turistov, in to z vsega sveta. A to niso 'penzionisti', ki bi 
ležali na plaži, to so aktivni turisti, pohodniki, padalci, zmajarji, kolesarji, ljubitelji raftinga, 
kanjoninga ... In pri teh dejavnostih se dogajajo nesreče, ki so težke.«

V Urgentnem centru Jesenice poleti kljub dopustom in zdesetkani ekipi morajo zagotoviti 
pomoč vsem, ki jo potrebujejo. Niso pa preveč veseli pacientov, ki ob enajstih zvečer 
pridejo na urgenco zaradi odstranitve klopa ali zato, ker so se pred nekaj dnevi s kladivom 
udarili po prstu in jih še vedno boli ...

Kot pravi Robert Carotta, se poleti res zgodi največ 
poškodb, a veliko dela imajo v urgentnem centru 
tudi v zimskih mesecih, ko prihaja do poškodb pri 
smučanju, turnem smučanju, veliko je padcev zaradi 
poledice. Marca se začnejo poškodbe, ki jih občani 
staknejo pri obrezovanju dreves, maja pri nabiranju 
češenj, septembra jabolk ... Letos so oskrbeli tudi 
že dve poškodbi ugriza gada (enega otroka in enega 
odraslega). 

Žal se še vedno dogaja, da nekateri pridejo v urgentni 
center, ker je njegov splošni zdravnik zdaj poleti 
na dopustu ... Tudi zato se čakalna doba podaljša, 
opozarja Robert Carotta. A kot opažajo, se marsikateri 
tak pacient po dveh urah naveliča čakanja in – odide 
domov. Torej njegov primer le ni bil tako nujen ... 
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Jakob Virjent in slovensko čebelarstvo
Včasih se zavemo, v čem 

je posebno velik pomen ri-
bištva in čebelarstva. Gre za 
združenja, ki najprej zaže-
nejo alarm, ko pride do za-
strupitve rib ali čebel zaradi 
velikega zastrupljanja nara-
ve in s tem do nevarnosti za 
ljudi. Tudi zato so slovenski 
čebelarji dočakali lani konec 
decembra izredno prizna-
nje, ko so Združeni narodi 
20. maj, rojstni dan Antona 
Janše, razglasili za svetovni 
dan čebel. 

Eden od izrednih sloven-
skih čebelarjev je bil tudi Ja-
kob Virjent, ki se je 26. juli-
ja 1854 rodil Jakobu in Ma-
riji Sušnik na Olševku pri 
Kamniku. Izučil se je za mi-
zarja, leta 1876 pa je po oče-
tu prevzel kmetijo in na njej 
še posebno razvil čebelar-
stvo. Gre za dolgoletno dru-
žinsko tradicijo čebelarstva, 

za katero ga je navdušil oče, 
on pa je v to vključil svojega 
vnuka.

Konec 19. stoletja se je 
na Slovenskem veliko lju-
di ukvarjalo s čebelarstvom, 
ki je postalo panoga, v kate-
ri je cvetelo trgovanje z veli-
kimi roji in veliko mero sa-
tja. Virjent je z zgledom iz 
svojih izkušenj propagiral 
izboljšave, ki jih je odkril. Z 
izboljšanjem starega panja, 
ki je po njem dobil ime vir-
jent, se je nova praksa raz-
širila tudi na Štajersko. Izu-
mil je tudi stiskalnico za vo-
sek (Virjentova stiskalnica), 
ki je bila v rabi še med obe-
ma vojnama. Svoje izkušnje 
je posredoval ljudem osebno 
na domu, v okviru čebelar-
skega društva in s prispevki 
v glasilu Slovenski čebelar. 
Jakob Virjent je bil leta 1905 
tudi pobudnik ustanovitve 

prve podružnice čebelarske-
ga društva v Kamniku, v ka-
teri je bil njen odbornik, dol-
goletni predsednik in nazad-
nje tudi častni predsednik. 

Čebelarsko društvo Ka-
mnik je bilo uradno us-
tanovljeno 19. decembra 
1982, vendar zgodovina če-
belarstva na Kamniškem 
sega daleč v preteklost. Ne-
kako 120 let nazaj. Zanimivo 
je, da je bila širitev čebelar-
stva povezana tudi s skrbjo 
za ohranjanje slovenskega 
jezika in kulturne dediščine. 
Že leta 1898 je bilo ustanov-
ljeno Čebelarsko društvo za 
Kranjsko, Štajersko, Koro-
ško in Primorsko. Med člani 
so bili tudi pomembni čebe-
larji s Kamniškega. Na nji-
hovo pobudo je bila leta 1905 
ustanovljena prva podružni-
ca na Slovenskem s sede-
žem v Kamniku. Kamniški 

čebelarji so v Podgorju pri 
Kamniku že leta 1907 usta-
novili prvo opazovalno po-
stajo na Slovenskem, prva 
plemenilna postaja na slo-
venskih tleh pa je bila us-
tanovljena leta 1932 na Ko-
piščih v Kamniški Bistrici. 
Namenjena je bila vzreji in 

opraševanju matic kranjske 
sivke. Od leta 2015 v njej de-
luje sodobni učni center za 
čebelarje, šolarje in druge, ki 
jih zanima čebelarjenje. Ple-
menilno postajo obiskujejo 
tudi gostje iz Kitajske, Rusi-
je, Avstrije, Srbije in skupi-
ne raziskovalcev iz Malezije.

Zanimivi Gorenjci in dogodki tedna iz dežele Kranjske:
   V Ljubljani je 23. 7. 1867 prišlo do fizičnega spopa-

da med slovenskimi sokoli in nemškimi turnarji. V 
vrstah sokolov je sodeloval tudi takratni ljubljanski 
župan Etbin Henrik Costa.

   V Podvrhu pri Poljanah se je 26. 7. 1776 rodil 
kirurg, porodničar in profesor Ignacij Pintar. 

   V Radovljici se je 26. 7. 1898 rodil strokovni publi-
cist, urednik in čebelar Vlado Rojec.

   Na Dobenem pri Mengšu se je 28. 7. 1886 rodil 
slovenski narodni delavec Frank Aleš. 

   V Nasovčah se je 29. 7. 1835 rodil ljudski ume-
tnik, mlinar in rezbar Lovrenc Erzar.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Naslednji dan me je do-
mov pospremila Anica. Star-
ši je niso spustili v hišo. Oče 
je dejal, da se njej in sinu 
odpoveduje. A se Anica ni 
dala. Zabrusila mu je, da bo 
nadenj poslala miličnike, če 
se me samo dotakne! Oče je 
zagrabil rovnico in jo vrgel 
proti njej. Na srečo je ni za-
del …«

Erika potem nadaljuje: 
»Zame se je s tistim dnem 
začel pekel na zemlji. Starša 
sta me ignorirala, z menoj se 
nista hotela niti pogovarjati. 
Ko sem bila v sedmem razre-
du, smo se vozili v šolo z av-
tobusom. Kadar je bil pouk 
popoldan, smo se vrnili v do-
mačo vas zelo pozno. Zme-
raj, pa ne vem, zakaj, so me 
doma pričakala zaklenjena 

vrata! Zatekla sem se v pri-
zidek čebelnjaka, kjer sem 
prespala noč. Niti enkrat se 
doma ni posvetila luč nad 
vhodom, niti enkrat me ni 
nihče poklical, naj vstopim. 
Ko so začele zoreti sončnice, 
sem se vsaj takrat lahko na-
jedla zrn, drugače bi šla ali 
v šolo ali na njivo s praznim 
želodcem. Pred vhodom so 
bile položene tri ogromne 
ploščate skale. Mama je na-
nje vrgla pest zdrobljenega, 
posušenega kruha. Preden 
so ga pozobale kokoši, sem 
ga sama pojedla, tako sem 
bila lačna. 

Z leti sta postajala vedno 
bolj čudaška. Oče si je puš-
čal dolge lase, ki so mu kot 
siva griva obkrožali obraz. 
Ne vem točno, kaj je počel, 
toda nekoč se je pri nas ogla-
sil župnik ter mu prepove-
dal, da bi še hodil k obhaji-
lu. Oče ni nič rekel, le ves 
zaripel je postal v obraz. 
Mama je pokleknila ob klop 
pri peči in začela na ves glas 
moliti rožni venec. Bilo je 
prav strašljivo.

Ko sem končala osemlet-
ko, še nisem bila stara pet-
najst let, zato nisem mog-
la iti v službo. Pri različnih 
kmetih sem pomagala na po-
lju, pri živini, pazila sem ot-
roke. Zvečer je prišel pome 
oče in me odpeljal domov. 
Zaradi tega so se na vasi iz 
njega norčevali. Nekoč sva 
se med potjo ustavila. Uka-
zal mi je, da se usedem na 
tla. Potem je iz žepa pote-
gnil svečo. Kar tresla sem se 

od strahu, saj nisem vedela, 
ali se mu je spet začelo me-
šati ali kaj. Dejal mi je, da je 
slišal, da me je neki moški 
objemal in otipaval po tele-
su. Začela sem jokati, strah 
pa me je bilo tako, da sem 
se tresla kot šiba na vodi. 
A oče še ni odnehal. Priž-
gal je svečo, dvignil obleki-
co, ki sem jo imela na sebi, 
da je vroč vosek začel kapati 
po mojem trebuhu. ''Če la-
žeš, bodo ostale opekline, če 
jih ne bo, govoriš resnico.'' 
Bolečine so bile neznosne. 
V sebi sem našla nečloveš-
ko moč, odrinila sem njego-
vo roko, se prevalila pod ces-
to in zbežala v gozd, kolikor 
so me noge nesle. Ustavi-
la sem se šele pred bratovo 
hišo. Anica mi je odprla, in 
ko je videla, kakšna sem, me 
je objela in odvlekla v kuhi-
njo. Ko se je prikazal brat, ga 
je jezno pogledala in mu rek-
la: ''Poglej, kaj je ta norec na-
redil z njo! A boš čakal, da jo 
ubije?'' Bratu seveda ni bilo 
prav. Jaz sem ga bolj malo 
brigala, bolj mu je bilo mar 
za sramoto. Zavedal se je, da 
nas po vasi že tako in tako 
opravljajo, ''preizkus ne-
dolžnosti'', ki si ga je privo-
ščil oče, pa je bila še ena ka-
plja čez rob. Vso noč sem si 
na opekline polagala mrzle 
obkladke, a ni dosti poma-
galo. Niti očesa nisem mogla 
zatisniti. Zjutraj me je brat 
odpeljal k neki Aničini dalj-
ni sorodnici. Živela je sama, 
bila je sladkorna bolnica in 
je potrebovala nekoga, da je 

bil ob njej, ko je zaradi padca 
sladkorja v krvi izgubila za-
vest. Ni mi bilo hudega. Na-
učila me je kvačkanja in ple-
tenja. Lase sem si spenjala v 
rep, le sem in tja, ko sem si 
jih umila, sem nosila spuš-
čene. ''Bolje bo, da te moš-
ki ne vidijo takšne. Preveč si 
lepa,'' jo je skrbelo. Nisem je 
poslušala. Vesela sem bila, 
da imam kljub vsemu vsaj 
nekaj, česar druge punce ni-
majo. Kadar sem šla po kruh 
in so pred gostilno stali moš-
ki, so me zmeraj ogovarjali. 
Bilo mi je všeč, zato sem se 
jim prijazno nasmehnila. 
Po vasi so začeli govoriti, da 
sem kurba, ki se nastavlja, 
da bi bilo prav, da me kaznu-
jejo. Nekoč so me tri ali štiri 
ženske počakale in me pre-
teple. Raztrgale so mi tudi 
obleko. Z razbitim nosom 
in opraskana sem se vrnila 
domov. A sem bila tiho, ker 
sem imela občutek, da sem 
za vse sama kriva. Po tis-
tem si nisem upala iti nika-
mor. Jeseni sem dobila šti-
pendijo in se preselila v Ma-
ribor, v internat. Začela sem 
obiskovati administrativno 
šolo. Pisala sem starejšima 
bratoma, ali mi bosta lahko 
pomagala, pa se nista niti 
oglasila. Le Anica mi je sem 
in tja poslala kakšen dinar, 
da sem imela vsaj za vložke. 
Po treh letih sem šolo kon-
čala z odliko. Zaposlila sem 
se najprej v Tamu, potem pa 
v Marlesu. Prvič v življenju 
sem imela lasten denar! Pri-
segla sem, da nikoli več ne 

bom lačna! O, ko bi vi vedeli, 
kolikokrat se je zgodilo, da 
nisem jedla niti enkrat na 
dan! Kadar sem šla na obisk 
k najmlajšemu bratu, sem v 
obe smeri pešačila, to je bilo 
okoli petdeset kilometrov. 
Bil je zelo nesrečen, saj je 
bila nečakinja, njegova edi-
na hči, hudo bolna. Ves čas 
je nekaj renčal, a ko je vi-
del, da me je imela nečaki-
nja rada ob sebi, se je pre-
cej spremenil. Pletla sem 
ji jopice, nogavičke in šale. 
Ker jo je rado zeblo, sem ji 
naredila odejico, na kateri je 
ponoči potem spala. Zame 
je bil najlepši trenutek, ko 
so ji po kemoterapiji ponov-
no zrasli lasje in so rekli, da 
bo ozdravela. ''Samo zaradi 
tvoje odejice!'' je trdila, ko se 
me je oklepala okoli vratu.

