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V devetih občinah  
več smrti kot rojstev
Lani se je v Sloveniji prvič po dese-
tih letih rodilo manj kot dvajset ti-
soč otrok na leto. Naravni prirast 
je bil drugo leto zapored negati-
ven. Negativen je bil tudi v devetih 
občinah na širšem gorenjskem 
območju.
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ŠPORT

Dvojna zmaga  
slovenskih plezalk  
Slovenske športne plezalke so iz-
jemne na svetovnem prvenstvu. V 
balvanih je prvakinja postala Janja 
Garnbret, v težavnostnem pleza-
nju pa včeraj dvojna slovenska 
zmaga: Garnbretova pred Gorenj-
ko Mio Krampl.
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GG+

Le kje je še tako  
lepo kot v Radovljici
Avguštin Mencinger, upokojeni 
zdravnik, zaljubljen v domačo Ra-
dovljico, je po desetletjih bogate 
zdravniške kariere vso svojo ener-
gijo usmeril v skrb za urejanje in 
promocijo starega dela tega zgo-
dovinskega mesta.

19

GG+

Na študentski  
izmenjavi v Gani
Študentka medicine Eva Flajnik iz 
Zgornje Besnice je bila mesec dni 
na študentski izmenjavi v Gani. 
Pridobila je novo medicinsko zna-
nje, se srečala z boleznimi, ki za 
naše kraje niso značilne, prvič asi-
stirala pri carskem rezu ... 
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VREME

Danes bo spremenljivo  
do pretežno oblačno.  
Jutri in v nedeljo  
bo pretežno jasno in  
postopno topleje.

10/26 °C
jutri: pretežno jasno

72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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z okni Jelovica in senčili Medle

www.jelovica-okna.si
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Priloga:

Zgornjesav'c
Maja Bertoncelj

Spodnje Pirniče – Družina 
Zavašnik iz Spodnjih Pirnič 
se je znova znašla v središču 
tako javnosti kot tudi lokal
nih in državnih inšpekcij
skih služb. Tokrat zaradi nji
hove nove pridobitve Cam
perstop & Village Lipa, ki je 
neposredno ob nekdanji di
skoteki Lipa, kjer so pred 14 
leti umrla tri mlada dekle
ta, ko jih je množica poho
dila do smrti. Mobilne hiške 
so po informacijah Občine 
Medvode zrasle na nezazid
ljivem, kmetijskem zemlji
šču prve kategorije.

Turisti pri nekdanji diskoteki Lipa 
V bližini nekdanje diskoteke Lipa v Spodnjih Pirničah so zrasle mobilne hiške – na kmetijskem zemljišču 
prve kategorije v lasti Zavašnikovih. Sešli so se predstavniki državnih inšpekcijskih služb in Občine 
Medvode ter se dogovorili za koordiniran pristop k zadevi, več informacij pa za zdaj ne dajejo.

Mobilne hiške so očitno dobro zasedene, postavljene pa so na kmetijskem zemljišču prve 
kategorije. Kakšne bodo ugotovitve in ukrepi? / Foto: Peter Košenina 48. stran

Marjana Ahačič

Brezje – Na ta dan je sicer 
svečano v številnih Mariji
nih romarskih središčih po 
Sloveniji, na Brezjah, kjer je 
tudi letos maševal ljubljan
ski nadškof metropolit Sta
nislav Zore, pa se običajno 
zbere največ romarjev.

»Ta praznik s svojo vsebi
no in sporočilom nosi pečat 
vsega Marijinega življenja,« 
je vernike nagovoril nadškof 
Zore, ki je letošnji nagovor 
posvetil pomenu upanja. 
»Marija je danes mati, ki bdi 
nad svojimi otroki, nad otro
ki, ki pogosto hodimo skozi 

življenje utrujeni, v potre
bah, pa vendar v želji, da ni
koli ne ugasne luč upanja. 
Naša mati gleda to ljudstvo, 
ki roma, ljudstvo mladih, ki 
jih ljubi in ki jo iščejo tako, 
da ustvarjajo tišino v svojem 
srcu, čeprav je na poti veli
ko hrupa, pogovorov in raz
tresenosti. Pred očmi mate
re je namreč na mestu samo 
upajoča tišina,« je v nagovo
ru nadškof Zore povzel be
sede, ki jih je zapisal papež 
Frančišek.

»Upanje človek potre
buje bolj kakor lačni kruh, 
žejni vodo, bolni zdravilo. 
Brez upanja človek nima 

jutrišnjega dne in brez upa
nja življenje nima prihodno
sti. Brez upanja smo ujeti v 
danes in v snov. Ko se od
povemo upanju, se razdiv
ja človekov sebični jaz, v ka
terem vidi samo še samega 
sebe in svoje potrebe. Brez 
upanja počasi in velikokrat 
nezavedno oblikujemo svet, 
kakršen je naš – poln zvene
čih besed o človeku in brez 
resničnih dejanj za človeka. 
Brez upanja se življenje iz
prazni.«

Zato je Zore pozval kristja
ne in vse ljudi dobre volje, da 
živijo iz upanja. 

Brez upanja ni jutrišnjega dne
Več kot pet tisoč vernikov se je v četrtek, na veliki šmaren, zbralo na 
slovesnem bogoslužju, ki so ga v čast Marijinega vnebovzetja, enega največjih 
krščanskih praznikov, tako kot vsako leto pripravili v narodnem svetišču Brezje.

Na Brezjah je ob prazniku Marijinega vnebovzetja oziroma velikem šmarnu v četrtek 
maševal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KARL HOSTNIK iz Zgornje Besnice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Ekskluzivni akustični koncert Riblje čorbe  
v Ljubljani

Riblja čorba predstavlja najlegendarnejšo rok skupino na 
območju Balkana, ki se je v zgodovino rokenrola zapisala z 
uspešnicami, kot so Ostani đubre do kraja, Na zapadu ništa 
novo, Nemoj da ideš mojom ulicom, Volim, volim žene, 
Neču da ispadnem životinja, Amsterdam in drugimi. Po 
razprodanem koncertu leta 2016 se zaradi izredno velikega 
zanimanja 13. septembra 2019 ob 20. uri vrača v veliko Gal-
lusovo dvorano Cankarjevega doma. Na dolgo pričakovanem 
ekskluzivnem akustičnem koncertu Čorba se čuje i bez struje 
bodo pričarali nepozaben koncert, kjer bodo tudi premierno 
predstavili svoje nove pesmi s svojega najnovejšega albuma. 
S seboj bodo na oder pripeljali tudi godalni kvartet ter svoje 
glasbene prijatelje, ki bodo še dodatno polepšali ta nepoza-
ben gala edinstveni dogodek. 

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili dve vstopnici, 
če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Naš-
tejte vsaj tri uspešnice skupine Riblja Čorba. Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do petka, 23. avgusta 2019, na na-
slov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Tradicionalna Šuštarska nedelja

Prva nedelja v septembru je v Tržiču že tradicionalno »šu-
štarska«. Prvega septembra boste lahko od blizu spoznali in 
doživeli čevljarstvo in drugo obrtno dediščino, ki je odločilno 
zaznamovala mesto in ljudi. Nedeljski program bodo z nas-
topi popestrila tržiška in druga kulturna društva. Na stojnicah 
bodo svoje izdelke ponujali čevljarji, izdelovalci usnjenih izdel-
kov in drugi obrtniki. Za bogat program, ki poudarja pomen 
čevljarske tradicije, bo poskrbel Tržiški muzej. Rokodelske 
spretnosti, ki so bile nekdaj značilne za Tržič, bodo predsta-
vljene s praktičnimi prikazi. Na Šuštarski nedelji bo zaživel 
tudi kulinarični festival pod imenom Tok' okusn, na svoj račun 
pa bodo prišli tudi najmlajši obiskovalci. Prid'te, se ga bomo 
skupej obul, vabijo v Tržiču.

Naročniku Gorenjskega glasa bomo podarili copate tržiškega 
proizvajalca Brodi, če boste pravilno odgovorili na nagradno 
vprašanje: Kdaj in kje bo potekala tradicionalna Šuštarska 
nedelja? Odgovore pošljite do petka, 23. avgusta 2019, na 
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

»Kadar živimo iz upanja, 
takrat smo na strani življe-
nja, na strani človeka in nje-
govega dostojanstva, takrat 
smo na strani pravičnosti in 
spoštovanja; in vse to počne-
mo ne zato, ker bi bili pro-
ti komu, ampak z vsemi svo-
jimi močmi, podprti z upa-
njem, skušamo izpolnjevati 
božjo voljo in poslanstvo, ki 
nam je bilo zaupano.«

Nadškof Zore se je v nago-
voru zahvalil tistim, ki si na 
različne načine prizadevajo 
za to, da bi kot družba posta-
li odprti za življenje. »Vsem 
tistim, ki molite, da bi mate-
re mogle sprejeti življenje, 
pa tudi vsem tistim, ki preko 
različnih dejavnosti poma-
gate ženam, kadar so v stiski 
zaradi sprejemanja življenja 
ali žalujejo zaradi zavrnitve 
življenja.«

Odzval se je tudi na aktual-
no politično dogajanje, in si-
cer z zahvalo vsem, ki si pri-
zadevajo, da bi vsi otroci ime-
li enake možnosti za razvoj 
vseh njihovih sposobnos-
ti, zlasti na področju šolanja 
in izobraževanja. »Zahva-
ljujem se vam, da zahtevate 
pravičnost za vse; ki si priza-
devate, da bi bila izpolnjena 

ustavna odločba o financira-
nju zasebnih šol. Čeprav se 
včasih zdi, da se morate spo-
padati s skorajda nepremag-
ljivimi silami, si niste dovo-
lili in si tudi sedaj ne dovoli-
te vzeti poguma.«

Kot je povedala direktori-
ca Romarskega urada Brez-
je Andreja Firšt, so na Brez-
je tudi letos prišli romarji z 
vseh koncev Slovenije pa 
tudi iz tujine. Organizatorji 
so jih našteli okoli 5.500, kar 

je nekaj več kot lani, po pri-
čakovanjih pa naj bi se števi-
lo do konca dneva povišalo 
na več kot deset tisoč. »Zelo 
smo veseli, da število ljudi, ki 
prihaja na ta največji Marijin 
praznik na Brezje, vsako leto 
narašča. Današnji praznik 
zaznamujejo predvsem ro-
marji, pridejo tudi s kolesi in 
peš. Popoldan pa bodo pris-
peli tudi romarji iz Rečice 
pri Savinji, ki na Brezje vsa-
ko leto pridejo peš.«

Poudarila je še, da je or-
ganizacija tako velikega do-
godka vsako leto velik orga-
nizacijski in logistični zalo-
gaj, da pa se na praznik dob-
ro pripravijo, pri čemer so-
delujejo tako prostovoljci, 
ki skrbijo za parkirišče, kot 
policisti, ki usmerjajo pro-
met, in tradicionalno tudi 
člani malteškega viteškega 
reda, ki romarjem po potre-
bi nudijo bolniško pomoč in 
podporo.

Brez upanja ni jutrišnjega dne
31. stran

Na dopoldanskem osrednjem bogoslužju na Brezjah se je zbralo več kot pet tisoč vernikov. 

Bolniško pomoč in podporo so romarjem nudili prostovoljci 
Malteškega viteškega reda, ki jih je vodil Andrej Šter. 

Praznični dan so številni romarji izkoristili tudi za obisk 
stojnic, ki so bile postavljene ob parkirišču pred cerkvijo. 
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Kranj – Iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije so v začetku 
tedna sporočili, da sta bila dijaka Benjamin Bajd in Jakob 
Schrader, ki se programiranja učita v Zavodu za računalni-
ško izobraževanje Ljubljana, odlična na 31. mednarodni ra-
čunalniški olimpijadi. Ta je med 4. in 11. avgustom potekala 
v Bakuju v Azerbajdžanu, na njej pa sta Benjamin Bajd, dijak 
Gimnazije Kranj, in Jakob Schrader, dijak Gimnazije Vič, osvo-
jila bronasto odličje. Slovensko ekipo, ki jo je vodil Marko 
Poženel s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze 
v Ljubljani, sta sestavljala še Bor Grošelj Simić ter Matevž 
Miščič z Gimnazije Vič. Skupno se je olimpijade udeležilo 
329 tekmovalcev iz 88 držav.

Na mednarodni računalniški olimpijadi dve odličji

Cveto Zaplotnik

Kranj – Včeraj je bil praznik 
Marijinega vnebovzetja. V 
državnem statističnem ura-
du so za to priložnost zbra-
li podatke o številu Marij v 
Sloveniji in sporočilo o tem 
naslovili »O Marija, koliko 
Marij!«. 

Marija je namreč najpo-
gostejše žensko ime v Slo-
veniji in tudi v vseh statistič-
nih regijah. Do 1969. leta je 
bilo vsako leto najpogostej-
še ime, ki so ga dali živoro-
jenim deklicam, po osamo-
svojitvi pa se je letno rodilo 
le še od devet do 26 deklic z 
imenom Marija. V začetku 

lanskega leta je v Sloveniji 
živelo še okoli 55 tisoč Ma-
rij, nekatere od teh v vsakda-
njem življenju verjetno kli-
čejo drugače, kot je njihovo 
uradno ime – Micka, Mica, 
Marička, Meri ... Število Ma-
rij se vsako leto zmanjša za 
približno 1700. Ker je bilo 
to ime modno in množično 
predvsem do konca sedem-
desetih let, je Marija danes 
gospa, ki ima v povprečju 
skoraj sedemdeset let. Ime 
Marija se pojavlja tudi v sko-
raj tisoč ženskih sestavlje-
nih imenih (Ana Marija, Ma-
rija Magdalena, Marija Ana, 
...) pa tudi v desetih moških 
sestavljenih imenih.  