Potem sem spoznala Bi-
neta. Bil je lep in postaven 
fant. Ker sem bila tudi jaz 
zelo lepa, so se pogosto ozi-
rali za nama, ko sva šla po 
cesti. Nekoč sva sedela v go-
stilni in pila čaj. Pa je vstopil 
dimnikar, ki je Bineta poz-
nal. ''Ali hočeš, da jo spu-
cam tudi tvoji?'' mu je de-
jal in ga lopnil po rami. Bine 
se je začel krohotati. Nič ni-
sem rekla, pobrala sem tor-
bico in odšla. Nikoli več ga 
nisem vedela.

O moških, ki so se lepi-
li name, bi ti lahko pripove-
dovala dneve in noči. Kmalu 
sem ugotovila, da imam lah-
ko mir pred njimi, če se ostri-
žem. Ko sem srečala Uroša, 
sem bila presrečna. Bil je 
miren, tih, igral je kitaro, z 
njim se je bilo lepo pogovar-
jati. Bil je prvi, ki sem mu 
zaupala zgodbe iz otroštva. 
Tolažil me je in crkljal, da 
sem se v njegovem naročju 
počutila varno in ljubljeno. 

Počasi pa me je začelo mo-
titi, ker od njega nisem do-
bila nobenega pravega po-
ljuba. Ko sva se nekoč vra-
čala iz kina, sem ga povabi-
la v sobico, kjer sem stanova-
la. Ženske, ki mi jo je oddaja-
la, ni bilo doma, zato sem si 
to lahko privoščila. Posluša-
la sva radio in se pogovarja-
la. Potem pa se le stisnem v 
njegov objem, a je še kar os-
tajal mrtvo hladen. Tudi tis-
to med nogami se mu ni pre-
maknilo niti za milimeter. 
Ko je odšel, sem nagonsko 
vedela, da je bil njegov ob-
jem del slovesa za zmeraj. V 
živo ga nisem nikoli več vi-
dela, o njem pa sem slišala 
marsikaj. V Mariboru je bil 
eden prvih, ki se je javno iz-
postavil kot gej. 

Leta so tekla, postala sem 
aktivna v sindikatu, prišla 
sem do novega stanovanja, 
kupila sem si stoenko, a kaj 
ko sem bila še vedno samska. 
Medtem mi je umrla mama, 
za očeta pa so bratje podpisa-
li, da gre v Hrastovec, na psi-
hiatrijo. Ko je umrl, nisem 
šla niti na pogreb. Zakaj le? 
Toliko hudega kot mi je na-
redil on, mi ni nihče.

Ko sem se vpisala na Fa-
kulteto za organizacijske 
vede, sem spoznala Fili-
pa. Bil je ločen, žena mu je 
po rojstvu sina, ki je imel 
Downov sindrom, ušla k 
drugemu. Zelo sva se ujela, 
saj sva imela oba za seboj bo-
leče izkušnje. Po dvanajstih 
letih res srečnega življenja 
sem spet ostala sama. Vzela 
mi ga je bolezen … Lani sem 
na Facebooku spoznala dru-
gega. Žal me ni več maral, ko 
sva se videla v živo. Očitno o 
lepotici, kot sem bila nekoč, 
ni bilo več sledu …«

(Konec)

Kdor ne uboga, ga res tepe nadloga?, 2. del

Moški so se vrteli okoli nje

usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Vas muči vtis, da ste na 
robu? Da ste, kot se reče, 
outsider? Če se kot outsider 
počutite čisto dobro, ni razlo-
gov, da bi ukrepali. Če pa me-
nite, da sodite bolj proti sre-
dišču, je receptov več. Število 
stikov, ki jih imate, je seveda 
pomembno. A če si želite pri-
ti proti središču sveta ali do-
movine, potem vzpostavljaj-
te stike z ljudmi, ki so pove-
zani z velikim številom lju-
di. Ni isto, če imate v telefon-
skem imeniku deset imen, 
ki imajo v svojem telefon-
skem imeniku tri imena, 
ali pa deset imen, ki imajo 
v imeniku tisoč imen. V živ-
ljenju je eno najpogostejših 
vprašanj: ''Ali poznaš koga, 
ki …'' Obstaja večja verje-
tnost, da bo znanec, ki ima v 

imeniku tisoč številk, poznal 
tistega, ki … / Povezovanje z 
ljudmi, ki so tudi sami dobro 
povezani, je dobra strategija 
za pot proti središču. Ni pa 
edina strategija. Velja si ogle-
dati nenavadno biografijo Ja-
neza Drnovška. Ko je kandi-
diral za predsednika SFRJ, 
se je vsem zdelo, da je outsi-
der. In res je bil. Ni pa res, da 
je bil na obrobju enega same-
ga omrežja. Bil je štirikratni 
outsider. Bil je na robu eta-
blirane politike, nomenkla-
ture, če hočete, ker je bil po-
slanec v zvezni skupščini. Bil 
je na robu alternativne politi-
ke, ker ga je v predsedniško 
tekmo lansirala ZSMS. Bil 
je na robu gospodarskega 
omrežja moči, ker je bil pred 
vstopom v profesionalno po-
litiko perspektiven bančnik v 
trboveljski banki. In bil je na 

robu akademskega omrežja, 
ker se je poglobljeno ukvar-
jal s svetovno dolžniško kri-
zo. S tem, ko je povezal robo-
ve štirih svetov – nomenkla-
turo, politično alternativo, 
gospodarstvo in akademsko 
sfero – se je ob kandidaturi 
za predsednika SFRJ znašel 
v središču.« (Str. 266)

Ljudje po eni strani pri-
padamo malim družbenim 
skupinam, kakršna je druži-
na, po drugi pa velikim gru-
pacijam, kakršne so naci-
je. V novi knjigi Alija Žerdi-
na, ki se bere kot kaka soci-
ološka detektivka, pa je pred 
nami drug pogled na člove-
kov položaj v družbi, ki nam 
pokaže, kako se povezujemo 

(ujamemo) v različna družbe-
na omrežja (social network). 
Primer predsednika Drnov-
ška je zdaj že malo arhaičen, 
zdaj so moderna družab-
na omrežja tipa Facebook. 
Z njihovo pomočjo je mo-
goče sklicati tudi velika pro-
testna zborovanja, kakršni 
sta bili na trgu Tahrir v Kai-
ru (2011) ali na Kongresnem 
trgu v Ljubljani (2013). Ko so 
pred tridesetimi leti skliceva-
li seje Odbora za varstvo člo-
vekovih pravic na istem trgu, 
pa so si sklicatelji pomagali 
z naslovi številnih posame-
znikov in organizacij, ki so v 
osemdesetih podpisovali ra-
zne peticije in nas naposled 
»ujeli« v omrežje Odbora …

Nove knjige (444)

Ujetniki omrežij

Ali Žerdin, Ujetniki omrežij, uredil Samo Rugelj, 
UMco, Ljubljana, 2018, 288 strani

Ogromna vinska pletenka, moped na drogu, čokoladni prestol, velikanska harmonika, cokla 
... Vse to se najde v krožiščih slovenskih cest, a mnenja o tovrstnem »krašenju« so močno 
deljena. Za nekatere je to neokusno pretiravanje županov, za druge zanimiva popestritev. 
Najbrž bodo deljena tudi mnenja o najnovejši skulpturi v krožišču v Ratečah: gre za 
umetniško interpretacijo treh planiških skakalnic. A v majhno tolažbo vsem, ki jih slovenska 
obsedenost s tem, da napolnimo krožišča, moti: raznovrstne skulpture vanje postavljajo 
tudi v drugih evropskih državah ...  U. P. / Foto: Gorazd Kavčič

Kulinarični recepti, kako pripraviti okusen steak, segajo že v davno 15. stoletje; sodobni 
popularni kuharski šovi ter delavnice pa z idejami bogatijo kuharske navdušence vseh 
generacij, zelo razveseljivo tudi mlade. Tako se jih je kar štirinajst, tudi osnovnošolec Aleks 
iz Kranja, udeležilo nedavne kuharske delavnice pri Jezeršku na Zg. Brniku, kjer jim je 
kuharski mojster Matej Stipanič med drugim pokazal, kako se lotiti peke steakov na žaru, 
jim zaupal recepte za božanske omake ter jim svetoval, kako izbrati najboljši kos mesa – 
tudi v kuhinji se vse začne pri izbiri. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Bole Vrabec

Villers-Cotterêtes je nor-
mandijsko mesto, ki leži 
približno osemdeset kilo-
metrov severovzhodno od 
Pariza. Pred dobrimi sto leti, 
30. maja 1918, ko je nemška 
vojska v veliki ofenzivi hote-
la zavzeti Pariz, so v njego-
vi okolici francoske in ame-
riške čete odbile njen na-
pad. V bitki je prvič sodelo-
valo sto oklepnikov znamke 
Renault FT. Mesto, ki ima 
približno deset tisoč pre-
bivalcev, se ponaša s spo-
minskim muzejem Alexan-
dra Dumasa očeta, pisatelja 
zgodovinskih in herojskih 
romanov Trije mušketirji, 

Grof Monte Christo in Črni 
tulipan, če v resnični popla-
vi njegovih del omenim 
samo troje. Tu se je rodil leta 
1802. Oče mu je umrl, ko je 
bil star komaj štiri leta. Mati 
ga ni mogla šolati, kupova-
la pa mu je knjige, da bi se 
omikal. Pripovedovala mu 
je tudi v očetovih herojskih, 
skoraj neverjetnih podvigih, 
kajti Thomas Alexandre 
Dumas je bil edini poveljnik 
v Napoleonovi vojski, ki je 
imel najvišji čin, štiri zvezdi-
ce konjeniškega generala, in 
je bil briljanten vojak z osu-
pljivo telesno silo. Bil je mu-
lat, doma z današnjega Hai-
tija, in Avstrijci so ga imeno-
vali »črni hudič«. Legenda-
ren je postal, ko je pri Klau-
snu v zavetju svojega mrtve-
ga konja na mostu sam zadr-
ževal eskadron konjenikov, 
preden je prišla okrepitev. 

Alexandre Dumas starej-
ši je slovel že za časa svoje-
ga življenja. Njegova sop-
roga je bila igralka, s kate-
ro nista imela otrok, imel 
pa je še štiri nezakonske 
potomce, od katerih je sina 
Alexandra Dumasa, rojene-
ga 1824, priznal. Vodil ga je 
s seboj na potovanja po se-
verni Afriki in Španiji, vča-
sih pa se je znal brezobzirno 
pošaliti, da je njegov sin nje-
govo »najboljše delo«. Ko je 
bilo Alexandru Dumasu ml. 
17 let, je pustil šolo in se za-
čel preživljati s pisanjem, ki 
mu je šlo brezhibno od rok. 
Uspešna so bila tudi nje-
gova gledališka dela. Zani-
mivo je bilo, da se je loteval 
tudi tem o položaju žensk 
in njihovi vlogi v svetu. Oče 

Dumas je doživel njegov us-
peh, ko je 1848 izšel roman 
Dama s kamelijami. Zgod-
ba o lepi pariški kurtizani 
in njenem ljubimcu Alfre-
du, ki jo tragično preseka 
Violetina jetika, je tudi ver-
na podoba razigranega, fr-
fotavega, a tudi poniglavega 
Pariza v tistem času. Ko je 
Dumas ml. priredil delo za 
gledališče, so izvedbo pre-
povedali, češ da je nemoral-
na, a Dama s kamelijami je 
postala še popularnejša. Za-
mikala je Giuseppeja Verdi-
ja, ki jo je uglasbil, premi-
erno pa je bila uprizorjena 
1853 z imenom La traviata. 
Spevna, temperamentna, 
ponekod lirično pretanje-
na glasba, ki očara. Alexan-
dre Dumas ml., ki velja za 
utemeljitelja družbene dra-
me, je 1875 postal član fran-
coske akademije, 1894 pa 
član častne legije, leta 1895 
pa je umrl.

 

Lubenica s penino

Za napitek potrebujemo:  
eno zrelo, zelo sočno lubenico, 
melisin sirup, rezine limete, 
polsuho penino, melisine liste 
za okras.

Dobro ohlajeno lubenico 
prerežemo na pol in nato na 
kocke. Odstranimo seme-
nje. Lubenico zmeljemo v 
sekljalniku in s pirejem do 
polovice napolnimo kozar-
ce. V kozarec damo dve zelo 
tenki rezini limete, žličko 
melisinega sirupa in dolije-
mo penino. Kozarec okrasi-
mo z lističi melise. Ponudi-
mo s slamico in dolgo žličko.