O Marija, koliko Marij!
Marija je najpogostejše žensko ime v Sloveniji in 
tudi v gorenjski statistični regiji.

Škofja Loka – Predzadnji dogodek Bralnice na vrtu Sokolske-
ga doma v Škofji Loki je že tradicionalno namenjen eseju na 
maturi. Pred začetkom novega šolskega leta bo publicist in 
slovenist Aljoša Harlamov bodočim maturantom na izviren 
način predstavil literarna dela maturitetnega izpita iz sloven-
ščine 2020. Pogovor bo tekel o štirih dramah Ivana Cankarja: 
Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šen-
tflorjanski in Hlapci. Poleg maturantov vabijo tudi tiste, ki so 
maturo že opravili ali pa jih čaka v prihodnosti. Dogodek se bo 
na vrtu Sokolskega doma začel v torek, 20. avgusta, ob 18. uri.

Esej na maturi 2020 z Aljošo Harlamovom
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Jesenice so v soboto doživele 
prometni infarkt. Zastoj 
na avtocesti je segal vse 

od počivališča Lipce do predo-
ra Karavanke. A nič bolje ni 
bilo na vzporedni magistralni 
cesti skozi Jesenice. Kolona se 
je začela daljšati že na mostu 
čez Savo na Slovenskem Ja-
vorniku, potem pa se je vlekla 
skozi Jesenice vse do Hrušice. 
V njej so obtičali tako vozniki, 
ki so želeli priti na Jesenice ali 
naprej v Kranjsko Goro, kot 
tudi tisti nestrpneži, ki so z ob-
vozom želeli preskočiti kolono 
in se na Hrušici znova vrniti 
na avtocesto.

Na Občini Jesenice so, za-
vedajoč se problema zastojev 
v avgustovskih turističnih pro-
metnih konicah, že pred tedni 
prosili Prometno-informacijski 
center in radijske postaje, naj 
v primeru zastojev pred pre-
dorom ne predlagajo obvoza 
skozi Jesenice. Mesto v ozki 
dolini je že na običajen dan 
prometno dokaj obremenjeno, 
za nameček pa še vedno pote-
kajo gradbena dela na odseku 
pri mostu čez potok Jesenica in 
se promet vali prek gradbišča …

Da so Jesenice postale mesto 
smradu, odpadnih sveč in zdaj 
še pločevine, so takoj komen-
tirali nekateri od jeseniških 
spletnih komentatorjev, ki jih 
'odlikuje' posebna neusmilje-
nost do vsega, kar se zgodi v 
občini. Mesto smradu zaradi 
neprijetnih vonjav z deponije 
Mala Mežakla, odpadnih sveč 
zaradi nakopičenih sveč na 
dvorišču podjetja Plastkom, 

zdaj pa še prometnih zastojev. 
»Še ne tako dolgo nazaj – 

v času, najbolj znanem po 
barvanju ograj – so se vrstili 
predlogi in ideje, kako zvabi-
ti tranzitne goste, da obiščejo 
mesto Jesenice,« pa se je glasil 
odgovor drugega spletnega ko-
mentatorja. »Zdaj, ko jih po 
sili razmer imamo, se pa na 
vse pretege trudimo, kako se jih 
znebiti ...«

A v resnici so tudi na Jeseni-
cah znali izkoristiti turistične 
tokove, za katere se včasih zdi, 
da nas bodo preplavili. Podat-
ki Turistično-informacijskega 
centra Jesenice kažejo, da je v 
občini, kjer so še pred petimi 
leti turistične postelje šteli na 
prste, danes kar 41 ponudnikov 
namestitvenih zmogljivosti, ki 
ponujajo 508 ležišč. In do kon-
ca julija so zabeležili že več kot 
18.500 nočitev, samo v juliju 
skoraj devet tisoč, kar je toliko 
kot lani v prvih šestih mesecih 
skupaj! Povečalo se je zlasti šte-
vilo gostov iz Avstrije, Nemčije, 
Belgije in Češke. Turizem se 
torej razvija tudi na Jesenicah. 

Se bo Jeseničanom čez ne-
kaj let, ko bo zgrajena druga 
cev predora Karavanke in naj 
bi zastojev na avtocesti ne bilo 
več, še kolcalo po kolonah vozil 
s tujimi registrskimi tablicami, 
ki polnijo mesto? Upajmo, da 
bodo v naslednjih letih znali 
poskrbeti, da bodo turisti Je-
senice obiskali zato, ker bodo 
v mestu imeli kaj zanimivega 
videti, okusiti in doživeti, in ne 
le zato, ker bodo na Jesenicah 
– obtičali v koloni ...

Zastoji in priložnosti

KOMENTAR
Urša Peternel

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih držav-
nega statističnega urada se 
je po desetih zaporednih le-
tih lani spet rodilo manj kot 
dvajset tisoč otrok na leto. 
Rodilo se jih je 19.585 – tri 
odstotke oziroma 656 manj 
kot leto prej. 

Osmerica očetov stara 
več kot šestdeset let

Povprečna starost mater 
ob rojstvu otrok je po dru-
gi svetovni vojni vsako leto 
višja. Največ mater, ki so 
rodile lani, je bilo starih od 
28 do 30 let, v povprečju pa 
so bile stare 31 let. Tiste, ki 
so lani rodile prvič, so bile 
v povprečju stare 29,5 leta. 
Skoraj 58 odstotkov vseh ot-
rok se je rodilo neporoče-
nim materam. Očetje otrok, 
ki se rodijo v posameznem 
letu, so v povprečju tri leta 
starejši od mater teh otrok; 
lani so bili v povprečju stari 
33,7 leta. Osem med njimi 
je bilo starih šestdeset let ali 

več, 47 pa je bilo mlajših od 
dvajset let. 

Trije porodi trojčkov

Več otrok se je rodilo na 
delovni dan (od ponedeljka 
do petka) – 58 na dan – kot 
ob koncu tedna (na soboto 
ali nedeljo), ko se je rodilo 

povprečno le 43 otrok. Poro-
dov dvojčkov je bilo 340, po-
rodi trojčkov pa so bili trije. 
Še v istem letu po otrokovem 
rojstvu se je poročilo 212 ma-
ter. Prav na rojstni dan svo-
jih mater se je rodilo 54 ot-
rok, 57 pa na rojstni dan svo-
jih očetov. 

Luka »kraljuje« že 
dvajset let

Že dvajset let zapored je 
največ novorojenih dečk-
ov dobilo ime Luka (288), 
med najpogostejšimi so bila 
še imena Jakob (242), Fi-
lip (227), Nik (227) in Mark 
(221). Največ novorojenih 
deklic je dobilo ime Ema 
(268), med petimi najpogo-
stejšimi imeni pa so bila lani 
še Zala (241), Eva (220), Mia 
(216) in Sara (182). 

Na širšem gorenjskem ob-
močju se je lani glede na šte-
vilo prebivalcev največ otrok 
rodilo v občinah Gorenja vas 
- Poljane, Železniki in Ško-
fja Loka, najmanj pa v obči-
nah Naklo, Jezersko in Žiri.

Največ ljudi umrlo pozimi 

Lani je v Sloveniji umr-
lo 20.485 prebivalcev, od 
tega 10.113 moških in 10.372 
žensk. Skupno število umr-
lih je bilo za 0,1 odstotka 
manjše kot leto prej. Največ 
ljudi je umrlo v zimskih me-
secih – januarja, februarja, 
marca in decembra, pri tem 
je bil marec edini mesec, v 
katerem je umrlo več kot dva 
tisoč ljudi.

Starost umrlih se počasi 
zvišuje 

Povprečna starost umrlih 
se še naprej počasi zvišuje, 
lani umrli moški so bili ob 
smrti povprečno stari 74,1 

leta, ženske pa 81,6 leta. Pre-
zgodnja umrljivost se zni-
žuje: lani je bilo med umr-
limi moškimi 22,7 odstot-
ka starih manj kot 65 let, 
med umrlimi ženskami pa 
10,5 odstotka. Še pred dese-
timi leti je ta delež za moš-
ke znašal 32,5 odstotka in za 
ženske 13,1 odstotka.

Med umrlimi je bilo lani 
tudi 33 dojenčkov, Sloveni-
ja se po številu umrlih do-
jenčkov na tisoč živoroje-
nih uvršča v Evropski uni-
ji med države z najnižjimi 
vrednostmi tega kazalnika. 

Naravni prirast je bil lani 
v Sloveniji negativen – umr-
lo je 900 ljudi več, kot se jih 
je rodilo. Med štiriindvaj-
setimi občinami na širšem 
gorenjskem območju je 
bil prirast negativen v de-
vetih občinah – v občinah 
Bled, Bohinj, Cerklje, Jese-
nice, Kranjska Gora, Men-
geš, Naklo, Preddvor in Ra-
dovljica, v občini Jezer-
sko je bilo rojstev toliko kot 
smrti, v vseh ostalih obči-
nah pa se je več ljudi rodi-
lo, kot jih je umrlo. Najbolj 
negativen je bil prirast glede 
na število prebivalcev v obči-
ni Preddvor, kjer je bilo lani 
38 rojstev in 74 smrti, naj-
bolj pozitiven pa v občini 
Gorenja vas - Poljane, kjer 
so lani beležili 98 rojstev in 
32 smrti.

V devetih gorenjskih 
občinah več smrti kot rojstev
Lani se je v Sloveniji prvič po desetih letih rodilo manj kot dvajset tisoč otrok na leto. Rojstev je bilo 
devetsto manj kot smrti, naravni prirast je bil drugo leto zapored negativen. Negativen je bil tudi v 
devetih občinah na širšem gorenjskem območju.

Naravno gibanje prebivalstva po občinah, 2018

Občina Živorojeni Umrli
Naravni  
prirast

Naravni 
prirast  

na 1000 
prebivalcev

SLOVENIJA 19.585 20.485 -900 -0,4

Bled 66 68 -2 -0,3

Bohinj 43 70 -27 -5,3

Cerklje 64 87 -23 -3,0

Domžale 383 226 157 4,4

Gorenja vas - 
Poljane

98 32 66 8,8

Gorje 24 15 9 3,2

Jesenice 193 219 -26 -1,2

Jezersko 5 5 0 0,0

Kamnik 322 220 102 3,5

Komenda 68 27 41 6,6

Kranj 559 443 116 2,1

Kranjska Gora 44 77 -33 -6,3

Medvode 168 134 34 2,1

Mengeš 92 99 -7 -0,9

Naklo 42 46 -4 -0,7

Preddvor 38 74 -36 -9,8

Radovljica 172 241 -69 -3,7

Šenčur 81 60 21 2,4

Škofja Loka 269 187 82 3,6

Tržič 162 126 36 2,4

Vodice 44 23 21 4,3

Železniki 78 53 25 3,7

Žiri 39 31 8 1,6

Žirovnica 48 41 7 1,6

(Vir: Statistični urad RS)

Lani se je na dan povprečno rodilo 54 otrok – največ 5. julija (83) in najmanj 11. novembra (25). 
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Naraven prirast je bil 
negativen v devetih 
občinah – v občinah 
Bled, Bohinj, Cerklje, 
Jesenice, Kranjska Gora, 
Mengeš, Naklo, Preddvor 
in Radovljica.
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Festival
23. 8.–1. 9. 2019 v Škofji Loki

www.pisanaloka.si

Perpetuum Jazzile, Silence, Zala in Gašper,  
Amadeo, Borghesia, Uršula Ramoveš in  

fantje iz Jazbecove grape,  
delavnice in ulične predstave
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Suzana P. Kovačič

Tolmin – Sopodpisanih de-
vet županov, z gorenjskega 
konca bohinjski župan Jože 
Sodja in župan Občine Go-
renja vas - Poljane Milan Ča-
dež, ministra za javno upra-
vo in vlado pozivajo k umi-
ku nameravane spremembe 
formule za izračun povpreč-
nine iz Zakona o financira-
nju občin, in predlagajo, da 
se v formuli za izračun pov-
prečnine poveča pomen cest 
in površin. Po predvidenem 
izračunu se namreč zmanj-
šujeta teži površine ter dol-
žine občinskih cest, ki sta v 

hribovskih, goratih in pone-
kod že redko poseljenih pre-
delih zahodne Slovenije po-
membna faktorja. 

Milan Čadež je povedal, 
da bi, če bi predlagana for-
mula za izračun povpreč-
nine ostala, v proračun nji-
hove občine na leto priteklo 
dvesto tisoč evrov manj, to 
pa so sredstva, ki jih v obči-
ni v zadnjih letih večinoma 
namenijo za vzdrževanje in 
investicije v cestno omrež-
je. »Zagotavljanje cestne 

infrastrukture v hribovitem 
podeželju je na prebivalca 
bistveno dražje kot v mestih, 
ker dodatno investiramo v 
podporne in oporne zidove. 
Na teh cestah izvajamo šol-
ske prevoze, več je potrebne-
ga vzdrževanja v zimskem 
času, saj naša občina seže 
do tisoč metrov nadmorske 
višine. Pozimi se razmere 
na teh razdaljah stalno spre-
minjajo, naša osnovna nalo-
ga pa je seveda, da zagotovi-
mo varnost. Ogromno ško-
de je bilo že povzročene vi-
šinskim kmetijam, a zdaj 
jim bodo pogoje še slabšali? 
Glede na izkušnje s prejšnjo 

in sedanjo vlado me skrbi, 
da bo za podeželje samo še 
slabše,« je kritičen Milan 
Čadež. Občina Gorenja vas - 
Poljane ima 380 kilometrov 
občinskih cest na 153 kvadra-
tnih kilometrih, po polovici 
teh potekajo šolski prevozi.

Bohinjski župan Jože 
Sodja je pojasnil, da bi nova 
formula za izračun pov-
prečnine njihov proračun 
na leto oklestila za dobrih 
150 tisoč evrov. »Ta denar 
še kako potrebujemo, samo 

za šolske prevoze na leto na-
menimo 180 tisoč evrov, za 
pluženje pozimi od 120 ti-
soč do 180 tisoč evrov, odvis-
no, kako huda je zima. Stro-
šek občine je tudi pluženje 
pločnikov, ki so ob državnih 
cestah.« Bohinjska občina 
leži v pasu Triglavskega na-
rodnega parka (TNP) in vse 
ceste, ki ležijo v TNP, se mo-
rajo graditi in urejati v skla-
du z Zakonom o TNP, upo-
rabljajo se drugi materiali, 
drugačen je način dela, kar 
vse skupaj še podraži.

Po sestanku županov se 
je odzval minister za javno 
upravo Rudi Medved. Pojas-
nil je, da je sveženj ukrepov, 
ki zadevajo financiranje ob-
čin, njihovo ministrstvo 
pripravilo skupaj z vsemi 
resorji drugih ministrstev 
in predstavniki vseh treh 
združenj občin, ki so ena-
kopravne članice delovne 

skupine. Nobene potrebe 
ni, da je vsak na svojem bre-
gu, kajti, kot je dejal: »Vsi 
smo občine in vsi smo dr-
žava.« Minister je pojasnil, 
da je pobuda za spremem-
bo formule za izračun pov-
prečnine prišla ravno s stra-
ni občin, da se kompenzi-
ra tudi tisto, kar je občinam 
povzročilo minus zaradi do-
govora s sindikati o zvišanju 
plač uslužbencev v javnem 
sektorju. Poudaril je, da je 
formula večplastna in zaje-
ma mnoga področja in da so 
spremembe šele v fazi pre-
dloga. Delovna skupina se 
bo vnovič sestala konec av-
gusta, do takrat pa minister 
od vseh treh združenj občin 
pričakuje usklajen predlog. 
»Šele javna razprava pa bo 
pokazala, kaj je sprejemlji-
vo za najširši krog občin in 
javni proračun,« je sklenil 
minister. 

Bojijo se, da bodo hribovite 
občine še bolj prikrajšane
V Tolminu so se pred kratkim srečali župani devetih občin, ki bi jim predvidena sprememba zakona 
o financiranju občin skupaj s še nekaterimi drugimi občinami zahodnega dela države na letni ravni 
skupno vzela dva milijona evrov. Na to se je že odzval minister za javno upravo Rudi Medved.

Milan Čadež Jože Sodja

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je 
povedal, da bi, če bi predlagana formula za izračun 
povprečnine ostala, v proračun njihove občine na leto 
priteklo dvesto tisoč evrov manj, to pa so sredstva, 
ki jih v občini v zadnjih letih večinoma namenijo za 
vzdrževanje in investicije v cestno omrežje.

Marjana Ahačič

Lesce – V začetku poletja so 
med kolesarsko stezo in re-
gionalno cesto med Lescami 
in Bledom začeli postavljati 
protihrupno ograjo, zaradi 
česar je bil odsek kolesarske 
steze nekaj časa zaprt. Kole-
sarska steza je zdaj spet od-
prta, postavljanje protihru-
pne ograje pa bo investitor 
Direkcija RS za infrastruk-
turo zaključil do konca leta.

Kot so pojasnili na direkci-
ji, je v sklopu projekta v Les-
cah predvidena izvedba dveh 
protihrupnih ograj dolžine 
368 metrov in višine dva me-
tra oziroma dva metra in pol. 

Rekonstruirali pa bodo tudi 
obstoječo osemdesetmetr-
sko ograjo na Bledu. »Ogra-
ja bo na celotni poti izdela-
na iz obojestransko visoko-
absorpcijskih protihrupnih 
panelov, ki izpolnjujejo 
zahtevane vrednosti zvoč-
ne absorptivnosti in izolir-
nosti,« navajajo na direkci-
ji in pojasnjujejo, da je bila 
kolesarska steza zaprta le v 
času, ko so ob njej postavlja-
li temelje za ograjo. Takrat 
je bil za kolesarje tudi ure-
jen obvoz po občinskih ce-
stah. Investicijo v vrednosti 
nekaj več kot 685 tisoč evrov 
v celoti financira Direkcija 
RS za infrastrukturo.

Ob kolesarski stezi protihrupna ograja
Protihrupna ograja, ki jo postavljajo ob kolesarski stezi med Lescami in Bledom, bo postavljena do 
konca letošnjega leta. 

Kolesarska steza med Lescami in Bledom je spet odprta, 
kljub temu da bo postavljanje protihrupne ograje končano 
šele konec leta. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Breznica – Žirovniški župan 
Leopold Pogačar se je odločil, 
da bodo pilotno uvedli par-
ticipatorni proračun za leto 
2020. V občinski upravi pred-
log proračuna že pripravlja-
jo, občinski svetniki naj bi ga 
obravnavali na novembrski 
seji. V pripravi pa bodo letos 
prvič lahko sodelovali občani, 
ki bodo lahko odločali o pora-
bi dela občinskega denarja.

Kot je pojasnil župan Po-
gačar, na ta način lahko ob-
čani neposredno vplivajo na 
porabo javnih sredstev v svo-
ji občini. Odločili so se, da 
bodo letos, ko uvajajo novost 
in ko časa ni veliko, k sode-
lovanju pri pripravi proraču-
na pozvali vaške odbore. Ti 
zastopajo interese občanov 
v posameznih naseljih. »Za 
izvedbo participatornega 
proračuna so v letu 2020 na-
črtovana sredstva v višini de-
set tisoč evrov, ki bodo vklju-
čena v občinski proračun in 
namenjena izvedbi najviš-
je ocenjenega projekta, ki ga 

bodo predlagali vaški odbo-
ri,« je pojasnil župan. 

Prispele projekte bo oce-
nila komisija, ki jo bo ime-
noval župan. Predloge va-
ških odborov bodo na Obči-
ni Žirovnica sprejemali do 
10. septembra.

Ker participatorni prora-
čun pripravljajo prvič, so 
zanj namenili relativno ni-
zek znesek. V prihodnjih le-
tih pa naj bi občani odločali o 
porabi od 0,5 do 1,5 odstotka 
proračunskih sredstev (celo-
ten proračun na prihodkov-
ni strani znaša okrog štiri 
milijone evrov). »Naslednjič 
bodo ciljna skupina predla-
gateljev denimo mladi do 25 
let, drugič starejši, tretjič ak-
tivni kmetovalci in tako nap-
rej,« je pojasnil župan.

O proračunski 
porabi tudi občani
V žirovniški občini uvajajo participatorni proračun, 
o porabi dela občinskega denarja bodo odslej 
lahko odločali občani.

Jesenice – V 85. letu je preminil Teo Lipicer, nekdanji direktor, 
novinar in napovedovalec jeseniškega radia (predhodnika Ra-
dia Triglav), ki je bil na radiu zaposlen od leta 1965 do 1975. 
Teo je bil tudi član uredniškega odbora radia (urednik športnih 
oddaj), z Jeleno Jeraša pa sta 5. januarja 1965 napovedala 
začetek oddajanja Radia Jesenice. Bil je direktor radia od leta 
1968 do 1975, zatem je bil do upokojitve dopisnik Radia Slo-
venija, to delo je opravljal tudi med osamosvojitveno vojno 
za Slovenijo leta 1991. Od njega so se poslovili v družinskem 
krogu 9. avgusta na ljubljanskih Žalah.

Umrl je Teo Lipicer

K sodelovanju pri 
pripravi proračuna so 
pozvali vaške odbore, 
ki zastopajo interese 
občanov v posameznih 
naseljih.
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110 stanovanj

4 poslovne enote

203 notranjih parkirnih mest

33 zunanjih parkirnih mest

otroško igrišče ...

Šuceva 23, 4000 KRANJ
T: 04 201 30 00
F: 04 201 30 27

E: dolnov@dolnov.si

www.dolnov.si

Prav tako imamo v ponudbi nova stanovanja v Novem mestu in v Celju.

STANOVANJSKA SOSESKA  
DOLENČEVI VRTOVI
  

Investicijska družba Dolnov pripravlja stano-
vanjsko poslovni projekt v Škofji Loki, na naj-
bolj atraktivni lokaciji Dolenčevi vrtovi naspro-
ti šolskega centra. Predvidena so nadstandar-
dna stanovanja visoke kakovosti. Prosimo vse 
interesente, da si izberete navedena stanova-
nja, kjer so priloženi vsi tlorisi in cene stanovanj 
na spletni strani www.dolnov.si. 
Prav tako najdete razporeditev stanovanj 
ter izgled projekta. Zainteresirani kupci lah-
ko neobvezujoče rezervirate svoje stanova-
nje ali pošljete informacijo o zanimanju na naš  
e-naslov: dolnov@dolnov.si ali pa pokliči-
te na 031 714 283 in 041 390 397.
V začetni fazi gradnje bomo vašim željam in 
potrebam lahko prisluhnili in se jim prilagodili.

Urša Peternel

Kranj – Kje dopustujejo go-
renjski župani? Za kako dol-
go so se ali se še bodo odpra-
vili na dopust in kam? 

Jeseniški župan Blaž Ra-
čič večino dopusta že vrsto 
let preživi na kolesu. Še kot 
novinar je prekolesaril dobr-
šen del Evrope in reporta-
že objavljal v časopisu Delo. 
Tudi kot župan Občine Je-
senice je ostal zaprisežen 
kolesar, tako je prvi del do-
pusta s sinom Majem kole-
saril z Jesenic do Beograda, 
v teh dneh pa z ženo Marto 
Ivančič Račič raziskujeta av-
strijsko Koroško. Tako sta se 
med drugim ustavila tudi v 
vasi Račičevo (Ratschitscha-
ch) nedaleč od Velikovca, in 
kot je sporočil, mu še ni us-
pelo ugotoviti, zakaj ima vas 
takšno ime, povezano z nje-
govim priimkom ... Sicer pa 
sta mladoporočenca s kole-
som obiskala tudi Klopinj-
sko jezero in Pliberk.

Adrenalin poganja kri po 
žilah kranjskogorskega žu-
pana Janeza Hrovata. Letos 
si počitnic sicer še ni privo-
ščil, z ženo Darjo »ujame-
ta« kak dan na motorju, kot 

predana jadralna padalca 
pa gresta rada letet na Pri-
morsko, v sosednjo Avstri-
jo ... »Konec avgusta pa me 
čaka teden dni dopusta v Se-
verni Makedoniji, greva na 

poroko našega zaposlenega 
iz gostilne. Šla bova z motor-
jem, poleg Ohrida načrtuje-
va tudi kratek skok v Grčijo,« 
je povedal Hrovat.

Župan Mestne občine 
Kranj Matjaž Rakovec se je 
na poletni dopust odpravil 
v prvi polovici meseca. »Ta 
čas zaključuje potovanje po 
Gruziji, kjer so ga navduši-
le neskončne planinske poti 
na Kavkazu, izjemna nara-
va, izvrstna gruzijska hrana 
ter izredno prijazni, prepros-
ti domačini. Na takšnih poto-
vanjih se mu porajajo števil-
ne ideje, kaj bi bilo dobro za 
Kranj in okolico. Zadnje do-
pustniške dni preživlja delov-
no na evropskem vaterpol-
skem mladinskem prven-
stvu v Tbilisiju. Prvenstvo je 
odlična priložnost za sreča-
nja z vodilnimi ljudmi drža-
ve in glavnega mesta, kar je 
župan izkoristil za krepitev 
prepoznavnosti Mestne obči-
ne Kranj in preučevanje raz-
ličnih možnosti sodelovanja 

med krajema,« so nam pove-
dali v njegovem kabinetu.

Radovljiški župan Ciril 
Globočnik se na dopust od-
pravlja prihodnji teden, te-
den dni bo preživel na slo-
venski obali, v Ankaranu. 
Župan Občine Žirovnica Le-
opold Pogačar, odkar ima 
odrasle otroke, z ženo do-
pustuje na hrvaški obali, le-
tos bo to Zelena Laguna pri 
Poreču v mirnem hotelu po, 
kot se je pošalil, »first minu-
te« ceni. Na dopust se običaj-
no odpravi konec avgusta.

Župan Občine Škofja 
Loka Tine Radinja je letos 
kampiral z družino v naro-
dnem parku Ecrins na jugo-
vzhodu Francije, nato pa je 
preživel še podaljšan vikend 
v najbolj zahodni slovenski 
vasici Robidišču.

Medvoški župan Nejc 
Smole pa daljšega poletne-
ga dopusta ne načrtuje, ne-
kaj podaljšanih vikendov je 
preživel na hrvaški obali in v 
raziskovanju Moskve.

Gorenjski župani na dopustu
Jeseniški župan je kolesaril do Beograda, škofjeloški je kampiral v Franciji, kranjski potuje po Gruziji. Kranjskogorski se 
z motorjem odpravlja v Makedonijo, nekateri pa dopust raje preživijo v bližini, na slovenski ali hrvaški obali.