Ded, oče, sin

mizica,
pogrni se



Samo Lesjak

M
lad filmski 
festival je s 
svetom fil
ma to čudo
vito podalp

sko vasico prvič objel pred 
dvema letoma. Ideja zanj se 
je porodila iz želje po oživit
vi lokalne filmske tradicije, 
ki sega v davno leto 1951, ko 
je bil v Kranjski Gori posnet 
slovenski klasični celoveče
rec Kekec, ki je bil na beneš
kem festivalu nagrajen z zla
tim levom.

Bistvo festivala je v zdru
ževanju filmskih ustvarjal
cev in ljubiteljev gibljive sli
ke. Festival prinaša najno
vejše zgodbe iz sveta doku
mentarnih in igranih filmov, 
obenem pa vabi na ustvarjal
no druženje v objemu sliko
vite narave. Filmsko dogaja
nje namreč spremlja pester 
izobraževalni program, ki ga 
sestavljajo raznolike delavni
ce in enodnevna predavanja 
številnih mednarodno uve
ljavljenih mentorjev s pod
ročja filmske režije, scena
ristike, izbire vlog ter film
ske fotografije in produkci
je, pa tudi pogovori z avtorji 
filmov, okrogle mize, gleda
liške predstave ter glasbeni 
koncerti.

Eden od glavnih ciljev festi
vala je širitev filmske kulture 
med najmlajše, zato so uvod
ni trije dnevi festivala name
njeni brezplačnemu otroške
mu in mladinskemu progra
mu, ki poleg filmskih projek
cij igranih in animiranih fil
mov vsebuje tudi razgiban 
nabor gledaliških predstav in 
ustvarjalnih delavnic za naj
mlajše.

Sklop Domačica v ospred
je postavlja domače filmske 
ustvarjalce in zaobjema tako 
uveljavljena imena kot tudi 
mlade ustvarjalce. Posebno 
pozornost posvečajo avtor
jem, ki prihajajo iz Kranjske 
Gore, fokus pa zaobjema tudi 
filme, ki so bili v Kranjski 
Gori zgolj posneti. Letošnja 
edicija bo posvečena legen
di slovenskega modernistič
nega filma Boštjanu Hladni
ku, ki je svojo prvo uspešnico 
posnel prav v Kranjski Gori. 
Program, ki ga pripravljajo 
v sodelovanju s Slovenskim 
filmskim centrom, bo vse
boval okroglo mizo o njego
vem delu, da bo domača film
ska scena ustrezno začinje
na z glasbo, pa bo poskrbel 
nekonvencionalen džezov
ski trio Kukushai (29. julija v 
parku za Julijano).

V sodelovanju z bližnjimi 
državami in drugimi festivali 

nastaja sklop filmov Skok čez 
plot, pri katerem bo letos v 
središču predvsem Srbija in 
njena bogata filmska produ
kcija – tako bo med drugim v 
ponedeljek, 30. julija, projek
cija klasike Kdo to tam poje?, 
po njej pa pogovor z legen
darnim režiserjem Sloboda
nom Šijanom. Veliko pozor
nosti bo namenjene doku
mentarnemu in aktivistične
mu filmskemu žanru, zato 
v tem programskem sklopu 
predstavljajo nove dokumen
tarne in igrane filme z druž
beno angažirano vsebino. 
Projekcije bodo spremljali 
pogovori z ustvarjalci filmov, 
aktivisti in drugimi pozna
valci obravnavanih tematik.

Uradno odprtje festiva
la bo sicer v sredo, 1. avgu
sta, ob jezeru Jasna, kjer 
bo koncertu zasedbe Silen
ce sledila projekcija fil
ma Ederlezi Rising, srbske 

znanstvenofantastične dra
me z ameriško zvezdo Sto
yo in Sebastianom Cavaz
zo v glavnih vlogah. V pet
ek, 3. avgusta, pa se ob 19. 
uri obeta prav poseben fes
tivalski dogodek Velikani 
pod velikanko v Planici, kjer 
bodo prvič odprli Kristal
no steno slavnih. Ob proje
kciji filma Vsaka dobra zgo
dba je ljubezenska zgodba 
se bodo poklonili igralskim 
legendam slovenskega filma: 
Mileni Zupančič, Radku Poli
ču in Borisu Cavazzi. Osred
nji del festivala predstavlja 
tekmovalni program, v kate
rem predvajajo slovenske in 
mednarodne filmske uspeš
nice, mednarodna strokovna 
žirija pa bo ob slovesnem zak
ljučku festivala v Podkorenu 
v soboto, 4. avgusta, podelila 
nagrado najboljšemu igrane
mu in dokumentarnemu fil
mu iz programa.

FILMSKI BISERI V ALPSKI IDILI
Kranjska Gora je tudi letošnje poletje v znamenju domače in svetovne filmske produkcije – od včeraj  
pa vse do 4. avgusta v tej alpski vasici poteka že tretji Mednarodni filmski festival KGIFF, obogaten  
tudi s pestrim spremljevalnim programom.

Idilično okolje ob jezeru Jasna bo prostor mnogih filmskih projekcij ter uradnega odprtja 
festivala v sredo, 1. avgusta. / Foto: arhiv festivala (Natalija Gajić)

Festival vodi predana eki
pa mladih ustvarjalcev, ki 
vsak s svojimi talenti prispe
vajo h kakovostni organiza
ciji in edinstvenemu festival
skemu vzdušju. Vsako pogla
vje odpira tudi nova poznan
stva, ki festival vodijo v nove 
razsežnosti in prinašajo nove 
dogodivščine. Vse to so teme
lji za uspešen razvoj festivala 
v pozitivnem ekipnem duhu 
ter dobri atmosferi – brez rde
če preproge, a z veliko dob
re volje in ustvarjalnosti. Kot 
pravi direktor festivala, znani 

igralec in priljubljeni komik 
Matjaž Javšnik: »Filmsko 
umetnost, ki je skupek vseh 
sedmih vej umetnosti, želi
mo približati tako najmlajšim 
kot tistim v zrelih letih. Naš 
namen je skozi dobre zgod
be navdihovati, presenečati 
in razvajati spoštovano občin
stvo ter vzpostaviti dialog med 
filmskimi ustvarjalci in gle
dalci. Naša prizadevanja gre
do v smeri čim boljšega infor
miranja in učenja publike, saj 
smo prepričani, da prek ume
tnosti gradimo lepši svet.«

Alenka Brun

N
a odru Festivala 
Kanal v večer
nem in sim
patično osvet
ljenem kana

lu hudournika Suha v Rib
čevem Lazu so letos najprej 
zadoneli rokovski ritmi. V 
sredo pa je oder gostil zna
nega pevca Slavka Ivančića, 
ki ga starejša generacija poz
na predvsem kot pevca še iz 
časov skupin Bazar in Fara
oni, zadnje čase pa mu lahko 
na odrih prisluhnemo tudi v 
brez skupine v družbi s kita
ristom Matjažem Švagljem. 

Svojo glasbeno pot je Ivan
čić začel leta 1973 in v boga
ti glasbeni karieri nanizal 
precej hitov. Nekatere glas
no prepeva celo mlajša gene
racija, kar smo lahko doži
veli tudi v sredo zvečer na 
bohinjskem festivalu. Pes
mi, kot je Tina (ne verja
me), ki je še iz časov Bazar
ja, je publika odpela v večini 
kar sama. Pravzaprav bi za 
Slavka Ivančića lahko rekli, 
da je živa legenda sloven
ske glasbene scene, ki se na 

Gorenjskem dobro počuti, 
in to je publika tudi začutila.

Festival Kanal bo 1. avgu
sta gostil še Made in Yugo
slavia, kranjsko zasedbo, ki 
poskrbi, da so njeni nastopi 
nabiti z ravno pravšnjo dozo 
nostalgije.

Peter Lovšin, glasnik le
gendarnih Pankrtov, je lani 
izdal deseti album Obmo
čje medveda. Po razproda
nem prvem koncertu nada
ljuje turnejo po Sloveniji in 
ob novih pesmih predstav
lja tudi izbor pesmi iz celo
tne pestre kariere. V kanalu 
ob Baru Paviljon se bo usta
vil 8. avgusta. 

Letošnji Festival Kanal pa 
se bo zaključil 15. avgusta z 
nastopom Žute ose ob 20.18 
(ura, ki velja za vse koncer
te Kanala), tričlanske zase
dbe, ki na Gorenjsko priha
ja iz Maribora in izvaja sta
rogradsko, srbsko narodno, 
sevdah, makedonsko, cigan
sko in drugo balkansko etno 
glasbo. 

Že od 1. julija pa do 31. 
avgusta pa v kanalu razstav
lja svoje fotografije Luka Ilin
čič. Razstava odseva Lukovo 
ljubezen do koncertov.

SLAVKO IVANČIĆ  
V BOHINJU
Festival Kanal letos Bohinj gosti že štirinajstič.  
Malce mu sicer nagaja dež, vendar publike nekaj 
kapelj ali rahlo rosenje ne odžene. V sredo je na 
Kanalu nastopil Slavko Ivančić.
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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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TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_60
NALOGA

3 9 1 7
2 7 3 8

1 8 4 6
5 1 7 4 8

1 9
4 8 3 5 6
6 4 1 2

9 5 3 6
2 4 7 5

sudoku_LAZJI_18_60

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_60
NALOGA

3917
2738

1846
51748

19
48356
6412

9536
2475

sudoku_LAZJI_18_60

REŠITEV

346918257
527364819
198752436
965231748
712486593
483579621
654893172
879125364
231647985

sudoku_TEZJI_18_60
NALOGA

8 7 4 5 6
5 1 9 2

1 8 4
6 7

5 1 4 3
9 8

9 1 7
1 5 8 4

2 6 3 8

sudoku_TEZJI_18_60

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_60
NALOGA

87456
5192

184
67

5143
98

917
1584

2638

sudoku_TEZJI_18_60

REŠITEV

873425169
465139278
192786354
386941725
517862943
249357816
958214637
631578492
724693581

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Zmanjkovalo vam bo prostega časa, in če boste hoteli 
imeti trenutek zase, se boste morali potruditi. Odvisno bo 
le, koliko vam bo vse skupaj pomenilo in ali se boste odpo-
vedali tistim stvarem, ki naj ne bi bile na prvem mestu.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Prišli boste do čudovite rešitve, kar se tiče stare težave. 
Naj vam nikar ne vzame volje dejstvo, da nobena stvar 
ni čez noč. Do želenega cilja boste vseeno prispeli brez 
zamude. Glavni dopust je že za vami, a če boste le hoteli, 
se vam ponovi.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Mislili boste, da ste čarodej in da ste lahko na različnih 
mestih hkrati. Še pravi čas se boste streznili in dodelili 
določene naloge tistim, ki imajo več prostega časa kakor 
vi. Nekdo bo končno prišel z besedo na dan in presene-
čeni boste. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
Res vam zadnje dni zvezde niso bile naklonjene, a vse to 
se bo hitro spremenilo. Že v sredini tedna vas bo poiskala 
sreča in vse vam bo naklonjeno, česarkoli se boste lotili. 
Tudi v ljubezni boste izkoristili vse dane možnosti in zado-
voljni boste. 

Lev (23. 7.–23. 8.)
Nabral se vam bo lep kupček denarja, ki ga boste v mislih 
prelagali, a na koncu se boste odločili, da ga prihranite za 
kasneje, saj imate vir neusahljivih želja. Pri uradnih zade-
vah boste zelo uspešni in boste tudi sebe presenetili.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Ker boste začeli gledati na dogajanja iz drugega zornega 
kota, se vam marsikaj ne bo več zdelo nerešljivo. Spoznali 
boste napake in kako se jim izogniti. Čisto vsaka stvar v 
življenju ima svoj namen. Finance se vam bodo obrnile 
ne bolje.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Strah boste občutili zaradi prihajajočih sprememb, ki vam 
jih prenaša prihodnost. Tehtali boste in skušali ugotoviti, 
na kateri strani je večje tveganje. S tem seveda ne boste 
nič pridobili. So stvari, ki jih lahko naredite le vi sami.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vedno v vas prekipeva energija in imate je za vse dovolj. 
Nikar ne pozabite, da vsake toliko časa potrebujete svoj 
mir. Če boste to zanemarili, sploh zdaj, bodo posledice 
negative. Čas bo vaš zaveznik, zato ne pretiravajte. 