Jeseniški župan Blaž Račič z ženo Marto Ivančič Račič 
raziskuje avstrijsko Koroško. Fotografirala sta se pred tablo 
v vasi Račičevo (Ratschitschach) nedaleč od Velikovca. 
Zakaj ima vas tako ime, povezano z njegovim priimkom, 
mu še ni uspelo ugotoviti ... / Foto: osebni arhiv Blaža Račiča

Tržič – Na širšem območju 
Dovžanove soteske (Slap–
Jelendol) do sredine novem-
bra 2019 potekajo sanacijska 
dela. Promet je v svetlem delu 
dneva moten oziroma one-
mogočen, urejen in označen 
pa je obvoz prek Loma pod 
Storžičem in naprej po goz-
dni cesti proti Medvodjam 
(dobrih 15 kilometrov dlje). 
Uporabnike na tržiški občin-
ski upravi prosijo, da upošte-
vajo zapore in ne vstopajo na 
gradbišča. Dostop do planin 
pod Košuto je možen iz Trži-
ča po markirani planinski poti 
čez Kal, iz vasi Podljubelj po 
označeni markirani poti ali 
mimo kmetije Matizovec in 
po ostalih markiranih pla-
ninskih poteh. Pohodniki naj 
vozila parkirajo na dovoljenih 
mestih in čim nižje v dolini. 

Spremenjen  
prometni režim 

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred dnevi je na 
družbenih omrežjih odme-
vala zgodba o policistih, ki 
sta na brniškem letališču re-
šila mucka, ki je taval med 
avtomobili. Mucek je hit-
ro našel nov dom, na kranj-
ski občini pa so te dni objavi-
li vsakoletni poziv za sterili-
zacijo in kastracijo zapušče-
nih mačk. 

Lokalne samouprave so 
namreč dolžne poskrbeti 
za zapuščene živali. Mestna 
občina Kranj bo zato med 2. 

in 13. septembrom s pomoč-
jo pogodbenega Zavetišča 
Perun na Blejski Dobravi in 
njegove pogodbene veteri-
narske ambulante Medico-
vet izvajala jesensko akcijo 
sterilizacije oziroma kastra-
cije brezdomnih, prostoži-
večih mačk na območju ob-
čine. Živali bodo po posegu 
označene. Kdor ve za lokaci-
je na območju mestne obči-
ne Kranj, kjer se zadržujejo 
zapuščene živali, naj to spo-
roči na telefonsko številko 
04/23 73 130 (Barbara Čirič). 

Na kranjski občini so se 

odločili tudi za dodatni pre-
ventivni ukrep, in sicer so-
financiranje sterilizacije in 
kastracije lastniških živali. 
Sredstva za ta ukrep so še 
na voljo. Lastniki mačk mo-
rate imeti stalno prebivališ-
če na območju mestne obči-
ne Kranj. Posameznemu go-
spodinjstvu se praviloma so-
financira storitev za največ 
dve mački. Poseg steriliza-
cije in kastracije bo Mestna 
občina Kranj sofinancirala v 
višini dvajset evrov na žival. 
Skupni znesek zagotovlje-
nih sredstev je tri tisoč evrov.

Rešujejo problematiko 
zapuščenih mačk

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
mednarodni kmetijsko-ži-
vilski sejem Agra, ki bo od 
24. do 29. avgusta na Po-
murskem sejmu v Gornji 
Radgoni, je že potekalo oce-
njevanje medu. Na ocenje-
vanje je skupno 111 vzorcev 
medu dalo 83 čebelarjev iz 
Slovenije, Hrvaške, Slova-
ške in Črne Gore. Izmed 

vzorcev medu je strokov-
na komisija pod vodstvom 
Malči Božnar izbrala naj-
boljše, za katere bodo čebe-
larji na sejmu prejeli prizna-
nja. Najvišje priznanje, to je 
naziv šampion za med z naj-
večjim številom doseženih 
točk, bo dobil gozdni med 
čebelarja Srečka Mazgana iz 
Radelj ob Dravi, eden od šes-
tih prvakov vrste pa je postal 
kostanjev med Čebelarstva 

Kimovec iz Šenčurja. Po-
leg Kimovca bodo priznanja 
prejeli še nekateri čebelarji s 
širšega gorenjskega obmo-
čja. Jure Andrejka iz Dom-
žal bo prejel zlato medaljo 
za kostanjev med in srebrno 
za gozdni med, Jože Ribni-
kar z Golnika zlato medaljo 
za cvetlični med in srebrno 
za kostanjev med in Viljem 
Rozman iz Radovljice srebr-
no medaljo za cvetlični med.

Kimovčev kostanjev med  
na ocenjevanju najboljši

Kranj – V četrtek, 22. avgusta, 
ob 20. uri, bo na Vovkovem 
vrtu filmska projekcija filma 
Izbrisana režiserja Mihe 
Mazzinija. Gre za zgodbo o 
samski mamici Ani, ki v po-
rodnišnici ugotovi, da je ni v 
računalniških sistemih, da 
uradno ne obstajata ne ona 
ne njen novorojenček. 

Mazzinijeva Izbrisana
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Maša Likosar

Bled – Predšmarni večer na 
Mlinem se navezuje na tra
dicijo nekoč velikega pra
znovanja praznika velike
ga šmarna, ko so – po pripo
vedovanju prednikov – vse 
od Vile Dalibor do Vile Bled 
ob jezeru postavili stojni

ce in slavili. Organizatorka 
Ana Marija Kovač, ki je otro
štvo preživela v hiši na Mli
nem, pravi, da danes dogo
dek združuje lepoto sloven
ske besede in čar poletne 
noči v idiličnem okolju Blej
skega jezera. »Večer je na
menjen branju literature, ki 
opisuje Bled, in del avtorjev, 
ki so kakorkoli povezani z 
Bledom. S tem želimo utrdi
ti zavedanje in vednost o dej
stvu, da je veliko ljudi ustvar
jalnih in da so številni med 
njimi tako stoletja nazaj kot 
tudi danes črpali vir navdiha 

prav iz našega kraja in opi
sovali njegovo brezmejno le
poto,« je pojasnila Kovačeva 
in dodala: »Večer pripravi
mo predvsem za domačine, 
da se ob tej priložnosti pove
žejo in skupaj negujejo blej
skega duha, ki je kljub mno
žici turistov še vedno močno 
prisoten v tem kraju.« 

Obiskovalci so verze, 
zgodbe, kritične misli o Ble
du nekaterih bolj, drugih 
manj znanih avtorjev pos
lušali na pletnah na jezeru. 
Prebirali so jih Alja Markelj, 
Andrej Jalen, Irena Razingar 
ter Meta, Mina in Ana Mari
ja Kovač. Slišali smo poetič
ne in prozne misli Frana Se
leškega Finžgarja, Bogdana 
Novaka, Alexandra Strakos
cha, Franca Žerovca Uka
na in mnogih drugih. Vsako 
leto medse povabijo tudi po
sebne goste. Tokrat so gos
tili Dragico Ropret, ki je v 

esperantu prebrala del zgod
be Blejski zvon – napisal jo 
je Stevan Živanović in pri
poveduje o mondeni družbi 
na Bledu, ter pesnico Janu
šo Dežman, ki je marca izda
la pesniško zbirko Po stopi
njah ljubezni. Na Predšmar
nem večeru so prebrali nje
ni pesmi Po stopinjah lju

bezni in Hvalnica Bledu, pe
sem, ki jo je napisala prav za 
namen tega večera. »Umet
nost pisanja poezije je pode
dovana, navdih pa sama obi
čajno črpam iz narave, ki jo 
ponuja Bled. Hvalnica pravi, 
da je že Prešeren pisal o tem, 
da ga ni kraja na celem sve
tu, ki bi premogel tako ne
popisno lepoto, kot jo Bled, 
in s tem se nedvomno stri
njam,« je povedala Dežma
nova. Po kulturnem pro
gramu so kmečke žene iz 
Društva žena na vasi pripra
vile pogostitev. 

Predšmarni večer branja 
poezije in proze 
Na predvečer velikega šmarna so na Mlinem letos že sedemnajstič brali 
poezijo in prozo ustvarjalcev, ki jim je Bled vir ustvarjalnega navdiha.

V idiličnem okolju Blejskega jezera so brali poezijo in prozo ustvarjalcev, ki jim je Bled vir 
ustvarjalnega navdiha. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – »Tehnologijo so
larnega avtobusnega posta
jališča, kakršno od lani delu
je v Domžalah, smo prenesli 
v čoln,« pravi jeseniški ino
vator Saša Mandžić, ki se je 
lani podpisal pod inovativno 
solarno avtobusno postaja
lišče z ogrevanimi klopmi, 
polnilci za mobilne telefone 
in ekranom za obvestila. Vse 
te naprave napaja sonce prek 
solarnih panelov na strehi 
postajališča. Zdaj pa je Man
džić s sodelavci in hrvaškim 
partnerjem Markom Suša
njem v podjetju Solar Shop 
tehnologijo prenesel še na 
področje navtike. Izdelali 
so prvo stoodstotno solarno 
električno plovilo, ki ga lah
ko poganja izključno energi
ja sonca. Čoln ima na stre
hi nameščene solarne ploš
če, ki s pomočjo sonca pro
izvajajo električno energijo, 
ki poganja plovilo. 

»Na plovilih je bila sončna 
energija doslej največkrat le 
v pomoč pri pogonu, ni pa 
predstavljala glavnega pogo
na. To je prva tovrstna barka 
na solarni pogon v Sloveniji 
in celo Evropi. Če pluje s pol
no močjo, brez dodatne po
moči sonca motor deluje dve 
uri, ob pomoči sonca pa tri,« 
razlaga Mandžić. Čoln pa 
lahko opremijo tudi z doda
tnim generatorjem ali celo 
izvenkrmnim motorjem. 

Barka je sicer dolga 6,7 
metra in široka 2,3 metra ter 
težka 950 kilogramov, na 
električni pogon pa doseže 
hitrost sedmih vozlov (sla
bih 20 kilometrov na uro). Z 
dodatno podporo se plovba 
podaljša, hitrost pa poveča.

Na njej lahko pluje osem 
oseb, po Mandžićevih bese
dah pa je namenjena tako 
plovbi po morju kot po jeze
rih in celo rekah, kot je de
nimo Ljubljanica. Vožnja je 
povsem tiha in okolju pri
jazna, kot pravi Mandžič, pa 
omogoča lepo počasno vo
žnjo in uživanje v plovbi.

Snovalci inovacije želi
jo plovilo predstaviti najprej 

v Sloveniji, zatem pa ciljajo 
tudi na Avstrijo, ki je boga
ta z jezeri. Za zdaj so izdelali 
štiri različice plovila, eno tudi 
v retro izvedbi. Kalupe sicer 
izdelujejo na Hrvaškem. 
Osnovni model stane okrog 
25 tisoč evrov, Saša Mandžić 

pa upa, da bodo za inovaci
jo našli kupce, ki jih bodo 
prepričale prednosti plovila. 
Energija sonca je brezplačna, 
obenem pa je tovrstna tehno
logija okolju prijazna in sledi 
trendu izrabe trajnostnih vi
rov energije.

Solarna barka, ki jo  
v celoti poganja sonce
Jeseniški inovator Saša Mandžić je v sodelovanju s partnerji razvil in izdelal 
stoodstotno električno plovilo, ki ga lahko v celoti poganja sonce.

Saša Mandžić z Jesenic je avtor več inovacij na področju 
uporabe obnovljivih virov energije, zlasti energije sonca.

Solarno plovilo Solmar 600 prek panelov na strehi napaja 
energija sonca. V dolžino meri 6,7 metra, v širino 2,3 metra 
in tehta 950 kilogramov, na njem se lahko vozi osem oseb. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Iz Osnovnega zdrav
stva Gorenjske (OZG) so ob
vestili, da družinski zdrav
niki skladno s sprejetim 
aneksom št. 1 k Splošnemu 

dogovoru za leto 2019 lah
ko odklonijo opredeljevanje 
novih zavarovanih oseb, ko 
dosežejo obremenitev 1.895 
glavarinskih količnikov. Po 
podatkih zdravstvene za
varovalnice so na začetku 

avgusta na Gorenjskem v 
okviru OZG na novo opre
deljevali paciente trije zdrav
niki v Zdravstvenem domu 
(ZD) Škofja Loka, dva v ZD 
Jesenice, eden v ZD Bohinj 
in eden v ZD Tržič.

Pri sedmih zdravnikih je še »prosto«

»Na plovilih je bila sončna energija doslej največkrat 
le v pomoč pri pogonu, ni pa predstavljala glavnega 
pogona. To je prva tovrstna barka na solarni pogon v 
Sloveniji in celo Evropi.«
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PETEK 16. 8. ob 20.30 
EDDIE LUIS & HIS JAZZ 
PASSENGERS feat. SUPREME 
SISTERS  Café galerija Pungert 

SOBOTA 17. 8. ob 20.30 

KONCERT MENTORJEV 
GLASBENIH DELAVNIC JAZZ 
KAMPA KRANJ 2019   
Café galerija Pungert 

NEDELJA 18. 8. ob 20.30 
GREGOR FTIČAR TRIO in gost 
PETER SAVIZON, vokal  
Café galerija Pungert  

PONEDELJEK 19. 8. 
ob 20.30 
GOSTOVANJE POLETNE ŠOLE 
JAZZA HRVAŠKE GLASBENE 
MLADINE IZ GROŽNJANA  
Café galerija Pungert

TOREK 20. 8. ob 20.30 
FILOSOFÍA Salsa band  
Café galerija Pungert 

SREDA 21. 8. ob 20.30 
EMIL SPANYI & DAVID 
GAZAROV DUET KLAVIRJEV  in 
gost ALVIN QUEEN, bobni   
Letno gledališče Khislstein 

ČETRTEK 22. 8. ob 20.30 
NINA STRNAD »TRENUTKI Z 
JOŽETOM PRIVŠKOM« 
Café galerija Pungert 

PETEK 23. 8. ob 20.30 
JANEZ BONČINA BENČ S 
PRIJATELJI
Café galerija Pungert

SOBOTA 24. 8. ob 10.00 
JAZZ KAMP KRANJ FEST  
na različnih lokacijah v starem  
mestnem jedru mesta Kranj 

SOBOTA 24. 8. ob 20.30 
ZAKLJUČNI KONCERT 
UDELEŽENCEV JAZZ KAMPA 
KRANJ 2019  
Café galerija Pungert

Nadomestna lokacija 
v primeru dežja 
Stolp Škrlovec.
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Jasna Paladin

Velika planina – Nova učna 
pot, ki bo močno olajšala 
obisk planine številnim do-
mačim in tujim obiskoval-
cem ter jim omogočila sa-
mostojno raziskovanje in 
spoznavanje velikoplanin-
skih zanimivosti, je plod eki-
pe enajstih iz oddelka za ge-
ografijo Filozofske fakulte-
te, Ekonomske fakultete in 
Pravne fakultete ter njiho-
vih mentorjev, ki so se vzpo-
stavitve učne poti vsebinsko 
lotili že pred štirimi leti.

»Pred štirimi leti se je poro-
dila ideja o povezavi, pod ka-
tero se bodo lahko predstav-
ljali in promovirali vsi delež-
niki na planini. Študentom 
in njihovim mentoricam – 
dr. Barbari Lampič, dr. Alen-
ki Slavec in dr. Irmi Potočnik 
Slavič – gre velika zahvala, da 
so pripravili idejo poti, s po-
udarkom na povezovanju de-
ležnikov in razvoju edinstve-
nih turističnih programov. 
Prvi konkretni rezultat njiho-
ve ideje je danes predstavlje-
ni projekt Po stopinjah pas-
tirjev, s katerim obiskovalce 
na interaktiven način spod-
bujamo k odkrivanju Velike 
planine in jim obenem olaj-
šamo spoznavanje njenih 
skritih kotičkov in zanimi-
vosti. Doživljajska pot preko 
prostranih pašnikov ponuja 
preplet dih jemajočih razgle-
dov in dediščino območja, ki 
na teh planinah še vedno živi 

in daje prostoru tako edin-
stven pečat,« je na uradnem 
odprtju in predstavitvi učne 
poti na Gradišču, najvišji toč-
ki Velike planine, dejal žu-
pan Matej Slapar.

Učna pot Po stopinjah pas-
tirjev se z osnovnimi infor-
mativnimi tablami začenja 
na treh vstopnih točkah, in 
sicer na zgornji postaji ni-
halke, na Svetem Primožu in 
ob dostopni cesti na planino, 

sestavlja pa jo enajst točk s ta-
blami, ki so skladno z zani-
mivostmi, ki jih opisujejo, 
poimenovane: Na vrhu, Pas-
tirjev dan, Arhitektura, Vrta-
ča velikanka, Prisluhni, Ka-
mnita vrata, Rastje, Živali, 
Pripovedna bitja, Nebeškan-
je in Vetrnici. Besedila za ta-
ble, ki so napisana v sloven-
skem in angleškem jeziku, 
je pripravil poznavalec Ve-
like planine Borut Peršolja. 

Obiskovalci lahko obisk učne 
poti prilagajajo svojim potre-
bam in času, ki ga imajo na 
razpolago, za obisk celotne 
poti pa bosta potrebni približ-
no dve uri in petnajst minut.

Postavitev tabel na Veli-
ki planini je zgled sodelova-
nja več deležnikov – Občine 
Kamnik, Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik ter 
družbe Velika planina. Oce-
njena vrednost projekta je 
dobrih 56 tisoč evrov, fi-
nanciran pa je iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja in državnega 
Programa razvoja podeželja 
2014–2020.

Po stopinjah pastirjev
Na Veliki planini so odprli učno pot Po stopinjah pastirjev, ki s pomočjo enajstih tabel predstavlja 
znamenitosti planine. Za ogled celotne poti sta potrebni dobri dve uri.

Novo učno pot so v družbi pastirja namenu predali direktor družbe Velika planina  
Leon Keder, direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger 
in župan Matej Slapar.

Postavitev enajstih informacijskih tabel je le del učne 
poti Po stopinjah pastirjev, saj nameravajo projekt 
nadgraditi še z mobilno aplikacijo.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je kot lastnica uprav-
ne stavbe na Poljanski ces-
ti v Škofji Loki letos pristo-
pila k celoviti sanaciji njene-
ga ostrešja, ki je bilo že pre-
cej dotrajano.

Večinska uporabnica pro-
storov upravne stavbe na Po-
ljanski cesti na vrhu Pepeto-
vega klanca je Upravna eno-
ta Škofja Loka. »Slednja ima 
prostore v brezplačni upora-
bi na podlagi Zakona o upra-
vi, za kar pa je preko pristoj-
nega Ministrstva za javno 
upravo dolžna sofinancirati 
tudi investicijska dela. Tako 
bo pri omenjeni investiciji 
celovite sanacije strehe, ki je 
ocenjena na okrog devetde-
set tisoč evrov, pristojno mi-
nistrstvo prispevalo dobrih 
63 tisoč evrov,« sta pojasnila 

Igor Juričan, vodja Oddelka 
za splošne zadeve na Obči-
ni Škofja Loka, in Jernej Tav-
čar iz službe za odnose z jav-
nostjo. Dodajata, da je obči-
na že pred začetkom obnove 
strehe zamenjala tudi dotra-
jana okna v mansardi stav-
be. Vrednost te investicije je 

bila okrog deset tisoč evrov, 
z uspešnim kandidiranjem 
pa so zanjo že pridobili ne-
povratno finančno spodbu-
do Eko sklada v višini dobrih 
dva tisoč evrov namenskih 
sredstev. »V sklopu celovi-
te obnove ostrešja bo občina 
dodatno toplotno izolirala 

podstreho, strošek teh del 
pa ocenjujemo na okrog ti-
soč evrov,« so še povedali na 
občini.

Zamenjava oken je že 
končana, zaključek sanaci-
je strehe pa je predviden za 
drugo polovico avgusta. »Le-
tošnja investicija je nadalje-
vanje obsežne obnove stav-
be, ki se je začela z menjavo 
oken na celotni upravni stav-
bi, ki sta jo v letu 2016 sku-
paj izvedla Občina Škofja 
Loka in Ministrstvo za javno 
upravo in je bila vredna 140 
tisoč evrov. Po letošnji celo-
viti prenovi ostrešja in zame-
njavi oken na mansardi bo 
upravna stavba energetsko 
učinkovitejša, prenova pa 
bo prispevala k zmanjšanju 
toplotnih izgub in posledič-
no nižjim stroškom ogreva-
nja,« še pojasnjujejo na Ob-
čini Škofja Loka.

Obsežna prenova upravne stavbe
Nadaljuje se obsežna obnova upravne stavbe v Škofji Loki. Poteka celovita sanacija ostrešja.

Sanacija ostrešja stavbe, v kateri je Upravna enota Škofja 
Loka, bo predvidoma končana v drugi polovici tega meseca. 

Maša Likosar

Jezersko – Razstava v Med-
generacijskem centru Jezer-
sko je posvečena šestdeseti 
obletnici prvega vzpona po 
istoimenski smeri v sever-
ni steni Grintovca. Obeležje 
kot markacija je v dveh deja-
njih in je kot projekt magi-
strskega dela kiparke Klare 
Žvokelj počastil alpinistično 
tradicijo kraja ter vzposta-
vil vez s sodobno umetni-
ško sceno. Razstavljenih je 
27 fotografij avtorjev Primo-

ža Šenka in Alexa Delaya, 
nastale pa so lani julija, ko 
je bil sam projekt izpeljan v 
steni Grintovca. Poleg foto-
grafij je moč ogledati oziro-
ma prebrati še besede men-
torjev Leva Krefta iz Filozof-
ske fakultete Ljubljana in 
Matjaža Počivavška iz Aka-
demije za likovno umetnost 
in oblikovanje ter instalacijo 

čelnih luči, ki so bile v pro-
jektu uporabljene za osvet-
ljevanje. 

Prvi sklop razstave sestav-
ljajo zgodovinske fotografi-
je, na njih lahko vidimo Jo-
žefa Žvoklja, Vinka Grilca 
in Štefana Lisca, ki so prvi 
preplezali smer Grintovče-
vega stebra. V drugem delu 
so fotografije t. i. highlina 
oziroma hoje po traku, na-
petem na višini okoli 2300 
metrov. V tretjem delu pa 
je prikazan greben Grintov-
ca, ki je bil v okviru projekta 

osvetljen s prej omenjenimi 
čelnimi lučmi in dvestotimi 
baklami. V okviru razstave 
se predvajajo tudi trije video 
posnetki, ki sta jih ustvarila 
Jernej Rozenberger in Uroš 
Žvokelj. 

Razstava je na ogled do 
konca avgusta vsak dan, sep-
tembra pa bo ob sobotah in 
nedeljah.

Ujeti ravnovesje
Na Jezerskem je na ogled razstava Ujeti ravnovesje: 
Grintovčev steber avtorice Klare Žvokelj.

Avtorica razstave Klara Žvokelj / Foto: Tina Dokl 
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Prva prijava že na 
začetku maja

Že več mesecev so se kra-
jani Pirnič spraševali, kaj se 
novega dogaja pri Zavašni-
kovih. Postavili so mobilne 
hiške, zato smo se na začet-
ku junija z vprašanjem obr-
nili na medvoškega župa-
na Nejca Smoleta, ki nam 
je za občinsko glasilo Soto-
čje povedal, da so mobilni 
objekti postavljeni na kme-
tijskem zemljišču prve kate-
gorije, na katerem je tudi ve-
čina parkirišč, da na občini 
o tem niso bili nič obvešče-
ni, niso prejeli niti enega sa-
mega dokumenta, da so po-
dali prijavo naprej na držav-
ne inšpekcijske službe in se-
daj čakajo rezultate njihove-
ga dela, saj da občina druga-
če ne more ukrepati. Vsaj vi-
dnih rezultatov ni bilo, vse 
dokler se tema na začetku 
tega tedna ni pojavila na na-
slovnici enega izmed dnev-
nih časopisov. 

Pojdimo od začetka. Za-
vašnikovi so postavili mobil-
ne hiške, Village Lipa, ki je v 
lasti Zavoda Elanca, katere-
ga direktorica je Milena Za-
vašnik. O tem je občinske-
ga inšpektorja Občine Med-
vode na začetku maja obve-
stila tamkajšnja Krajevna 

skupnost Pirniče. Na pod-
lagi ugotovitev je občinski 
inšpektor 13. maja zadevo 
odstopil v reševanje Inšpek-
toratu RS za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo. 
Kot pojasnjujejo na Obči-
ni Medvode, so že nasled-
nji dan prejeli odgovor, da 
so prijavo prejeli že 7. maja, 
opravili inšpekcijski ogled, 
ob katerem so ugotovili, da 
gre za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega 
dovoljenja, za kar niso pri-
stojni, zato so prijavo v re-
ševanje odstopili občinske-
mu inšpektorju. Ta jim je 15. 

maja podal odgovor ter prija-
vo Inšpektoratu RS za oko-
lje in prostor, češ da ne gre 
za en enostavni objekt, tem-
več za celoto. Po tem so pre-
jeli klic gradbene inšpekcije, 
ki je potrdila, da je pristojna 
za tovrstni objekt. In zgodilo 
se ni nič več – do tega tedna. 

Koordiniran pristop, več 
informacij ne dajejo

Z vprašanji tako glede po-
stavitve mobilnih hišk kot 
parkirišča smo se obrnili 
na oba omenjena inšpekto-
rata, ki sta potrdila navedbe 
občine, glede parkirišč pa s 

strani Službe za odnose z 
javnostmi in promocijo Mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano še do-
datno pojasnilo: »Inšpekto-
rat je v letu 2015 izdal od-
ločbo, s katero se je zave-
zancu naložilo, da odstrani 
nasuti gramoz in del parki-
rišča ter ta del parcele začne 
uporabljati v kmetijske na-
mene. Ker odločba ni bil iz-
vršena, je inšpektorat uve-
del izvršilni postopek, ki še 
vedno traja.« 

Na Občini Medvode me-
nijo, da nimajo vzvodov za 
ukrepanje in da je očitno 

na potezi gradbena inšpek-
cija. In kakšen je njihov od-
govor? Iz Službe za odnose 
z javnostmi Ministrstva za 
okolje in prostor smo v to-
rek dopoldan prejeli nasled-
nje pojasnilo: »Gradbena in-
špekcija Inšpektorata RS za 
okolje in prostor (IRSOP) je 
prejela prijavo glede postavi-
tve bivalnih kontejnerjev na 
kmetijskem zemljišču. O za-
devi sta bila seznanjeni tudi 
občinska in kmetijska in-
špekcija. Prijava bo obrav-
navana v skladu s sprejetimi 
prioritetami pri delu grad-
bene inšpekcije.« Popoldan 
pa dodatna informacija: »Po 
podatkih IRSOP so se v zve-
zi z izpostavljeno proble-
matiko objektov v Spodnjih 
Pirničah danes, 13. avgusta, 
predstavniki pristojnih dr-
žavnih in lokalnih inšpekcij-
skih služb ter občine sesta-
li in se dogovorili za koordi-
niran pristop. Ker so postop-
ki v teku, več informacij jav-
nosti za enkrat ne moremo 
posredovati.« Kakšne bodo 
ugotovitve in morebitni na-
daljnji ukrepi, bomo še nap-
rej spremljali. 