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V mislih boste delali načrte in se skušali bolj približati svo-
jim sanjam. Vse to bo povezano z vašimi financami. Res 
ta trenutek ni blesteč, a če se potrudite, vam bo uspelo. V 
domačem krogu bodo od vas pričakovali oporo. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Začeli se boste zavedati, da ste potrebni sprostitve. Še 
pravi čas boste odvrgli nepomembna in v glavnem tuja 
bremena ter si privoščili pošten oddih. Koga boste vzeli 
s sabo, bo odvisno samo od vas – pa še to boste dvakrat 
premislili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Veliko lažje bi živeli, če bi bili bolj praktični, ne pa da se 
velikokrat ukvarjate z drobnarijami. Zadnje čase ste tudi 
malo preveč samokritični. Svež zrak in malo rekreacije bi 
vam pomagalo k boljši volji. Ljubljena oseba vas bo pre-
senetila.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
V naslednjih dneh se vam bo nabralo kar nekaj težav, kar pa 
vam ne bo vzelo upanja na boljše čase. Pogovor z določeno 
osebo vam bo odprl oči in na pretekle dogodke boste začeli 
drugače gledati. Takrat pa le pohitite, da ne bo prepozno.

Ah, ta korenček 
V lekarno, katere lastnik je medved, pride zajček in vlju-
dno vpraša: 
»Imate kaj korenja?«
»V lekarni korenja žal ne boste dobili,« reče medved.
Naslednji dan se zajček spet pojavi v lekarni.
»Dober dan, imate kaj korenja?«
»Ne imejte me za norca. Tukaj ne prodajamo korenja!« 
zagrmi medved.
Toda zajec pride tudi v tretje in tedaj je medvedu dovolj in 
ga udari po zobeh.
Čez nekaj dni se zajec spet pojavi v lekarni.
»Lep dober dan želim, imate mogoče kaj korenčkovega 
soka?«

Nekoristna ribičija 
Starček ob bajerju lovi ribe in iz vode meče eno za drugo.
Do njega pride mladenič in ga vpraša: »Mi lahko izdate 
skrivnost, kako to, da vam gre ribolov tako dobro od rok?«
Starček mladeniču šepne na uho: »Sinko, glej – to je tako. 
Zjutraj, ko se zbudim in vstanem, najprej pogledam, 
kako mi dol spodaj stojijo stvari. Če mi visi v levo, ves dan 
mečem trnek na levo, če mi visi v desno, potem ves dan 
mečem trnek na desno.«
Mladenič bahavo: »A res? Kaj pa naj naredim jaz – ko se 
zbudim, meni ne visi, ampak stoji?«
Starček: »Komu na čast pa potem prihajaš sem na ribolov?«

Gorenjska moža 
»Ženi sem za božič kupil konja.«
»A lipicanca?« 
»Ne, pol kile sem ga vzel. Kaj boš pa ti kupil svoji?«
»Večerno obleko. Za dekolte sem že prišparal.«
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Inovacije v kulinariki
Čokoladni žlikrof

PON–ČET ................. 9.00–22.00

PET ........................... 9.00–23.00

SOB ....................... 10.00–23.00

NED in prazniki  ..... 11.00–22.00

Kosovelova 3, 5280 Idrija    |    05 377 11 77     |    info@barbara-idrija.si

www.barbara-idrija.si

Za Vas pripravimo
- žlikrofe z različnimi omakami
- tradicionalno idrijsko hrano
- pice
- različne sladice
- čokoladne žlikrofe

Ponudimo Vam tudi
- prenočišča
- organizacijo ogledov Idrije in      

njenih znamenitosti

Sprejmemo skupine do 60 gostov. 
Naši gostje se dobro počutijo tudi 
v Letnem vrtu, v poletnih mesecih 
pa se lahko ohladijo v naravnem 
kopališču Idrijska Bela.

1.  nagrada: tradicionalno idrijsko kosilo  
(aperitiv geruš, smukavc, žlikrofi z bakalco, solata, sladica)  
za dve osebi + ogled rudnika

2. nagrada: družinska pica za štiri osebe
3. nagrada: sladica čokoladni žlikrof za dve osebi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 8. avgusta 2018, 
na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko 
od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo 
na Ble i we i so vi ce sti 4.

PE
T 

ZV
EZ

D
IC

 D
.O

.O
., 

ŠU
TN

A
 6

7,
 Ž

A
BN

IC
A



26

DRUŽABNA KRONIKA

PETEK_27. 07. 2018

Pevka Demi Lovato (25) okreva v bolni-
šnici zaradi prevelikega odmerka mamil. 
Pevka je pred nekaj meseci sicer slavila 
šest let treznosti. Da ima spet težave z 
drogami, je oznanila v pesmi z naslovom 
Sober (Trezna), ki je izšla pred kratkim. 

»Demi je budna in okreva ob podpori družine, ki se vsem 
zahvaljuje za ljubezen, molitve in podporo. Nekateri 
mediji objavljajo neresnične podatke, zato prosijo za 
spoštovanje v teh težkih časih. Sedaj je pomembno njeno 
okrevanje,« je sporočil pevkin predstavnik.

Demi zaradi prevelikega odmerka v bolnišnici

Josh Duhamel (45) in Eiza Gon-
zalez (28) sta se po le nekaj 
mesecih razšla. »Njun natrpan 
delovni urnik je bil usoden za 
njuno razmerje,« je povedal vir 
za People. Par se je prvič v jav-

nosti pojavil junija, vendar sta se začela sestajati že nekaj 
mesecev prej. To je bila za igralca, ki se je septembra lani 
ločil od pevke Fergie, s katero ima štiriletnega sina, prva 
zveza po ločitvi.

Delovni urnik usoden za zvezo

Raper, ki sliši na ime 6ix9ine (22), je po 
ropu in ugrabitvi pristal v bolnišnici. 
Sedel je na sopotnikovem sedežu, in ko 
je avto v križišču čakal na zeleno luč, se 
je vanj od zadaj zaletel drug avto. Iz njega 
sta skočila dva oborožena moška, vozni-

ku vzela telefon, odpeljala raperja in pobegnila. Raperju 
je nato uspelo ugrabitelju pobegniti, poklical je policiste, 
sam pa sicer brez večjih poškodb odkorakal v bolnišnico.

Oropan in ugrabljen

Karlie Kloss (25), svetlolasa ameriška 
manekenka in nekdanji Viktorijin angel-
ček, se je zaročila z Joshuo Kushnerjem 
(33), bratom Jareda Kushnerja, ki je mož 
Ivanke Trump. »Z besedami se ne da 
opisati, kako te ljubim. Si moj prijatelj in 

moja sorodna duša. Veselim se življenja skupaj. Milijon-
krat da,« je veselo novico na Instagramu delila maneken-
ka. S Kushnerjem sta skupaj že šest let.

Manekenki nadel zaročni prstan

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

A
ndreas Brand-
stätter je igro 
napisal že leta 
2004. Ko sta 
zadevo kasneje 

dobila v roke Slavko Avsenik 
ml. in Lojze Stražar, je bilo 
še kar nekaj dela, preden je 
nastala predstava, v kateri 
danes gledalec uživa in pri-
sluhne tudi znanim Avseni-
kovim melodijam.

Stražar meni, da je bilo 
delo najprej napisano bolj 
za film, Avsenik ml. pa doda, 
da je bilo vse bolj podobno 
sinopsisu kot scenariju; ide-
ji z zgodbo, ki ni bila napi-
sana za gledališče. Razloži 

dalje, da je njen avtor Brand-
stätter Avstrijec, doma v 
okolici Dunaja. Njegova žel-
ja je bila, da bi Sašo igral v 
igri, ki jo je spisal, a je urnik 
Saša Avsenika prenatrpan, 
da bi vanj »stisnil« še kaj 
takega, je pa delo pritegnilo 
pozornost Slavka Avsenika 
ml. Stražar pa je ravno tako 
že razmišljal o tem, kako bi 
na oder postavil nekaj podo-
bnega. Ko so delo prevedli 
– za kar je poskrbela Darja 
Erbič – je Stražar zadevo pre-
učil in se odločil. K sodelo-
vanju je povabil še Evo Kra-
ševec in skupaj sta poskrbe-
la za dramatizacijo in odrsko 
priredbo, sam pa je ponovno 
predstavo tudi režiral. Kar se 
tiče Avsenikovih pesmi, so 

izbor prilagodili slovenske-
mu okusu.

Ker gre za gledališko pred-
stavo z Avsenikovo glasbo, 
v kateri se vse dogaja oko-
li ansambla Fantov pet, je 
bila izbira igralcev in glasbe-
nikov, ki bodo na odru zna-
li združiti petje z igranjem, 
za režiserja kar velik zalo-
gaj. Jernej Gašperlin, Pri-
mož Ložar, Grega Čepon, 
Klemen Brečko in Blaž Pra-
šnikar so se dobro vživeli v 
vloge članov ansambla.

Lepo je biti muzikant je 
zgodba o mladostnih san-
jah, prijateljstvu, ljubezni 
in življenjski preizkušnji, 
ki naenkrat spremeni vse. 
Fantje ustanovijo ansam-
bel in se podajo na glasbeno 

pot – z željo po priznanju, 
slavi in denarju. Razmišlja-
jo tudi o zmagi na kakšnem 
prepoznavnem tekmovanju 
narodno-zabavne glasbe ... 
In ko se na odru gledališča 
Studenec predstava začne, 
dobimo občutek, da bomo 
tokrat gledali nekakšno slo-
vensko Briljantino v narod-
no-zabavnem stilu. Ali je to 
res, ali fantje ne bodo kloni-
li pod težo slave in bremen, 
ki jih čakajo na poti, pa pre-
puščamo vaši odločitvi – kot 
gledalcu. Predstava Lepo je 
biti muzikant bo na spore-
du še ta konec tedna (27., 
28., 29. julija) in poleg tega 
pa tudi 3., 4., 5., 9., 10., 11., 
12., 14., 15. avgusta. Vsakič 
ob 21. uri.

LEPO JE BITI MUZIKANT
Poletno gledališče Studenec je v petek gostilo krstno izvedbo domače gledališke predstave Andreasa 
Brandstätterja Lepo je biti muzikant. Gre za igro z glasbo Slavka in Vilka Avsenika ob 65-letnici njunega 
ustvarjanja. Premiera je sicer mimo, tudi že dve ponovitvi, teh pa bo do sredine avgusta še kar nekaj.

Jernej Gašperlin, Primož Ložar, Grega Čepon, Klemen 
Brečko in Blaž Prašnikar so se dobro vživeli v vloge Mihe, 
Jožeta, Janija, Kristjana in Ivana. 

Začne se z glasnim razmišljanjem o tem, kako je fante 
prevzela narodno-zabavna glasba in kako bi bilo lepo, če bi 
ustanovili svoj ansambel. Potrebujejo pa še ime ... 

Pio Brodnik spremljamo v vlogi Štefke, Mihove mame, ki je 
kar vesela, da je sinu blizu harmonika.

Nastopa tudi Jure Sešek; pomembno vlogo ima gostilničar 
Karel – igra ga Konrad Pižorn - Kondi.

Tudi tokrat v predstavi nastopa teta – Mici (Brigita Hrovat); 
Jože Vunšek pa igra Franceta, Mihovega očeta.

Režiser Lojze Stražar in Slavko Avsenik ml., ki pri projektu 
sodeluje kot glasbeni producent

Anja Plahuta je 29-letna Kranjčanka. Kot farmacevtska 
tehnica dela v lekarni. Je mamica prikupne 
dveinpolletne deklice, ki poskrbi, da ji ni nikoli dolgčas. 
V objektiv smo jo ujeli na nedavnem Kranfestu, kamor 
se je odpravila z družino. / Foto: Primož Pičulin
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

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

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

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

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 28. 7.
20.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
22.20 SKRIVNOSTNO OGLEDALO
15.45 IZGUBLJENA MED VALOVI
17.30 OCEANOVIH OSEM
20.45 LJUBITI PABLA
16.15 NEVERJETNI 2, sinhro.
14.00, 18.30 JURSKI SVET:  
PADLO KRALJESTVO

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 28. 7.
20.00 MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE
16.50, 20.50 SICARIO 2: VOJNA  
BREZ PRAVIL

14.40, 20.20 NEBOTIČNIK
16.10, 21.15 ANT-MAN IN OSA
18.30 ANT-MAN IN OSA, 3D
22.25 PRVO OČIŠČENJE
19.00 IZGUBLJENA MED VALOVI
14.30 UKRADENA PRINCESA
19.15 TI LOVIŠ!
21.00 OCEANOVIH OSEM
15.20, 17.50 NEVERJETNI 2, sinhro.
14.00, 16.30 NEVERJETNI 2, 3D,  
sinhro.
16.40 JURSKI SVET: PADLO KRALJESTVO

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 27. 7., sobota, 28. 7., in 
nedelja, 29. 7.
20.30 LEGENDA O KONKUBINI

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

Mateja Rant

Bled – »Domačini ima-
jo svoj kraj praviloma radi, 
o njem največ vedo in zato 
obiskovalce in turiste najlaž-
je usmerjajo,« poudarjajo v 
Turizmu Bled, kjer so letos 
v sodelovanju s Turističnim 
društvom Bled poskusno 
uvedli projekt Vprašaj me, 
tu sem doma. Petnajst do-
mačinov se tako za osem ur 
na dan prelevi v informator-
je, ki bodo do konca avgusta 
na območju med Grand Ho-
telom Toplice in Grajskim 
kopališčem gostom nudili 
osnovne informacije o desti-
naciji – od tega, kje so naj-
večje blejske znamenitosti, 
kje je javno kopališče, kje je 
zdravstveni dom in kje so re-
stavracije do tega, kakšna so 
pravila vedenja na javnih ze-
lenih površinah. 