Hiške so dobro zasedene

Sicer pa je bil Občin-
ski prostorski načrt Obči-
ne Medvode (OPN) spre-
jet in je stopil v veljavo lani, 
pripravljati pa so ga začeli v 

letu 2006. Kot je pojasni-
la Nataša Špilak z Oddelka 
za okolje, prostor in razvoj, 
je bila ena od pobud tudi za 
spremembo namembnos-
ti zemljišča s parcelno šte-
vilko 1120, k. o. 1975 Spo-
dnje Pirniče: »Pobudnik je 
želel spremembo iz kme-
tijskih zemljišč v zemljiš-
ča za parkirišče in sprem-
ljajoče objekte. Pobuda ni 
bila upoštevana. Novega 
postopka sprememb Ob-
činskega prostorskega na-
črta še nismo začeli, vsee-
no pa ves čas sprejemamo 
pobude za spremembe na-
membnosti zemljišč. Od 
sprejema OPN do danes po 
naši evidenci nismo prejeli 
nove pobude, ki bi se nana-
šala na ta zemljišča.«

Village Lipa oglašujejo na 
portalu za oddajanje turi-
stičnih kapacitet. Mobilne 
hiške so očitno dobro zase-
dene. Sodeč po informacijah 
na portalu, so ta konec tedna 
razprodani, včeraj je še bilo 
prosto od ponedeljka naprej 
– za 142 evrov na noč. Loka-
cija ima s strani gostov viso-
ko oceno.

Okrog Zavašnikov bo oči-
tno še pestro. Po poročanju 
Pop TV naj bi bile parcele in 
nepremičnine družine Za-
vašnik zaradi neplačevanja 
hipotekarnega lizinga kma-
lu na dražbi.

Turisti pri nekdanji diskoteki Lipa
31. stran

Tik ob nekdanji zloglasni diskoteki Lipa v Spodnjih Pirničah je Camperstop & Village Lipa. 
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Aleš Senožetnik

Vodice – V Vodicah že dob-
ro leto poteka gradnja kana-
la C0, ki je del večjega kohe-
zijskega projekta odvajanja 
in čiščenja odpadne vode, ki 
poteka tudi na območju ob-
čine Medvode in mestne ob-
čine Ljubljana. 

Trasa fekalne kanaliza-
cije t. i. Projekta C0 na ob-
močju občine meri 9,1 ki-
lometra in poteka od Vo-
dic, prek Polja in ob Skaru-
čni, mimo Vojskega do Po-
vodja, kjer prečka avtoces-
to in se priključi na kolek-
tor C0, od koder se bo odpa-
dna voda stekala na čistilno 
napravo v Zalogu. Po bese-
dah župana Aca Franca Šu-
štarja so na območju občine 
do zdaj zgradili 4,5 kilome-
tra kanalizacije. 

Nedavno pa so v Vodi-
cah s konzorcijem podjetij, 
v katerem kot vodilni par-
tner nastopa družba HNG 
iz Mengša, sklenili pogod-
bo za izgradnjo še preosta-
le prometne in komunalne 

infrastrukture na obmo-
čjih Utika, Bukovice in Po-
lja v skupni dolžini 2,5 kilo-
metra. Letos jeseni in v prvi 
polovici naslednjega leta 
bo dokončana gradnja ka-
nalizacije, s faznim zami-
kom pa bo na odsekih sle-
dila tudi gradnja meteorne 
kanalizacije, vodovoda s hi-
drantnim omrežjem, širili 
pa bodo tudi optično omrež-
je in zgradili tri prepuste 
pod cesto ter s tem poveča-
li poplavno varnost. Po oceni 
vodiškega župana Aca Fran-
ca Šuštarja bo infrastruktura 
na tem območju zgrajena do 
začetka pomladi, aprila ali 
maja pa bo sledilo asfaltira-
nje, medtem ko bo osemsto-
metrski odsek lokalne ces-
te v Utiku proti Polju asfal-
tiran že ta mesec. V Vodicah 
načrtujejo, da nikjer na ob-
močju gradnje prebivalci ne 
bodo brez urejene cestne in-
frastrukture dlje kot leto dni.

Po zaključku kohezijske-
ga projekta bo na kanaliza-
cijski sistem priključenih 
okoli 2.600 občanov, na 

zgrajeni sistem pa se bo kas-
neje lahko priključilo še do-
datnih sedemsto ljudi iz ob-
močja Vodic, Bukovice, Uti-
ka, Skaručne in Vojskega. 

Kot dodaja vodiški župan, 
bodo z urejanjem cestne in-
frastrukture na novo uredili 
tri kilometre občinskih cest 
v naseljih in dva kilome-
tra izven naselij, uredili več 
kot dvajset ulic, pridobili pa 
bodo tudi poldrugi kilome-
ter utrjenih makadamskih 
cest, pripravljenih na asfal-
tiranje. »Za majhno občino, 
kot je naša, to pomeni og-
romno pridobitev, kot če bi v 

Ljubljani uredili kakšnih šti-
risto kilometrov cest,« poja-
snjuje Šuštar.

Projekt C0 je v Vodicah 
vreden okoli 5,5 milijona 
evrov, od tega je štiri milijo-
ne evrov nepovratnih kohe-
zijskih sredstev EU in dr-
žave, preostanek pa finan-
cira občina. Prav tako je na 
plečih občine tudi 1,8 mili-
jona evrov vredna pogodba 
za dela v Utiku, Bukovici in 
Polju. Skupaj s še nekateri-
mi manjšimi deli, ki bodo 
spremljala gradnjo, bodo po 
Šuštarjevi oceni investici-
je vredne blizu osem milijo-
nov evrov. 

»Gre za največji projekt v 
občini v zadnjih nekaj dese-
tletjih. A infrastruktura bo 
ostala in bo zagotavljala od-
lično izhodišče za nadaljnji 
razvoj občine in za boljšo 
kvaliteto življenja občanov. 
Zato so očitki, da ta investi-
cija ni potrebna, zgrešeni. 
Pravi pomen projekta za ob-
čino s številnimi sinergijski-
mi učinki se bo pokazal čez 
nekaj let,« zaključuje Šuštar.

Milijonska investicija v Vodicah
V Vodicah, kjer so v dobrem letu zgradili že polovico kanala C0, jeseni začenjajo še gradnjo ostale 
komunalne in cestne infrastrukture v Utiku, Bukovici in Polju.

Župan Aco Franc Šuštar: 
»Gre za največji projekt 
v občini v zadnjih 
nekaj desetletjih. 
Infrastruktura bo 
zagotavljala odlično 
izhodišče za nadaljnji 
razvoj občine in za 
boljšo kvaliteto življenja 
občanov.«

Radovljica – Platforma MADE IN, ki spodbuja sodelovanje so-
dobne obrtne in oblikovalske produkcije, vabi vse zainteresirane 
poklicne oblikovalce in študente oblikovanja, vizualnih umetno-
sti, arhitekture, novih medijev in povezanih strok, da se prijavijo 
za sodelovanje v obrtniško-oblikovalski delavnici, ki bo od 9. 
do 13. septembra v Manufakturi Radovljica. Rok za prijavo je 
25. avgust 2019. Dodatne informacije: nikola.pongrac@mao.si.

Javni poziv za sodelovanje na delavnici
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Sodelavec za pripravo vozil, 
Beljak / Villach
Podjetje AutoFrey GmbH, Beljak / Villach, takoj zaposli

sodelavca za pripravo vozil m/ž 
(Fahrzeugaufbereiter/in)

Od vas pričakujemo:
• natančnost in doslednost
• nadpovprečni angažma
• sposobnost delati v timu in komunikativnost
• vozniško dovoljenje kategorije B
• ustrezne delovne izkušnje
• dobro znanje nemščine

Nudimo vam:
• dobro plačo, ki ustreza vašemu učinku
• moderno delovno okolje
• delo za nedoločen čas v sklopu velike družbe
• številne socialne storitve

Če vas omenjeno delovno mesto zanma, se veselimo 
vaše pisne vloge z vsemi potrebnimi podatki na Auto-
Frey GmbH, z.H. Herrn Ing. Johannes Stieg, Auenweg 
39, A-9500 Beljak / Villach oz. na jobs@autofrey.at.

Plača za to delovno mesto je po kolektivni pogodbi najmanj 
23.184,00 EUR bruto na leto. V primeru ustrezne kvalifikacije in 
delovnih izkušenj s tega področja smo pripravljeni plačati tudi več.  

Avtoservisni tehnik za znamke 
BMW in MINI, Beljak / Villach
Podjetje AutoFrey GmbH, Beljak / Villach, takoj zaposli

avtoservisnega tehnika m/ž 
za znamke BMW in MINI

(Kfz-Techniker/in Pkw für BMW und MINI)

Od vas pričakujemo:
• zaključeno poklicno izobrazbo kot avtoservisni 
   tehnik oz. avtomehanik
• večletne delovne izkušnje so prednost
• vozniško dovoljenje kategorije B
• veselje do dela z vozili

Nudimo vam:
• zelo dobro plačo, ki ustreza vašemu učinku
• moderno delovno okolje
• delo za nedoločen čas v sklopu velike družbe
• številne socialne storitve

Če vas omenjeno delovno mesto zanma, se veselimo 
vaše pisne vloge z vsemi potrebnimi podatki na Auto-
Frey GmbH, z.H. Herrn Ing. Johannes Stieg, Auenweg 
39, A-9500 Beljak / Villach oz. na jobs@autofrey.at.

Plača za to delovno mesto je po kolektivni pogodbi najmanj 
30.870,00 EUR bruto na leto. V primeru ustrezne kvalifikacije in 
delovnih izkušenj s tega področja smo pripravljeni plačati tudi več.  

Wir tun mehr. Wir tun mehr.

Jasna Paladin

Domžale – Domžale, ki že 
zdaj slovijo po svoji kakovo-
stno urejeni in bogato opre-
mljeni rekreacijski poti ob 
Kamniški Bistrici, ki nudi 
obilo užitkov in možnosti 
tako tekačem in sprehajal-
cem kot kolesarjem ter dru-
gim rekreativcem, so boga-
tejše za še en park, in to v 
neposredni bližini središča 
mesta.

Na Zavodu za šport in re-
kreacijo Domžale se zaveda-
jo, da se urbana okolja z ve-
liko hitrostjo širijo in zapol-
njujejo vedno več površin, 
zato nepogrešljivi del mest 
in osrednjo vlogo pri izbolj-
šanju kakovosti življenja 
igrajo javne zelene površi-
ne, ki so občanom dostopne 
in na voljo brezplačno.

Park Martina Krpana vse-
buje geomantsko zaokrože-
ne poti, veliko kurišče s pro-
storom za sedenje v krogu, 
nove mlade hraste, umirje-
no oblikovane klopi, pajko-
vo mrežo in nadstrešnico. 
V prihodnosti bodo park še 
nadgradili z nekaterimi za-
nimivimi stvarmi, prav tako 
bodo na veliki travnati povr-
šini, ki je odlična tudi za dru-
žinske piknike, ležanje na 
odejah, metanje frizbija in 
igranje vseh vrst iger, v pri-
hodnosti posadili še nekaj 
primernih dreves, ki bodo 

obiskovalcem parka v vročih 
poletnih dneh nudila senco. 
Že v kratkem bo park prido-
bil toaletne prostore, ki jih 
ob rekreacijski poti ob Kam-
niški Bistrici primanjkuje. 

In zakaj poimenovanje 
po Martinu Krpanu? »Žele-
zo in ogenj sta močna ele-
menta, ki sovpadata z zgod-
bo Martina Krpana, ki je 
močna osebnost. Določil 
sem ga sam, imel sem še ne-
kaj predlogov, pa sem na je-
senskem šolskem krosu iz-
vedel anketo med otroki in 
dobil potrditev imena Mar-
tin Krpan. Gre za prostor, ki 
ga ne gledam le kot športno-
-rekreativno površino, am-
pak je odnosni prostor do 
ljudi in prostora. Dodatna 
znanja pa poiščem v sodelo-
vanju s stroko. Tudi ime se je 
že prijelo, ob dodatnih razla-
gah in panojih bo to zaokro-
žena celota,«  odločitev, da 

park poimenujejo po Marti-
nu Krpanu, pojasni direktor 
Zavoda za šport in rekreaci-
jo Domžale Uroš Križanič.

Pri nastajanju parka sode-
luje tudi stroka, saj park na-
staja postopno in skladno 
z geomantsko veščino ce-
lostnega obravnavanja pros-
tora, ki bo Domžalčanom 
prinesel bioenergijsko učin-
kovit prostor za prijetno dru-
ženje in gibanje na pros-
tem.  »Geomantija je ekolo-
ška veščina celostne obrav-
nave prostora za zdravje člo-
veka, narave in prostora. 

Izhaja iz ljudskega izročila 
in življenja v sožitju z nara-
vo naših prednikov. Po tradi-
ciji je znana kot bajaličarstvo 
in staroverstvo iz obdobij naj-
starejših arhitekturnih stva-
ritev, danes pa kot geobiolo-
gija in holistična medicina 
okolja,« pojasni Robi Lavin, 
ki sodeluje pri razvoju pros-
tora v občini Domžale z nače-
li geomantije, s katero se po-
klicno ukvarja od leta 1999.

Na Zavodu za šport in re-
kreacijo Domžale so veseli, 
da so občani park že vzeli za 
svojega. »Odzivi so iskreno 

zelo hvaležni in ljudje so po-
nosni, da v našem okolju na-
staja takšna površina. Pros-
tor že dobro služi svojemu 
namenu, to je igri, sproš-
čenemu sprehodu, branju 
knjig, kurjenju ognja, pred-
vsem ob obeleževanju dni, 
kot so sončevi obrati/solstici-
ji …« je zadovoljen Križanič.

Park so za svoje aktivno-
sti posvojila že tudi nekate-
ra društva, redni obiskoval-
ci so tudi otroci iz vrtcev, tre-
nutno pa tam potekajo tudi 
počitniške dejavnosti za ot-
roke.