Lokalnim informatorjem 
se je pridružila tudi Roma-
na Žitko, ki jo je na poti med 
Grand Hotelom Toplice in 
Grajskim kopališčem v teh 
dneh mogoče srečati v do-
poldanskih in zgodnjih po-
poldanskih urah. Informa-
torji namreč svoje delo op-
ravljajo v dveh dnevnih ter-
minih, in sicer od 10. do 14. 
ure in nato še od 17. do 21. 
ure. »Največje zadovoljstvo 
mi predstavlja, ko vidim, 
kako so turisti hvaležni za 
vse informacije. Kanadska 
turistka me je danes kar ob-
jela, ker je dobila toliko in-
formacij naenkrat, čeprav je 
šele prvič na Bledu,« z iskre-
nim navdušenjem razloži 
Romana Žitko in doda, da 
je za nekoga, ki prvič pride 
na Bled, veliko presenečenje 
že to, da imajo pitno vodo in 

pitnike, pri katerih si z njo 
lahko brezplačno postreže-
jo. Z veseljem zato turiste 
pospremi do najbližjega pi-
tnika vode, pri katerem se v 
teh vročih dneh tudi sama 
rada osveži. »Kot sem na hit-
ro izračunala, na dan preho-
dim vsaj deset kilometrov.« 
Na poti med Grand Hote-
lom Toplice in Grajskim ko-
pališčem je ni težko prepo-
znati, saj so vsi informator-
ji oblečeni v enotna bela ob-
lačila z napisom Ask me I'm 
local in zeleno torbico Tu-
rizma Bled. Turisti se na-
njo obračajo z vsemi mogo-
čimi vprašanji, od tega, kako 
se pride na grad ali najame 
čoln, do tega, kje so javna 
stranišča, saj tudi sama ugo-
tavlja, da je premalo oznak, 
pa tudi to, kje je mogoče na 
Bledu brezplačno dostopati 
do svetovnega spleta. »Vsa-
kemu tudi povem, da se je 
začel Okarina festival, in 

jim dam programsko knji-
žico. Vsakega seznanim še 
s tem, da na območju pod 
promenado ni dovoljeno ko-
panje.« Uradna kopalna ob-
močja gostom pokaže na ze-
mljevidu ali pa jih kar posp-
remi do Grajskega kopali-
šča, je razložila. 

Delo ji je pisano na kožo, 
priznava sama, to pa je raz-
vidno tudi iz njenega vzne-
senega pripovedovanja o 
svojih dogodivščinah s turi-
sti. »Danes sem srečala mla-
de fante, ki so spali pri Graj-
skem kopališču. Prijazno 
sem jih opozorila, da to ni 
dovoljeno, potem pa smo se 
začeli pogovarjati in sem iz-
vedela, da so bili od 22. do 6. 
ure na avtobusu iz Prage in 
so prišli na Bled zelo utruje-
ni, šele ob 14. uri pa so se lah-
ko prijavili v izbrani name-
stitvi. So se mi kar zasmilili 
in sem jim svetovala, naj se 
samo pomaknejo malo višje 

v park.« Ob tem z navduše-
njem z nami deli svoje opa-
žanje, da Bled znova obisku-
je veliko mladih. Nanjo sta 
se že obrnila tudi dva itali-
janska gosta, ki sta se izgubi-
la in nista našla poti do svoje-
ga avta. Brez oklevanja ju je 
pospremila do Ledene dvo-
rane, kjer sta imela parkiran 
avto. Najbolj pa se je razvese-
lila Indijca, ki ga je zanima-
lo, kje bi lahko kupil slikar-
ski material za svojo ženo. 
»Tudi sama sem ljubiteljska 
slikarka, zato sem ga z ve-
seljem pospremila do knji-
garne,« se nasmeje. Čeprav 
je njena naloga tudi, da obi-
skovalce obvešča, da je tre-
ba spoštovati zelene povr-
šine in da kopanje ni dovo-
ljeno povsod ob jezeru, ni 
imela doslej niti ene nega-
tivne izkušnje. Z veliko turi-
sti lahko spregovori kar v nji-
hovem maternem jeziku, saj 
poleg angleščine govori tudi 
špansko, francosko in malo 
italijansko. »Romana – ro-
manski jeziki,« se pošali na 
račun svojega imena.

Po besedah Romane Pur-
kart iz Turizma Bled vsi in-
formatorji vodijo dnevnik, 
v katerem popisujejo svo-
je izkušnje, kar jim bo priš-
lo prav pri izvajanju omenje-
nega projekta v prihodnjih 
letih. »Letos je namreč po-
skusno, zato bi radi izvede-
li čim več stvari, ki zanimajo 
turiste, in ugotovili njihove 
potrebe.« Tako se je že poka-
zalo, da bi bilo prihodnje leto 
območje delovanja informa-
torjev smiselno razširiti tudi 
na železniško in avtobusno 
postajo, je razložila Romana 
Purkart. Za projekt so sicer 
letos namenili petnajst tisoč 
evrov. 

Turisti so informatorjem 
hvaležni za informacije
V okviru projekta Ask me I'm local oziroma Vprašaj me, tu sem doma so na Bledu zaposlili petnajst 
lokalnih informatorjev, ki gostom nudijo različne informacije o kraju in jih usmerjajo.

Romana Žitko / Foto: Gorazd Kavčič

Naloga informatorjev je tudi, da obiskovalce obveščajo, da je na Bledu treba spoštovati 
zelene površine. / Foto: Gorazd Kavčič

Cerklje – Pohodniška sekcija Društva upokojencev Cerklje vsa-
ko leto pripravi osem pohodov po Sloveniji. Julija je organizi-
rala pohod na Krvavec in ga poimenovala Spominski pohod 
Pavle Dolinar - v spomin na prezgodaj umrlo aktivno članico 
društva. Pohod naj bi postal tradicionalen. Pohodov v okviru 
društva upokojencev se redno udeležuje 15 pohodnikov, med 
njimi tudi 82-letni Franc Dolinar iz Poženika. Pohodniška sek-
cija, ki jo uspešno vodi Lado Rupar, bo imela naslednji pohod 
septembra, takrat bo njihov cilj Limbarska gora.

Prvi spominski pohod na Krvavec

Ob zaključku pohoda je nastal še skupinski posnetek  
s pohoda po Krvavcu.
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Škofja Loka – Ker traja še po-
skusno obdobje, tukajšnje 
ustvarjalke z Lili Panjtar na 
čelu še težko ocenijo, kako 
so ga obiskovalci sprejeli. So-
deč po zanimanju, ki ga pri-
tegnejo s prikazom različnih 
tekstilnih tehnik, zelo dobro, 
meni Lili Panjtar. Sprejema-
jo tako naključne obiskoval-
ce kot tudi vodene skupine, 
kot so denimo sobotna turi-
stična vodenja po starodav-
nem mestu, pričakujejo tudi 
otroke, ki v okviru Društva 
prijateljev mladine preživlja-
jo aktivne počitnice pod nas-
lovom Dobimo se ob pol de-
setih. Najpomembneje je, da 
lokalni prostori, ki se ukvar-
jajo s kulturno dediščino in 
ustvarjalnostjo (Rokodelski 

center DUO Škofja Loka, 
Kreativnice, atelje Amuse 
in drugi) pripovedujejo isto 
zgodbo o Škofji Loki, nje-
ni ustvarjalnosti in tradici-
ji. Tako obiskovalce iz ene-
ga prostora napotijo v druge-
ga in ponudba se dopolnjuje.

Kreativnice so ustvarjalni 
prostor za sedem loških ro-
kodelk, ki ustvarjajo s teksti-
lom: poleg Lili Panjtar, ki se 
ukvarja s tekstilnim, grafič-
nim in produktnim obliko-
vanjem, še Anja Musek, Nina 
Vastl, Darja Rant, Ladka Pe-
neš ter Anka Pintar in Mojca 
Pretnar. Vsaka od njih ima si-
cer tudi svoj prostor ustvarja-
nja, a v Kreativnicah ga druž-
no delijo z obiskovalci. Na dan 
našega obiska je v Kreativni-
cah še Ladka Peneš, ki barva 
tekstil in volno z rastlinami. 

Tako kot je njeno delo zani-
mivo za obiskovalce, tudi dru-
ge rokodelke pokažejo svoje 
tehnike ustvarjanja s teksti-
lom. S klobučarstvom so Kre-
ativnice še prav posebej tesno 
povezane. Njihovi prostori so 
namreč tik ob nekdanji tovar-
ni klobukov Šešir, razstavlja-
jo nekaj klobukov iz njihove 
zapuščine, obiskovalcem pa 
pokažejo tudi film o proce-
su izdelave klobukov v tovar-
ni. Na majhnih modelih jim 
pokažejo tudi del procesa iz-
delave klobukov. Namen Kre-
ativnic je tudi prenašanje ro-
kodelskega znanja na mlajše 
generacije, pa tudi spoznanj o 
industrijski in obrtni tradiciji 
na Škofjeloškem.

»Delamo sodobne izdel-
ke z znanjem, ki smo ga 
podedovali. Tega želimo nadgrajevati in ga dvigni-

ti na višjo raven,« poudarja 
Lili Panjtar. Svoj ustvarjal-
ni prostor pa bi radi oboga-
tili tudi z zgodbami. Že ob 
odprtju so povabili ljudi, naj 
prihajajo in pripovedujejo. 
In res so se nekateri že ogla-
sili, po besedah sogovornice 
tudi nekdanji zaposleni v Še-
širju. Njihovo znanje in spo-
mini o tovarni klobukov Še-
šir so neprecenljivi, zato je 
prav, da se ohranijo, prav ka-
kor predmeti iz njene proi-
zvodnje, ki se po stečaju na 
žalost polagoma izgubljajo. 
V Kreativnice prihaja vsak 

dan veliko domačih in tujih 
obiskovalcev. Zdaj so ustvar-
jalke na dobrih 40 kvadra-
tnih metrih še utesnjene, 
saj tu delajo, razstavljajo in 
se obenem srečujejo z ljud-
mi. V prihodnje pa računa-
jo, da bodo pridobili še doda-
ten prostor, kot je v idejnem 
načrtu Kreativnic tudi pred-
videno. V njem bodo uredile 
delavnico, ki je nujno potreb-
na za izvajanje zastavljene-
ga programa. To bo prostor z 
večjimi delovnimi površina-
mi za nemoteno in kontinu-
irano delo, ki bo za razstav-
no-prodajnim prostorom, 

približno tako tako je bilo pri 
obrtnikih na Spodnjem trgu 
že nekdaj: spredaj je bil pros-
tor za stranke, zadaj delavni-
ca. Kot pravi Lili Panjtar, pa 
se zdaj po potrebi njihova de-
javnost razširi tudi na zuna-
nji prostor, zlasti ko skupaj 
ustvarjajo s svojimi obisko-
valci. 

»Lokacija je zelo dobra. 
Želimo si, da bi kdo zraven 
nas še videl priložnost, da z 
ustvarjalnostjo obogati živ-
ljenje mesta. In da se s to po-
nudbo povežeta Spodnji in 
Mestni trg,« še doda sobe-
sednica.

Kreativnice v čast tekstilni dediščini
Mesec dni so v Škofji Loki odprte Kreativnice, prostor ustvarjanja, razstavljanja in ohranjanja bogate tradicije tekstilne industrije in rokodelstva.  
Ta prostor na Spodnjem trgu, kjer je bilo v preteklosti največ obrtniškega prebivalstva, radi obiskujejo domačini in turisti.

Lili Panjtar v Kreativnicah / Foto: Tina Dokl

V Kreativnicah tudi o klobučarski tradiciji / Foto: Tina Dokl

Kreativnice so nastale 
v projektu InduCult 2, 
ki ga v mednarodnem 
partnerstvu (desetih 
partnerjev iz osmih 
držav) izvaja Regionalna 
razvojna agencija BSC 
Kranj. Kreativnice v 
sodelovanju z agencijo 
in z Občino Škofja 
Loka upravlja Razvojna 
agencija Sora, Rokodelski 
center Duo.    

Alenka Brun

Volčji Potok – Ko se spreho-
dite skozi znani park, lahko 
naletite na lepo število zani-
mivih avtomobilov. Vodstvo 

parka je namreč prišlo na 
idejo, da bi za obiskoval-
ce pripravili prav posebno 
razstavo Cvetoči avti, kjer so 
reciklirane avtomobile spre-
menili v cvetlične galerije.