Park v Domžalah z dobro energijo
Občina Domžale travnik pred teniškimi igrišči Ten Ten spreminja v Park Martina Krpana oziroma bioenergijsko učinkovit prostor 
za prijetno druženje in gibanje na prostem.

Park Martina Krpana v Domžalah je osnovan skladno z geomantsko veščino celostnega 
obravnavanja prostora. / Foto: Zavod za šport in rekreacijo Domžale

Pri nastajanju parka 
sodeluje tudi stroka, saj 
park nastaja postopno in 
skladno z geomantsko 
veščino celostnega 
obravnavanja prostora, 
ki bo Domžalčanom 
prinesel bioenergijsko 
učinkovit prostor za 
prijetno druženje in 
gibanje na prostem.

Zgornje Stranje – Člani PGD 
Kamniška Bistrica vabijo na 
slovesnost ob devetdesetle-
tnici društva, ki bo v soboto, 
17. avgusta, ob 18. uri pri 
Osnovni šoli Stranje. Gasil-
ci bodo ob jubileju prevzeli 
novo gasilsko vozilo, slo-
vesnost pa bodo zaključili 
z veliko gasilsko veselico z 
Ansamblom Saša Avsenika.

Ob jubileju novo 
gasilsko vozilo

Slope nad Špitaličem – Člani 
Združenja borcev za vredno-
te NOB Kamnik in krajevnega 
odbora Motnik - Špitalič va-
bijo na proslavo in počastitev 
krajevnega praznika krajevnih 
skupnosti Motnik in Špitalič, 
ki bo v soboto, 17. avgusta, ob 
10. uri pri spominskem obe-
ležju na Slopeh. 

Spominska slovesnost 
na Slopeh

Velika planina – Vedno večje število obiskovalcev Velike pla-
nine v poletnih mesecih zahteva tudi dopolnjevanje potrebne 
infrastrukture in tako je v teh dneh podjetje Kakis po naročilu 
občine postavilo dve kompostni stranišči (na fotografiji) na 
obeh večjih parkiriščih – na Rakovih ravneh pri kamnolomu in 
na Ušivcu. Kot poudarjajo na občini, stranišči nimata dodane 
nobene kemikalije, nimata vode in nimata vonja, uporabljamo 
pa jih tako, da po uporabi posujemo žagovino, ki prepreči 
slabe vonjave in pospeši proces razgradnje. Organska snov 
se v celoti predela v gnojilo ali biomaso za ogrevanje.

Na Veliki planini postavili kompostni stranišči
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Snovik – Člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina 
vabijo na etnološke dneve v 
Termah Snovik, ki bodo letos 
posvečeni mlinarski dedišči-
ni. V soboto, 24. avgusta, bo 
v mobilnem prireditvenem 
prostoru od 10. do 16. ure tr-
žnica, delavnica s peko kru-
ha in žemljic, pohod in ogled 
ostankov mlinov ob potoku 
Snovišek. Osrednja priredi-
tev z naslovom Ob bistrem 
potoku je mlin – brez moke ni 
kruha bo v nedeljo, 25. avgu-
sta, ob 15. uri. Obiskovalcem 
bodo predstavili postopke 
pridelave in predelave žit, 
izdelavo testenin, preizkuse 
v prepoznavanju žit ter degu-
stacijo izdelkov iz moke.

Mlinarska dediščina 
Tuhinjske doline
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Igor Kavčič

Lom pod Storžičem – V pri-
hodnjih dneh se bosta na 
petih koncertih v cerkvah 
na Gorenjskem in v Ljublja-
ni predstavila odlična orga-
nista iz Rusije. Na povabi-
lo velikega ljubitelja glasbe 
župnika iz Loma pod Storži-
čem dr. Silva Novaka v Slo-
venijo iz Sankt Peterburga 

prihajata prof. Irina Roza-
nova in njen študent Ale-
ksander Volkov. Prva dva 
koncerta bosta že ta konec 
tedna, in sicer v soboto, 17. 
avgusta, ob 20.30 v cerkvi 
sv. Martina na Trsteniku, 
naslednji dan, 18. avgusta, 
ob 20. uri pa še v cerkvi sv. 
Martina na Bledu. Predsta-
vila bosta skladbe znanih 
avtorjev orgelske glasbe – 
od J. Clarka, G. Piernéja, G. 
Bélierja, D. Buxtehudeja, J. 
S. Bacha, G. Böhma, E. Gi-
gouta do avtorjev 20. stole-
tja, kot sta P. Eastman Fle-
tcher in Guy Bovet. 

V Dialogu generacij, kot je 
naslov koncerta, se jima bos-
ta trikrat pridružila še pri-
znani violinist prof. Vasilij 

Mlejnikov in mlada violinist-
ka Manca Rupnik. Prvič v so-
boto, 24. avgusta, ob 20.30, 
v cerkvi Marijinega vnebov-
zetja v Adergasu. Temu pri-
merno bo v programu tudi 
glasba W. A. Mozarta (Mala 
nočna glasba za dve violini 
in orgle K 525, na sporedu bo 
princ J. E. von Sachsen-We-
imar s Koncertom v C duru 
za dva organista (štiriroč-

no), pa tudi Koncert za vio-
lini in orgle Antonia Vivaldi-
ja, dueta za violini Reinhol-
da Glierja, orgelska glasba J. 
S. Bacha in arija za violino in 
orgle iz Suonata in modo an-
tica Matije Bravničarja. Po 
koncertu v torek, 27. avgu-
sta, ob 19.45 v cerkvi Mari-
jinega oznanjenja v Ljublja-
ni, kjer bo v programu tudi 
orgelska glasba Felixa Men-
delssohna Bartholdya, se bo 
cikel koncertov zaključil v 
petek, 30. avgusta, ob 19.30 v 
župnijski cerkvi v Mekinjah, 
kjer bo poleg obeh organi-
stov nastopil Vasilij Mlejni-
kov. Ob nekaterih že ome-
njenih skladateljih bodo tu v 
programu še skladbe T. Al-
binonija in F. Kreislerja.

Orgelski koncerti 
Na koncertih v gorenjskih cerkvah se bosta 
predstavila organista iz Sankt Peterburga prof. 
Irina Rozanova in Aleksander Volkov. 

Organistka prof. Irina Rozanova / Foto: arhiv organizatorja

Igor Kavčič

Kamnik – Grehe si je v po-
nedeljek zvečer na vrt gra-
du Zaprice, v katerem sicer 
domuje Medobčinski mu-
zej Kamnik, ki je omogočil 
umetniško postavitev pro-
dornega kamniškega vizual-
nega umetnika Oliverja Pi-
lića, od blizu prišlo ogledat 
nekaj deset obiskovalcev, ki 
so, o tem ne dvomim, v tišini 
lastnih misli »všečkali« vsak 
svojega. Greh, kakopak. 

Polkna sedmih grajskih 
oken so odprta, saj nas z njih 
gleda sedem naglavnih ozi-
roma smrtnih grehov. Za kaj 
gre? Avtor postavitve v pove-
čanih printih razkriva bakro-
reze, ki jih je leta 1682 obja-
vil zgodovinar in popisovalec 
dežele Kranjske Janez Vajka-
rd Valvasor v knjigi Prizori-
šče človeške smrti v treh de-
lih. Kot rečeno, si je Pilić za 
izhodišče dela S.A.L.I.G.I.A 
izbral risbe, ki so v knjigi iz-
vedene v grafični tehniki 
bakroreza in predstavljajo se-
dem naglavnih grehov. Te v 
akronimu iz začetnic v latin-
ščini predstavlja tudi naslov 
razstave: Superbia (napuh), 
Avaritia (pohlep), Luxu-
ria (pohota), Ira (jeza), Gula 
(požrešnost), Invidia (zavist) 
in Acedia (lenoba). 

Zakaj grehi, ki jih ljudje 
zlepa ne priznamo? »Mo-
goče ravno zato, ker se njih 
priznanja izogibamo, hkra-
ti pa slednji v vizualnem 

kontekstu iz te manj zna-
ne Valvasorjeve knjige v slo-
venskem prostoru in tudi 
širše še niso bili predstavlje-
ni. Valvasor je bil več kot le 
avtor Slave vojvodine Kranj-
ske,« odgovarja Oliver Pilić, 
ki o recikliranju del iz prete-
klosti dodaja: »Gre za reci-
klažo oziroma mojo reinter-
pretacijo, lahko bi rekli tudi 
apropriacija (prevzemanje) 
nekega dela in ga predsta-
viti v drugačni likovni teh-
niki, tokrat v podobi printov 
na pročelju gradu. Tudi Val-
vasor je lesoreze reinterpre-
tiral po Hansu Holbeinu.«

Avtorjeva intervencija v 
podobe, ki jih z varne razda-
lje opazujemo s travnika ob 
gradu, so prekriti obrazi sle-
hernikov – grešnikov. »Tako 
zabriše identiteto in hkrati 
gledalcu nastavi svojevrstno 
ogledalo, v katerem se lahko 
ta vidi ali ne,« ob tem doda-
ja kustosinja razstave Saša 
Bučan. Pilić za to potezo na-
vaja dva razloga: »Iskal sem 
sodoben dodatek, zato sem 
si izbral povečan piksel, kar 

računalnik postavlja v kon-
trast s knjigo, tehniko tiska 
pravzaprav pa nekakšnim 
imidžem 17. stoletja. Drugi 
razlog, da je obraz grešnika 
zabrisan, je, da se s tem odpi-
ra prostor za identifikacijo z 
grešnikom.« Mogoče bi na-
mesto prozornih kvadratov 
veljalo dodati ogledala. Gre-
hi so namreč večni. Obstaja-
li bodo, dokler bo obstajalo 
človeštvo.

S postavitvijo na oknih 
gradu umetnik tudi prekinja 
s tradicijo klasične razstave 
znotraj galerijskega prosto-
ra. »Če sem dela postavil na 
zunanjo steno gradu, sem s 
tem prvič spremenil percep-
cijo gledanja, saj obratno kar 
naenkrat dela gledajo na nas 
in ne mi na njih, in drugič 
možno jih je opazovati od 
daleč in ves čas.«

Razstava pa ima še dru-
gi del, ki ga avtor nadalju-
je v knjigi, ki je razstavlje-
na v vitrini v gradu. Ampak 
knjiga ni knjiga, ampak ki-
parsko delo. Pilić je uporabil 
keramični prah Kremenit, 

vodo, oksidne pigmente in 
akril, iz katerih je izdelal hi-
perrealistični posnetek Val-
vasorjeve knjige, ki pa nima 
vsebine, saj gre zgolj za odli-
tek originala. »Preizprašu-
jem se o pomenu in uporab-
nosti knjige v klasični for-
mi v dobi računalništva. Na-
čin podajanja informacij se 
je popolnoma spremenil,« 
razmišlja Oliver Pilić, ki je s 
knjigo kljub nevsebini hkra-
ti ustvaril umetniško delo.

Kot dodaja Bučanova, se 
ob tem vsak sam preizprašu-
je in priznava, ali v sebi nosi 
katerega od demonskih sed-
mih grehov, ki peljejo svet v 
večno ponavljanje zgodovi-
ne, ki nas že pregovorno – 
navkljub zavedanju – ne na-
uči prav veliko. Svet se vrti 
naprej na vrtiljaku brez pres-
tanka, spreminjajo se le nje-
govi potniki.

Pravzaprav nas šele grehi 
naredijo človeške, kar je si-
cer paradoks, ki pa ob ogle-
du razstave na gradu Zapri-
ce mogoče vsaj za trenutek 
izgine. Do 15. septembra.

Sedem grehov na ogled
Večprostorska postavitev z naslovom S.A.L.I.G.I.A vizualnega umetnika Oliverja Pilića na gradu Zaprice 
vabi h grehu – sedmim naglavnim grehom. Bi si izbrali najbolj všečnega?

Oliver Pilić na zunanji fasadi gradu Zaprice predstavlja sedem naglavnih grehov. / Foto: Tina Dokl

S.A.L.I.G.I.A pomeni 
sedem naglavnih grehov: 
Superbia (napuh), 
Avaritia (pohlep), 
Luxuria (pohota), Ira 
(jeza), Gula (požrešnost), 
Invidia (zavist) in Acedia 
(lenoba).

Igor Kavčič

Kranj – Akademski pev-
ski zbor France Prešeren iz 
Kranja je sredi maja s slav-
nostnim koncertom v veli-
ki dvorani Slovenske filhar-
monije obeležil petdeset let 
obstoja in delovanja. Doslej 
ga je vodilo sedem dirigen-
tov, nazadnje od leta 2013 do 
zaključka zadnje sezone Fer-
nando Mejias. Po razpisu za 
novega dirigenta, ki so ga ob-
javili spomladi, so se v zboru 

po skrbnem premisleku od-
ločili za mladega dirigenta 
Kranjčana Erika Šmida.

»Akademski pevski zbor 
France Prešeren Kranj je v 
svojih petdesetih nepreki-
njenih sezonah vedno imel 
odlične dirigente, s katerimi 
je dosegal izjemne uspehe 
doma in v tujini. Prepričana 
sem, da bo tako tudi v priho-
dnosti. Erik Šmid je odličen 
dirigent, ki je kljub relativni 
mladosti nanizal že veliko 
dosežkov. Ni pa zanemariti, 

da je tudi domačin, prvi po 
ustanovnem dirigentu zbo-
ra Matevžu Fabijanu, kar 
daje novi, 51. sezoni še doda-
ten značaj. Lahko bi rekli, da 
je to nov začetek z veliko pri-
ložnostmi – ne samo za zbor 
in dirigenta, temveč tudi za 
Kranj in Gorenjsko ter še šir-
še,« je povedala predsednica 
zbora Janja Krašovec.