Izrabljena vozila, ki bi si-
cer končala na deponiji, so 
tako zadnjo sezono pred 
uničenjem postala cvetlič-
na korita za enoletnice in 
balkonsko cvetje. Vmes pa 

najdemo tudi drevnino, tra-
ve, celo zelenjavo, začimb-
nice. Jana Cunder iz Arbore-
tuma nam še enkrat razloži, 
da so tako avtomobile upora-
bili še zadnjič, preden gredo 

v stiskalnico; in da je s to po-
stavitvijo pravzaprav klasič-
na in tradicionalna razsta-
va balkonskega cvetja dobila 
novo preobleko. »Je zanimi-
va in raznolika,« še doda. In 
verjetno se ravno zato obisko-
valcem zdi še toliko privlač-
nejša, saj je ideja tokrat dru-
gačna. Pozornost pritegne 
tudi poimenovanje avtomo-
bilov znotraj razstave oziro-
ma zapisana imena na njiho-
vih tablicah. Tako preberemo 

imena kot hortenzija, javor 
..., češnja, ker so v avtu zasa-
jene okrasne češnje.

Cvetoči sicer že odsluže-
ni avtomobili lepo dopolni-
jo prostor pred pristavo, kjer 
so razstavljeni. Ponujajo po-
sebno cvetlično doživetje v ra-
hlo retro stilu in so lahko uni-
katna kulisa za ljubitelje foto-
grafiranja. Razstava sama pa 
ima tudi sporočilno vrednost: 
spodbuja ponovno rabo zavr-
ženih potrošniških izdelkov.

Zanimiva razstava Cvetoči avti
V Arboretumu Volčji Potok so konec maja za obiskovalce odprli zanimivo razstavo, ki bo na ogled do 
konca septembra. Poimenovali so jo Cvetoči avti.

Na tablicah najdemo različna imena - od hortenzije do jablane.Izrabljena vozila so zadnjo sezono pred uničenjem postala cvetlična korita.
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Aleš Senožetnik

Kranj – Do nastanka strel pri-
de zaradi razpolovitve nabo-
ja v nevihtnih oblakih. Obla-
ki, ki običajno nimajo nabo-
ja, med nevihto dobijo na-
boj. Spodnji del oblaka, ki je 
bližje tlom, ima negativnega, 
zgornji pa pozitivnega. Ker 
imajo tla pozitiven naboj, pri-
de med spodnjim delom ob-
laka in tlemi do velikih nape-
tostnih razlik, ki lahko dose-
žejo več deset milijonov vol-
tov. Zaradi tega postane ele-
ktrični prevodnik in tako pri-
de do udara strele. 

Na Elektroinštitutu Milan 
Vidmar v Ljubljani, kjer stre-
le s projektom SCALAR be-
ležijo že od leta 1998, letno 
zaznajo okoli 45 tisoč uda-
rov strel. Odstopanja so si-
cer v posameznih letih lahko 

precejšnja, tako so denimo 
pred leti našteli skoraj sto ti-
soč strel v enem letu. Sistem 
s senzorjema v Novi Gorici in 
Jelšah pri Krškem je name-
njen merjenju strel, ki udari-
jo v zemljo, medtem ko je strel 
med oblaki in znotraj oblakov 
lahko še bistveno več. 

Zaradi mešanja toplega 
in vlažnega sredozemskega 
podnebja s hladnejšim alp-
skim sta v Sloveniji, ki spa-
da med območja z največ 
udari strel v Evropi, najbolj 
na udaru Primorska in Go-
renjska. Vendar Gorenjska 
utrpi manj škode, saj večina 
naselij leži v kotlinah in doli-
nah, kjer je verjetnost udara 
manjša kot na vrhovih.

Če je sistem SCALAR na-
menjen predvsem profe-
sionalnim uporabnikom, 
pa vsem drugim preostane 

predvsem pozorno spre-
mljanje vremenskih razmer 
v poletnem času, še zlasti če 
se odpravljamo v gore ali pa 
bi pred udarom strele radi 
obvarovali svoje domače ele-
ktronske naprave.

Ena od možnosti, da dom 
zaščitimo pred škodljivimi 
posledicami strele, je stre-
lovod, ki objekt zaščiti pred 
direktnim udarom strele. 
Vendar proizvajalci opozar-
jajo, da z namestitvijo stre-
lovoda zaščitimo sam objekt 
pred mehanskimi poškod-
bami in požarom, kljub stre-
lovodu pa lahko pride do po-
škodb električnih naprav v 
objektu. Za varovanje teh pa 
moramo doma uporabljati 
prenapetostno zaščito, ven-
dar tudi v tem primeru pro-
izvajalci ne zagotavljajo sto-
odstotne varnosti.

V primeru ustrezno skle-
njene zavarovalne police 
nam škodo lahko krije tudi 
zavarovalnica. Vendar za-
varovalnice razlikujejo med 
direktnimi in indirektnimi 
udari strele. Direktni je tisti, 
ki ga povzroči direktni uda-
rec v naš dom in so vidne 
mehanske poškodbe na stav-
bi. Povračilo škode je v tem 
primeru navadno vključeno 

v paket zavarovanja nepre-
mičnine ali posamičnega po-
žarnega zavarovanja, krije pa 
tudi škodo, ki jo povzroči dre-
vo, v katerega udari strela in 
pade na stavbo.

V primeru indirektnega 
udara strele pa ta udari v bliži-
no, nato pa se električna ener-
gija po električnih in drugih 
vodih prenese v hišo in poško-
duje naprave. Zavarovalne 

police, ki jih imamo sklenje-
ne za nepremičnine, pa nava-
dno ne krijejo škode v prime-
ru poškodovanja premičnin 
in je za to potrebno doplačilo.

Pa še v razmislek tistim, 
ki menijo, da strela nikoli ne 
udari dvakrat na isto mesto. 
Na Uršlji gori, ki velja za kraj 
z najpogostejšimi udari strel 
v Sloveniji, strela v povpre-
čju udari 18-krat letno.

Živimo v deželi strel
Bliski in udari strel spadajo med najlepše, a hkrati najbolj zastrašujoče 
vremenske pojave. Prav v Sloveniji je gostota strel med največjimi v Evropi, 
letno jih beležimo okoli 45 tisoč.

V Sloveniji je gostota strel med največjimi v Evropi, najbolj pa sta na udaru Gorenjska  
in Primorska. / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Kranj – »Večje rasti gob tre-
nutno ni, niti je ni za priča-
kovati v juliju in avgustu, ker 
je prevroče in ni bilo kakšnih 
bolj obilnih padavin,« pravi 
Andrej Jesenko, predsednik 
Gobarskega društva Škofja 
Loka. Kljub krajevnim ne-
vihtam je trenutno za gobe 
premalo vlage, poleg tega 
je intenzivne rasti konec 
že ob temperaturah nad 28 
stopinj Celzija, je pojasnil. 
Dobri poznavalci gob sicer 
iz gozda tudi v teh dneh ne 
bodo prišli povsem praznih 
rok, a na rast jurčkov, ki so 
med nabiralci najbolj pri-
ljubljeni, bo treba še malo 
počakati. Je pa ta čas po be-
sedah Jesenka vseeno mož-
no najti kak primerek golo-
bice ali pa lisičke. Te so si-
cer že prenehale rasti, Jesen-
ko opaža, da so po gozdovih 
samo še stare in pa se sušijo 
zaradi pomanjkanja vlage. 
Če ne prej, bodo gobarski 
navdušenci prišli na svoj ra-
čun septembra in oktobra, 
ko so običajno najboljši po-
goji za rast gob, je še dejal.

Tudi na Pokljuki jih ni

Na Pokljuki, ki sicer velja 
za gobarski raj, že več kot pet 
let opažajo, da julija in avgu-
sta gob enostavno ni in tudi 
letos ni nič drugače, je pove-
dal predsednik Gobarskega 
društva Gorje Pavel Jakopič. 

»Trenutno je slabo. Jurčk-
ov skoraj ni, enega sem zad-
njič slučajno našel. Lisičke 
so rasle, a sedaj pojenjujejo, 
tudi golobic ni kaj dosti. Tre-
nutno je mrtva sezona, tudi 
ostalih gob ni, še strupene ne 
rastejo. Bilo je sicer kar nekaj 
dežja, ampak če ni sezone, je 
pač ni,« je razložil in dodal, 
da glede na vremensko napo-
ved večje rasti gob tudi v pri-
hodnjih dneh ne pričakuje.

Ponekod so že maja 
polnili košare

»Ravno včeraj sem iz ra-
dovednosti šel v besni-
ške gozdove. Domov sem 

prinesel pol kilograma li-
sičk, poletnega jurčka in pet 
golobic. To je pa tudi vse. 
Trenutno je zelo slabo,« pa 
nam je v torek zaupal Av-
gust Plemenitaš, predse-
dnik Gobarskega društva 
Kranj. Meni, da so za sla-
bo rast morda krive tudi 
pretekle mrzle noči, ker da 
mora biti v tem času ponoči 
vsaj 15 stopinj, da gobe rase-
jo. »Trije pogoji so: zadosti 
vlage, ustrezne temperatu-
re in luna. Že od nekdaj pra-
vijo, da gobe najbolj rastejo 
tri dni po mlaju,« je razložil 
Plemenitaš. Tudi on opaža, 
da vsaj v hribovitih prede-
lih vlage ni zadosti, saj voda 

odteče. V nižinah je sicer ta 
čas nekaj več vlage, a ob viš-
jih temperaturah bo za gobe 
hitro presuho, je dejal Ple-
menitaš. Tudi on se v nas-
lednjih dneh ne nadeja in-
tenzivnejše rasti. »Seveda 
pa se lahko čez noč zgodi 
gobarski bum,« je pristavil.

Ponekod so sicer jurčki 
gobarje razveselili že sredi 
maja. »Od 15. maja dalje so 
rasli nenormalno, ogromno 
jih je bilo. Gobarim že pet-
deset let, pa še nisem doži-
vel česa takšnega. To je tra-
jalo kake tri tedne, potem pa 
se je rast ustavila,« je še de-
jal predsednik kranjskega 
gobarskega društva.

Gob ta čas bolj za vzorec
Gobarji bodo na polne košare morali še malo počakati, saj trenutno ni večje rasti gob. V poletnem času 
je tudi sicer precej redka.

Jurčkov ta čas skorajda ni, je pa možno najti kak primerek golobice ali lisičke. / Foto: arhiv GG

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah si že 
nekaj časa prizadevajo spod-
bujati trajnostne oblike mo-
bilnosti, kot so kolesarjenje, 
pešačenje in uporaba javne-
ga potniškega prometa. Po-
tem ko so že pred leti kot ena 
prvih občin na Gorenjskem 
dobili avtomatiziran sistem 
izposoje koles JeseNice Bi-
kes, bodo zdaj ob petih javnih 
objektih uredili še posebne 
kolesarnice, ki bodo name-
njene parkiranju koles, opre-
mljene pa bodo tudi z orod-
ji za hitro popravilo koles 
in z omaricami za shranje-
vanje čelad, v katerih bodo 
tudi USB-vtičnice. Postavi-
li bodo tudi stojala oziroma 
naslone za kolesa, na kate-
ra bo mogoče prikleniti kole-
sa. Nadstreški bodo kovinski 
s prosojnimi stekleno-pla-
stičnimi polnili, za potrebe 
osvetlitve ter možnosti pol-
njenja električnih koles pa 
bodo priključeni na električ-
no energijo sosednjih javnih 
objektov. Lokacije kolesarnic 
bodo ob treh osnovnih šolah, 
Zdravstvenem domu Jeseni-
ce in Prireditvenem centru 
Jesenice (kjer so gledališče, 
kino in knjižnica).

»Občina Jesenice želi s 
postavitvijo nadstrešnic 
za kolesa izboljšati pogoje 

za kolesarjenje in tudi na 
ta način spodbuditi ljudi k 
uporabi kolesa za vsakda-
nje opravke in s tem dose-
gati cilje, ki jih je opredeli-
la v sprejeti Celostni prome-
tni strategiji občine Jeseni-
ce,« so poudarili na Občini 
Jesenice. Letos jeseni naj bi 
postavili prvo nadstrešnico, 
preostale štiri pa potem pri-
hodnje leto. Projekt bo stal 
okrog sto tisoč evrov, Ob-
čini Jesenice pa je osemde-
set odstotkov sredstev uspe-
lo pridobiti na javnem raz-
pisu, s katerim ministrstvo 
za infrastrukturo sofinanci-
ra ukrepe trajnostne mobil-
nosti.

Na istem razpisu je Obči-
na Jesenice prejela tudi de-
nar za modernizacijo tri-
najstih avtobusnih postaja-
lišč, ki jih bodo opremili z 
LED-ekrani na dotik, USB-
-polnilci, radiem in osvetli-
tvijo. Postajališče pri občini 
in postajališče Pri Čufarju 
bosta dobili tudi točko wifi, 
defibrilator, ogrevane klo-
pi in kamero. Vse naprave 
se bodo napajale preko foto-
voltaičnih panelov na strehi. 
Projekt je ocenjen na 200 ti-
soč evrov, pri čemer bo mini-
strstvo prek razpisa zagoto-
vilo 164 tisoč evrov, preosta-
nek pa bo financirala Občina 
Jesenice iz proračuna. 

Kolesarnice z  
USB-polnilci
Na Jesenicah bodo dobili pet kolesarnic, ki bodo 
opremljene tudi z orodji za hitro popravilo koles 
in USB-polnilci. 



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

UREJENA mama, mladoletna hči in mi-
ren pes najamemo dvosobno stanova-
nje v Radovljici (miren okoliš, centralno 
ogrevanje, bližina avtobusne, železni-
ške postaje) za najmanj eno leto, tel.: 
031/282-443 18002310

LOKAL
ODDAM

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW UP, letnik 2013, 100.000 km, z 
vso opremo, odlično ohranjen, prva 
lastnica, tel.: 041/356-347 
 18002327

MOTORNA KOLESA
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam zelo malo 
poškodovan zadnji odbijač za Merce-
des Benz 2000, tel.: 031/524-080 
 18002349

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18002130

VOZILO - poškodovano ali v okvari, 
od letnika 2002 dalje. Avto Tojos, To-
mislav Josipovič, s.p., Drulovka 23 a, 
Kranj, tel.: 031/629-504 
 18002131

OSTALO
PRODAM

KESON s cerado za dostavno vozilo, 
D. x Š. x V. = 3,4 x 2,0 x 2,3 m, cena 
700 EUR, tel.: 041/709-598 18002320
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                        + poštnina

21 90
EUR

Jogijski priročnik 
je namenjen 
vsem, ki želite 
poskrbeti za svoje 
srce. Priročnik 
je delo avtorice 
in mednarodno 
priznane 
jogistke, plesalke, 
inštruktorice 
pilatesa in aerobike 
– Ane Kersnik Žvab.

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

www.gorenjskiglas.si

123 strani, 170 x 240 mm, trda vezava 
                                                      Cena knjige je

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

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

Rezultati 59. kroga – 25. julija 2018
7, 11, 14, 19, 21, 28, 29 in 6

Loto PLUS: 1, 5, 15, 17, 21, 33, 39 in 27
Lotko: 0 5 4 8 6 9

Sklad 60. kroga za Sedmico: 3.640.000 EUR
Sklad 60. kroga za PLUS: 120.000 EUR
Sklad 60. kroga za Lotka: 720.000 EUR

LOTO

STROJI IN ORODJA
PRODAM

HIBRIDNI razsmernik 3 kw in akumu-
latorje za elektro samooskrbo, tel.: 
041/758-924 18002328

GRADBENI  
MATERIAL
ODDAM

SUHE smrekove plohe, tel.: 031/475-
042 18002341

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

KOVINSKA vrata, ne vgrajena, Š. 130 
x V. 200 cm, s podbojem, kljuko, klju-
čavnico, tel.: 041/229-159 18002321

KURIVO
PRODAM

7 M3 mešanih drv, ugodno, tel.: 
04/25-21-083, 031/298-719 
 18002338

DRVA metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18002127

LESENE brikete za kurjavo, tel.: 
040/389-574 18002342

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

SUHA bukova, razžagana drva in 
njivsko prst, Gorje, tel.: 031/561-707 
 18002335

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MANJŠO skrinjo, 30 litrov, delujoča, 
cena 20 EUR, tel.: 031/624-509 
 18002345

UGODNO prodam delujoč, starejši 
pralni stroj Zanussi  in podarim kolo, 
tel.: 04/59-63-563 18002326

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

PONY trokolo s košaro, kolesa 20 », 
za starejše in inavlide, cena 200 EUR, 
tel.: 070/701-962 18002314

TURIZEM
ODDAM

APARTMA v Umagu - Murine, lepo 
urejen, z lastnim parkiriščem, tel.: 
041/887-285 18002337

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18002129

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

OTROŠKA OPREMA
PODARIM

OTROŠKI voziček in stolček, tel.: 
030/348-890 18002344

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ENOVRSTNI izkopalnik za krompir, 
tračne grablje in prikolico 4 T, tel.: 
051/673-752 18002324

IZKOPNO kiblo, š. 40 cm, osovino 
za traktorsko prikolico na gumah, tel.: 
041/364-504 
 18002339

MOTOKULTIVATOR Gorenje - Muta, 
motor Lambardini 3000 m3, s prikoli-
co, tel.: 041/384-105 18002323

SIP pajek, 4.5 m, novo zračno puško, 
manjšo novo motorno žago, meč 25 
cm, tel.: 041/364-504 
 18002340

ODDAM GOSTINSKI LOKAL  
v Škofji Loki.  

Kontakt: 040 391 972.
Ciril Gantar, Podlubnik 162, Škofja Loka

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

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

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

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

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

d.
o.

o.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZOLA: 28. 7., 31. 7., 1. 8., 4. 8.; DUGI OTOK: 3.–7. 9.; TER-
ME TUHELJ: 18.–21. 10.; MEDŽIGORJE Z MANDARINAMI: 5.–7. 10.;  
27.–29. 10.; MANDARINE: 5.–7. 10., 12.–14. 10., 14.–16. 10.; MADŽARSKE  
TOPLICE: 4.–8. 11.. www.rozmanbus.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Medgeneracijska prireditev
Kranj – V Medgeneracijskem centru Kranj se bo v ponedeljek, 
30. julija, ob 18. uri začelo igranje šaha. Prijavite se na telefon 
041 724 134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Odprtje Športnega parka Pišnica
Kranjska Gora – V sredo, 1. avgusta, bo ob 10. uri svoja vrata 
v Kranjski Gori ob reki Pišnici odprl Športni park Pišnica.

IZLETI
Na Sveti Jakob nad Medvodami
Preddvor – Pohodniki Društva upokojencev Preddvor se 
bodo podali v torek, 31. julija, na Sv. Jakob nad Medvodami. 
Zbor bo ob 7. uri na običajnem mestu v Preddvoru. Do iz-
hodišča se bodo pohodniki odpeljali z osebnimi avtomobili.

Sveti Ožbolt
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi v nedeljo, 5. 
avgusta, na pohod na Sveti Ožbolt: dolina Božna (Polhov 
Gradec)–Brezje–Sv. Ožbolt–Sv. Andrej–Puštal–Škofja Loka. 
Semanji dan in srečanje ljudskih pevcev in godcev. V prime-
ru manjšega števila prijavljenih bo tura delno spremenjena. 
Skupne zmerne hoje okrog 4 ure. Informacije in prijave do 
petka, 3. avgusta, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA
Proučevanje Svetega pisma
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v so-
boto, 28. julija, v Dom krajanov Primskovo na proučevanje 
Svetega pisma s temo Prvi cerkveni voditelji ob 9. uri ter 
predavanje Cena misije: neprecenljivo ob 10.30.

PREDSTAVE
Torkova kinoteka Poletje na Stari Savi 2018
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi si v torek, 31. julija, ob 
20. uri lahko ogledate biografski dokumentarec Sol zemlje. 
Vstopnine ni.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 13. 7. 2018 v 
Gorenjskem glasu  je bilo podjetje AVTOHIŠA VRTAČ d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW TIGUAN – Peter Leban, Preddvor;  2. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila POLO – Katarina Štojs, 
Škofja Loka; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Gorazd Be-
nedičič, Železniki.  Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom:  
SKUHAJMO NEKAJ DOMAČEGA, ki je bila objavljena v Loških 
novicah v torek, 10.  julija 2018, in prejmejo darilni bon Baldri-
jan v vrednosti 15 EUR, so: Marica Prevodnik iz Škofje Loke, 
Anica Tič iz Domžal in Marija Drobič iz Kamne Gorice. Nagra-
jenkam čestitamo!

S poslanim SMS sporočilom 

ZVEZEK5 na 1919  
boste darovali 5 EUR. Hvala!

Prispevajo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2.

Otroci nas 
potrebujejo
Otroci nas 

potrebujejo

Zbiramo šolske potrebščine za 12.000 otrok v stiski.
BREZPLAČNA OBJAVA
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Zbrani recepti 
so dobrodošla 
pomoč vsem, ki 
pravkar začenjajo 
s samostojnim 
kuhanjem, drugim 
pa lahko zanimivo 
popestrijo jedilnike. 
Po takih jedeh 
pogosto zadiši v 
slovenskih domovih. 
Za knjigo pa jih je 
preizkusil  
kuharski mojster 
Andrej Goljat.

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

www.gorenjskiglas.si

PONATIS

176 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

V SPOMIN

Pomladi, poleti, jeseni, pozimi, tebe dragi Ernest med nami ni,
a globoko v naših srcih si, kjer boš ostal za vse večne dni.

Čas beži, bolečina ostaja! 25. julija je minilo 20 let, odkar nas je 
nepričakovano, mnogo prezgodaj zapustil naš ljubljeni sin, brat, 
stric, nečak, bratranec in svak

Ernest Tušek 
iz Zminca pri Škofji Loki, nazadnje bival Trnje 15, Železniki

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem  
preranem grobu.

Vsi njegovi
Zminec, julij 2018   

ZAHVALA
 

 V 87. letu nas je 13. julija 2018 zapustil predragi oče, dedek,  
pradedek, brat, stric in iskren prijatelj

Franc Rozman 
iz Šenčurja
 
Vsem, ki ste nam v času žalosti izrekli sožalje, nam nudili pomoč 
in nam bili kakorkoli v oporo, se iz srca zahvaljujemo. 

Pokojnega Franceta bomo ohranili v lepem spominu.

 
Žalujoča hči Marina Kokalj in sin Franci z družinama.

ZAHVALA

 
V 60. letu se je od nas poslovil naš dragi mož, ati, brat, stric in zet

Andrej Šifrer
iz Stražišča pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,  
sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vse tople in  
sočutne besede, izraze sožalja in podarjene sveče. Posebna zah
vala tudi pevcem APZ France Prešeren iz Kranja za ganljivo petje 
na pogrebu in pevcem MlPZ Dotik za petje pri sv. maši ter g. žup
niku Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala 
velja tudi gasilcem iz Stražišča in okoliških društev za spremstvo 
na njegovi zadnji poti ter g. Homanu za govor na pogrebu. Hvala 
vsem, ki ste se od Andreja poslovili in ga pospremili na zadnji 
poti.

Žalujoči: žena Janina, otroci Katarina, Ajda, Jan, brat Franci in 
sestra Meta z družinama ter tašča Marija
Kranj, julij 2018

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Nič več ni tvojega smehljaja, 
le trud in delo tvojih
pridnih rok ostaja.

Utihnil je tvoj glas,
zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je nepričakovano za vedno zapustil naš 
dragi mož, ati, ata, brat, stric, svak in bratranec

Vinko Šeško 
z Milj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za besede tolažbe in izrečena sožalja, za darovan de
nar, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se tudi skupini Vera in luč 
iz Šenčurja, Sožitju Kranj in Varstveno delovnemu centru Kranj – 
enota Šenčur. Hvala tudi njegovi osebni zdravnici dr. Barbari Vav
ken in medicinski sestri Mateji Oman. Hvala nosačem, praporšča
kom, pevcem iz Predoselj, trobentaču za zaigrano Tišino, župniku 
Urbanu Kokalju za lep obred ter pogrebni službi Navček. Iskrena 
hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na zadnji 
poti in ga boste ohranjali v lepem spominu.

Žalujoči njegovi domači

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nič več se glas tvoj ne sliši.
Ko na grobu svečka gori, 
v srcih naših naprej živiš ti.

In Ti si tako dober, saj z menoj
si bil usmiljen, in da zdaj sem Tvoj,
Gospod, podaril si mi odpuščanje!
(France Balantič, Venec)

V globoki žalosti sporočamo sorodnikom, prijateljem in znancem na Koroškem,  
v Sloveniji in zdomstvu, da se je od nas poslovila gospa

prof. Marija Inzko
roj. Ziherl

Modrost, razum, sočutje, vera v Boga in globoka ljubezen do slovenske besede vejejo  
iz njenega bogatega življenja, ki se ji je izteklo v 95. letu starosti.
Pogreb bo v nedeljo, 29. julija 2018, ob 14. uri v Svečah v Rožu.

Za drago Marinko bomo molili v soboto, 28. julija, ob 19.30 v mrliški vežici v Svečah.
Namesto vencev prosimo, da darujete za „Koroško vas“ na Madagaskarju  

(AT18 2070 6044 0399 3969) ali za Sveške orgle (AT73 3910 0010 0205 6786).

V ljubeči povezanosti: Zdravko in Bernarda, Zala in Fritz, Alenka in Mihi, vnukinje  
in vnuki Gregor, Severin, Marjeta, Mateja, Marija, Zala, Alenka, Klemen, Benjamin, 

Timna, Valentin, Simon in Valentina ter pravnukinje in pravnuk,  
brat Franc z družino in sorodniki

Sveče, 23. julija 2018

KUPIM

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

PODARIM

KULTIVATOR za traktor, zgrabljal-
nik in mešalec za seno Sonce, tel.: 
031/215-874 18002350

PRIDELKI
PRODAM

CVETJE gladjol, kumarice za vlaganje, 
rdečo peso in stročji fižol. Smolej, Luže 
22, Visoko, tel.: 041/789-608  
 18002196

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI staro teličko simentalko ter 100 
let stare slike in ure, tel.: 030/915-
738 18002346

2 BIKCA BBP in simentalca, stara 10 
dni, tel.: 040/607-451 18002319

3 TEDNE starega ČB bikca, tel.: 
031/253-521 18002318

ČB bikca, starega 3 mesece, tel.: 
030/397-096 
 18002311

ČB teličko staro tri mesece, dve ČB 
telici, breji v osmem mesecu in petem 
ter LS kravo, 4 laktacija, breja pet me-
secev, tel.: 041/515-867  
 18002315

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
031/605-104 18002316

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
040/728-264 18002347

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, pred 
nesnostjo, pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 
 18002115

KRAVO pašno in bikca, starega 4 me-
sece, možna dostava, tel.: 041/211-
602 18002348

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

TELIČKO, pasme RO (sivko), sta-
ro 2 meseca, tel.: 04/25-03-361, 
040/127-409 18002331

ZAJCE za zakol ali nadaljnjo rejo, cena 
15 EUR/kom, Poljanska dolina, tel.: 
070/572-716 18002329

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/584-185 18002334

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh - nove 
višje cene, eko plus. Kogler Franz A. 
d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081  
 18002132

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev, 
vajeno paše, tel.: 031/510-795  
 18002325

OSTALO
PRODAM

120-LITRSKE plastične sode za na-
makanje, cena 10 EUR/sod, tel.: 
04/59-57-448 
 18002330

GAJBE za krompir, smrekove colarice 
in oglje za žar, tel.: 031/696-944  
 18002332

ŽIVINSKO prikolico za 2 konja, dvo-
osno, tel.: 04/59-58-754 18002336

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

KLAS METAL d.o.o. Sp. Brnik 28 a, 
Cerklje - zaposlimo programerja - ope-
raterja na CNC rezkarici. Prijave na, 
tel.: 04/25-25-275 18002317

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 18002128

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 
 18002077

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša gradbe-
na dela -  z vašim ali našim materi-
alom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si     
                                           18002120

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18002119

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  
 18002125

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 18002126

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

ZASEBNI STIKI
MOŠKI - 73 let s poklicem in kmetijo 
v osrednji deželi želi spoznati žesnko, 
ki ima veselje do dela na kmetiji, šifra: 
ZAUPANJE 18002313

ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 18002121

RAZNO
PRODAM novo klaviaturo, cena 80 
EUR in kupim mlin za sadje, tel.: 
04/25-21-374 18002343

PRODAM

2 KOVINSKA soda, 500 litrov, za vino 
in mlin za sadje, tel.: 04/20-41-322, 
031/202-639 18002322

GOVEJE kože za po tleh, že rabljene, 
ugodno, tel.: 031/628-136  
 18002333

IŠČEM

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

Krištof Štromajer, Kranj:

»Zaradi slabega vremena 
sem se letos doslej kopal 
manj kot lani. Na bazenu sem 
bil petnajstkrat, nekajkrat pa 
tudi na naravnih kopališčih. 
Voda sicer ni hladna, le dež 
je moteč.«

Borut Pogačnik, Ljubljana:

»Že deset let obiskujem 
kranjski bazen in tudi letos 
sem bil tam vsak dan, ne gle-
de na vreme in temperaturo. 
Ker nisem več mlad, težko 
hodim, a plavanje je odlično 
za telo.«

Stanka Pavlica, Kranj:

»Samo trikrat sem bila letos 
na bazenu, manj kot v pre-
teklih letih. V deževnih dneh 
sem odšla na morje, tam sem 
preživela več časa kot običaj-
no. Sicer pa se z vremenom 
ne obremenjujem.«

Maja Konkolič, Kranj:

»Letos sem na bazenu prvič 
in voda je presenetljivo topla 
glede na hladne temperature 
ozračja. Dež res kvari letoš-
nje poletje, zato sem bila tudi 
več na morju. Upam, da bo 
avgusta pri nas več sonca.« 

Maša Likosar

V šali pravijo, da ima »us-
cana« Zofka letos vnetje 
mehurja, saj nam poletje 
ne prizanaša z deževnim in 
nestanovitnim vremenom. 
Kopalce na kranjskem ko-
pališču smo vprašali, ali se 
zaradi tega kopajo manj kot 
običajno, jim je slabo vreme 
pokvarilo poletne radosti ...
Foto: Tina Dokl

Kopamo se manj

Branko Budna, Kranj:

»Bil sem reševalec iz vode in 
še vedno rekreativno plavam 
enkrat na teden. V lepem vre-
menu sem plaval na letnem 
kopališču, a ker takih dni ni 
bilo veliko, sem hodil tudi v 
pokriti bazen.«

info@g-glas.si

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

Mateja Rant

Krnica – Črni in v majhnem 
delu tudi rdeči ribez je Tilen 
Soklič na parceli, veliki sko-
raj pol hektara, zasadil pred 
tremi leti, tako da so ga le-
tos drugič obirali. »Ker je na-
sad še mlad, smo ga pridela-
li okrog štiristo kilogramov, 
v dveh do treh letih pa raču-
nam na do tri tone pridelka,« 
je razložil Soklič, ki sicer ne 
pričakuje, da bo to prinašalo 
take zaslužke kot v najbolj-
ših časih, ko je kmet z zasluž-
kom od ene letine lahko ku-
pil recimo nov traktor. »Ven-
dar pa se ljudje znova vedno 
bolj zavedajo pomena zdrave 
domače hrane in tako je ved-
no večje povpraševanje tudi 
po ribezu,« je pojasnil Sok-
lič, ki poleg ribeza goji še be-
luše, česen in čebulo.

Ribez naj bi v Gorjah po 
pripovedovanju nekaterih 
začeli saditi že pred drugo 
svetovno vojno, drugi pa tr-
dijo, da šele po njej. V Gor-
jah, sploh na Poljšici, naj bi 
bila po Sokličevih besedah 
zelo ustrezna senčna lega za 
gojenje ribeza, zaradi česar 
ne rodi prezgodaj in je torej 
manj nevarnosti za pozebo. 
»Zagotovo se je največ ljudi 
s pridelavo ribeza ukvarjalo 

v petdesetih in šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ko 
so na posameznih kmeti-
jah pridelali tudi do šest ton 
ribeza na leto, že konec se-
demdesetih let pa so ga zače-
li opuščati,« je pojasnil Sok-
lič. Razlog so bile bolezni, ki 
so se začele pojavljati v na-
sadih, pojavila pa se je tudi 
konkurenca pridelovalcev iz 
vzhodnoevropskih držav s 
precej nižjimi cenami. Kme-
tijska zadruga Bled, ki je prej 
odkupila skoraj ves pridelek, 
je prenehala odkupovati, 

zato številni v pridelavi ribe-
za niso več videli priložnosti. 
»Danes je tudi tako, da nih-
če več ne bi delal, in gledajo 
predvsem na to, kaj se spla-
ča,« pravi Soklič in dodaja, 
da pri ribezu vsekakor ni ra-
čunati na hiter zaslužek, saj 
zahteva ogromno dela, pred-
vsem ročnega. »Spomladi ga 
je treba obrezati, med grmi 
je treba kositi, dovažati vodo 
za namakanje, potem pa ga 
še ročno obiramo.« Sam 
je uspel pridobiti že pre-
cej kupcev za svoj pridelek, 

zaveda pa se, da bo treba v 
prihodnje del pridelka tudi 
predelati. »Sam sem se v go-
jenje ribeza podal predvsem 
zato, da bi iz njega pridelo-
val vino,« priznava Soklič in 
dodaja, da namerava prihod-
nje leto registrirati dopolnil-
no dejavnost, da bo lahko 
prodajal tudi izdelke iz ribe-
za. »Doma smo že poskusili, 
v kaj bi ga bilo mogoče pre-
delati. Za zdaj bomo iz nje-
ga izdelovali liker, marmela-
do in sok,« je razkril prihod-
nje načrte.

Ribez spet popularen
Gorjansko območje je bilo nekdaj znano po pridelavi ribeza, saj je ta dejavnost prinašala ogromne 
zaslužke, danes pa se s tem ukvarjajo le še trije. Med njimi je s 550 grmi tudi Tilen Soklič iz Krnice.

Tilen Soklič v svojem nasadu ribeza / Foto: Gorazd Kavčič

Danes bo delno jasno, več spremenljive oblačnosti bo v hri-
bih. Predvsem popoldne so možne krajevne nevihte. Jutri in 
v nedeljo bo večinoma sončno in vse bolj vroče. Popoldne 
lahko nastane kakšna nevihta.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Godešič – Po ne-
deljski hudi uri, ki se je raz-
besnela na območju Gode-
šiča in Reteč, je ostalo pre-
cejšnje razdejanje. Močan 
veter je podiral drevesa, od-
krival strehe, povzročil ško-
do na kmetijskih pridelkih, 
največ pa v gozdovih ob no-
gometnem igrišču Kondor 
in na območju pod vasjo Go-
dešič do reke Sore. Z občin-
skega štaba Civilne zaščite 
in z občine se zahvaljujejo 
ekipam teritorialnih in osta-
lih gasilskih enot Gasilske-
ga poveljstva občine Škofja 
Loka, ki so sodelovale pri in-
tervencijah, prav tako doma-
činom, ki so pomagali oško-
dovancem in odstranjeva-
li posledice ujme. Domačini 

so dali na razpolago tudi me-
hanizacijo, da so lahko hitro 
ostranili podrto drevje in za-
gotovili ponovno prevoznost 
cest. Sedaj pozivajo lastni-
ke zemljišč, da v čim kraj-
šem času odstranijo v ujmi 
podrto drevje in nevarno še 
stoječe drevje v varovalnem 
pasu ob občinskih cestah. »S 
tem bodo preprečili nasta-
janje dodatne škode na ob-
činskih cestah, drugi javni 
in zasebni infrastrukturi ter 
znižali realno in potencial-
no ogroženost ob naslednjih 
naravnih ujmah,« pozivajo z 
občine. Lastniki gozdov naj 
prednostno odstranijo po-
drto drevje, ki predstavlja ne-
varnost za širjenje podlubni-
kov. V tej ujmi na srečo ni bil 
nihče poškodovan in je nas-
tala zgolj materialna škoda.

Odstranijo naj podrto 
drevje

Vilma Stanovnik

Bitnje – Mestna občina 
Kranj je podpisala dogo-
vor o sofinanciranju grad-
nje krožišča Bitnje, ki ga 
mora sedaj podpisati še mi-
nistrstvo za infrastruktu-
ro. Krožišče na državni ces-
ti Kranj–Škofja Loka, v ka-
terega se priključi tudi Ško-
fjeloška cesta iz Stražišča, 
bo premera 38 metrov, na 
vseh priključnih krakih 
bodo zgrajeni ločilni otoki. 
Celotna vrednost investicije 

je 542 tisoč evrov, od tega 
država prispeva 470.700 
evrov za stroške izvedbe na 
državni cesti, Mestna ob-
čina Kranj pa 71.300 evrov 
za stroške izvedbe na ob-
činski cesti. Večina del bo 
opravljena ob polovični za-
pori. Usmerjanje prome-
ta bo ročno ali s pomoč-
jo semaforjev, zato obvozi 
ne bodo potrebni. Popolna 
zapora bo samo dva dni ob 
koncu gradnje, in sicer ob 
koncu tedna, ko je na cesti 
manj avtomobilov.

Korak bliže krožišču

Kranj – V galeriji Bala na Cankarjevi ulici v Kranju bodo v 
ponedeljek, 30. julija, ob 18. uri odprli razstavo druge likovne 
kolonije učencev osnovnih šol. Kolonije so se v organizaciji 
Makedonskega kulturnega društva Ciril in Metod iz Kranja 
udeležile tri gorenjske osnovne šole, iz Vodic, Medvod in 
Cerkelj, pod mentorstvom Darinke Klopčič, Mojce Pintar in 
Maje Zajc Sobočan. Sodelovalo je devet učencev. Ustvarja-
nje na mestnih ulicah Kranja je strokovno vodil mentor Boge 
Dimovski, mladi umetniki so ustvarjali v različnih tehnikah 
in po različnih motivih. Razstava bo na ogled do 15. avgusta 
med tednom od 16. do 18. ure.

Razstavili bodo dela z likovne kolonije