Erik Šmid je študiral glas-
beno pedagogiko na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani, 
kjer je leta 2014 diplomiral, v 

letu 2016 pa je z odliko skle-
nil magistrski študij z ma-
gistrskim koncertom pod 
mentorstvom prof. Marka 
Vatovca. Posebno strast mu 
predstavlja zborovska glasba 
– sprva se je z njo srečal kot 
pevec in korepetitor v različ-
nih zborovskih sestavih, se-
daj pa že več let deluje tudi 
kot zborovodja (Ženski pev-
ski zbor Mens sonora, Štu-
dentski pevski zbor sv. Sta-
nislava, Mešani pevski zbor 
Gimnazije Kranj, Dekliški 

pevski zbor Gimnazije 
Kranj, Mladinski zbor Glas-
bene šole Kranj, Ženska vo-
kalna skupina Lipa) in s 

svojimi zbori prejema naj-
višja priznanja in nagrade 
doma in na tujem. 

Erik Šmid ves čas stremi 
k osebnemu izpopolnjeva-
nju, s svojim delom pa želi 
poslušalcem razkrivati ši-
rino zborovske glasbe, dvi-
gati nivo zborovskega petja 
pri nas in slehernemu pos-
lušalcu dati možnost, da ob-
čuti emocionalno in izpove-
dno moč, ki jo v sebi nosi po-
samezno glasbeno delo. V 
pripravi nove sezone bodo 
prihodnji teden potekale 
avdicije za dosedanje člane 
zbora, zadnji teden avgusta 
pa tudi za nove člane, saj di-
rigent namerava zvok zbora 
obogatiti z novimi pevkami 
in pevci.

APZ ima novega dirigenta
Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj v novo sezono vstopa z mladim dirigentom Erikom Šmidom.

Dirigent Erik Šmid je 
glasnik nove generacije v 
APZ France Prešeren.
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Ushuaia v Ar-
gentini je sedaj že stalna po-
stojanka slovenske repre-
zentance v alpskem smuča-
nju. Tja se je v ponedeljek 
pod vodstvom novega sta-
rega trenerja Janeza Slivni-
ka odpravilo pet deklet, večji 
del reprezentance za svetov-
ni pokal: Ana Bucik, Maru-
ša Ferk, Tina Robnik, Meta 
Hrovat in Neja Dvornik.

Za njimi je že kar nekaj 
kondicijskih priprav in tudi 
prve na snegu, ki so jih op-
ravili v Saas Feeju v Švici. Ja-
nez Slivnik, odgovorni tre-
ner ženskih reprezentanc, 
je pred odhodom na južno 

poloblo povedal: »Ekipo smo 
sestavili na začetku maja. Ne-
kaj stvari je novih, tudi kon-
dicijo smo zapeljali nekoliko 

drugače, tako da dekleta niso 
več toliko na skupinskih tre-
ningih, ampak so delala 
doma. Za zdaj se je to poka-
zalo kot dobro. Vsaka spre-
memba prinese nekaj nove-
ga. Vodil sem že toliko ekip, 
da imam svoj sistem. V Saas 
Feeju smo imeli en teden na 
voljo odlične pogoje, kar smo 
po dveh mesecih brez snega 
dobro izkoristili. Ekipa je za-
dihala skupaj. Ne vidim no-
benih težav. Menim, da je bil 
to dober začetek in da bo v 
prihodnje še bolje.«

V ekipi za svetovni pokal 
sta dve Gorenjki: Meta Hro-
vat iz mlajše generacije in 
kot najstarejša v ekipi Maru-
ša Ferk. Hrovatova je v lan-

ski zimi imela kar nekaj te-
žav s poškodbo in po koncu 
sezone je morala na opera-
cijo gležnja. »Povsem brez 

težav še nisem. Iščem pa-
metne rešitve in to mi uspe-
va. Mislim, da bom s prilago-
ditvami, ki sem jih naredila, 
in s stvarmi, ki jih poskušam 
v smučarskem čevlju, lah-
ko normalno opravila prip-
ravljalno obdobje in potem 
sezono,« je pojasnila smu-
čarka iz Podkorena, Ferko-
va pa pravi: »Sem najstarej-
ša v ekipi, eden mora biti. 

Čeprav je med nekaterimi 
tudi več kot deset let razlike, 
se dobro razumemo. Poma-
gamo si in sodelujemo.«

Kot je povedal Slivnik, 
bodo v prihodnjih tednih 
največ pozornosti posvetili 
odpravi tehničnih napak in 
testiranju opreme. V Južno 
Ameriko se odpravlja tudi 
moška smukaška ekipa, ki 
bo trenirala v Čilu.

Smučarke trenirajo na južni polobli
Janez Slivnik, novi odgovorni trener ženskih reprezentanc v alpskem smučanju, je po uvodnih zavojih 
na snegu v Švici v začetku tedna del ženske reprezentance za svetovni pokal odpeljal v Argentino.

Meta Hrovat je po koncu lanske sezone morala na operacijo 
gležnja. Upa, da je teh težav konec. / Foto: Gorazd Kavčič

V ženski reprezentanci za svetovni pokal so Ana Drev, 
Ilka Štuhec, Maruša Ferk, Ana Bucik, Meta Hrovat, 
Tina Robnik in Neja Dvornik. 

Ribčev Laz – Jutri, 17. avgusta, bo v Bohinju Tek štirih srčnih 
mož, ki bo udeležence peljal po 11 kilometrov dolgi progi okrog 
Bohinjskega jezera. Start bo ob 10. uri v Ribčevem Lazu, orga-
nizator pa je Športno društvo Avgust Gašperin Stara Fužina.

Tek okrog Bohinjskega jezera

Gorenja vas – Jutri, 17. avgusta, ŠD Sv. Urban organizira ko-
lesarski vzpon na Javorč. Start bo ob 10. uri v Todražu, cilj pa 
pred Lovsko kočo na Javorču. Tekma šteje za Pokal polanskih 
puklov.

Kolesarski vzpon na Javorč

Kranj – Balinarji Milj bodo konec tedna pripravili že 16. An-
drejev memorial v spomin na prezgodaj preminulega Andreja 
Lapanjo, ki je bil ustanovni član tega balinarskega kluba z 
bogato zgodovino. Na turnirju, ki bo jutri, 17. avgusta, bo so-
delovalo 32 trojk iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, 
Italije, Srbije in Slovenije. Turnir, katerega predtekmovanja 
bodo potekala tudi na sosednjih baliniščih, se bo začel ob 8.30.

Šestnajsti Andrejev memorial

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telekom Slovenije bodo 
konec tedna odigrali tekme 
šestega kroga. Sobotni no-
gometni program se bo za-
čel v Sežani, kjer pri nogo-
metaših moštva CherryBox 
24 Tabor Sežana gostujejo 
nogometaši kranjskega Tri-
glava (začetek tekme bo ob 
17. uri). Nogometaši Dom-
žal igrajo v nedeljo. Tekma v 
Šiški proti Bravu se bo začela 
ob 16. uri. Domžalčani so os-
tali brez odličnega napadal-
ca Shamarja Nicholsona, ki 
se je preselil v Belgijo. Tre-
nutno so z eno točko na zad-
njem, desetem mestu.

Triglavani so v svoje vrste 
privabili Filipa Jankovića iz 
generacije letnika 1995 be-
ograjske Crvene zvezde. 
V sredo so odigrali tekmo 
prvega kroga Pokala Slove-
nije. Gostovali so v Brežicah 

pri nogometaših moštva 
Brežice Terme Čatež in 
zmagali z 2 : 1. Izmed go-
renjskih ekip so bili v prvem 
krogu tega tekmovanja us-
pešni še nogometaši Kalcer-
ja Radomlje, ki so proti ekipi 
S. Rojko Dobrovce zmagali s 
kar 0 : 10.

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi bodo 
konec tedna odigrali tekme 
četrtega kroga (jutri z začet-
kom ob 17. uri). Tako Kalcer 
Radomlje kot Roltek Dob 
bosta tokrat v vlogi gostitelja. 
Prvi bodo gostili nogometa-
še ekipe Beltinci Klima Tra-
tnjek, drugi pa Brda. Tekmo-
vanje konec tedna začenjajo 
še nogometaši v tretji sloven-
ski nogometni ligi – zahod. 
Jutri ob 17.30 se bodo začele 
tekme Bled Hirter – Brinje 
Grosuplje, Žiri – Arne Ta-
bor 69 in Svoboda Ljubljana 
– Sava Kranj, ob 19. uri pa še 
Tinex Šenčur – TKK Tolmin. 

Triglav k Sežani
Nogometaši Triglava so v sredo zmagali v prvem 
krogu Pokala Slovenije.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V sredo je po-
tekal žreb za prihajajočo 
sezono prve slovenske ko-
šarkarske lige za moške. 
Prvo kolo bo predvidoma v 
soboto, 12. oktobra. V boj 
za naslov državnega prva-
ka se bo v prvem delu po-
dalo devet ekip, KK Cede-
vita Olimpija pa se bo zara-
di udeležbe na dveh evrop-
skih tekmovanjih prven-
stvu priključila v drugem 
delu. Že v prvem krogu se 
bosta pomerili dve ekipi s 
širšega območja Gorenj-
ske: Helios Suns in Go-
renjska gradbena družba 
Šenčur. Prvi del tekmova-
nja se bo končal februarja, 

letošnji državni prvak pa 
bo predvidoma znan maja.

Matevž Zupančič, predstav-
nik Helios Suns, je povedal: 
»Za nami je pestro poletje in 
tokrat res ni bilo lahko sestavi-
ti ekipe, katere povprečna sta-
rost je 22 let. Težko bomo kon-
kurenčni najboljšim, mislim 
pa, da se obeta enakovreden 
boj za četrto mesto, kar je naš 
cilj.« Aleš Puhar, predstavnik 
Gorenjske gradbene družbe 
Šenčur, pa pravi: »Upam, da 
se bomo z ekipo, ki smo jo že 
sestavili, dobro pripravili. Že-
limo si čim manj poškodb, da 
bo ekipa popolna in da se bodo 
fantje pošteno borili na vsaki 
tekmi. Rezultati bodo odvis-
ni tudi od sestave ekip tekme-
cev.«

Košarkarji v boj oktobra
Že v prvem krogu se bosta pomerila Helios Suns 
in Gorenjska gradbena družba Šenčur.

Maja Bertoncelj

Kranj – V Hačiodžiju na Ja-
ponskem poteka svetovno 
prvenstvo v športnem ple-
zanju, na katerem so za Slo-
venci zelo uspešni nastopi. 

Prvenstvo je na najlep-
ši možni način začela Janja 
Garnbret. Korošica je posta-
la svetovna prvakinja v bal-
vanskem plezanju in s tem 
le še kronala uspešno se-
zono v tej disciplini, v kate-
ri je zmagala na prav vseh 
tekmah svetovnega poka-
la. To je bilo že 15. odlič-
je za slovensko reprezen-
tanco v športnem plezanju 
na svetovnih prvenstvih. V 
ženski konkurenci je imela 
Slovenija v polfinalnem og-
nju še tri železa: Lučka Ra-
kovec si je priplezala dvanaj-
sto, Urška Repušič 15. in Mia 
Krampl 17. mesto. Edini slo-
venski predstavnik v moški 
konkurenci je bil Jernej Kru-
der, ki je tekmovanje končal 
na desetem mestu.

Bera slovenskih medalj v 
športnem plezanju se je vče-
raj še povečala. V težavnos-
tnem plezanju je znova nav-
dušila Garnbretova in tudi v 
tej disciplini postala svetov-
na prvakinja. Ženski finale 
je bil izjemen, saj so se vanj 

uvrstile kar tri Slovenke: s 
prvim rezultatom že ome-
njena Garnbretova, z dru-
gim in četrtim pa Gorenjki 
Vita Lukan in Mia Krampl. 
Kramplova, 19-letna ple-
zalka z Golnika, je na kon-
cu osvojila drugo mesto in 
srebrno medaljo. Uspeha 
je bila razumljivo zelo vese-
la. To je bil njen drugi zapo-
redni finale na svetovnih pr-
venstvih. Led je prebila že 

lani, po letošnjem polfinal-
nem nastopu pa je med dru-
gim dejala, da bi počasi lah-
ko začela ciljati že kam višje. 
To ji je tudi uspelo. Finalni 
nastop se ni najbolje posre-
čil Radovljičanki Lukanovi. 
Osvojila je sedmo mesto. Za 
las je brez finalne vstopni-
ce ostala Lučka Rakovec na 
devetem mestu, Tjaša Kalan 
je bila dvanajsta. V moškem 
finalu Slovenija ni imela 

svojega predstavnika. Pov-
sem blizu mu je bil Domen 
Škofic. Zaradi izenačenosti 
plezalcev je odločal tudi re-
zultat kvalifikacij, v kate-
rih pa je bil Radovljičan 15., 
tako da je končal na desetem 
mestu, Škofjeločan Martin 
Bergant je bil dvajseti.

Plezalci bodo nastope na 
prvenstvu nadaljevali s hi-
trostnim plezanjem, zaklju-
čili pa s kombinacijo.

Dvojna slovenska zmaga 
Slovenske športne plezalke so izjemne na svetovnem prvenstvu na Japonskem. V balvanih je svetovna 
prvakinja postala Korošica Janja Garnbret, v težavnostnem plezanju pa včeraj celo dvojna slovenska 
zmaga: Garnbretova pred Gorenjko Mio Krampl. 

Mia Krampl z Golnika si je na svetovnem prvenstvu v težavnosti priplezala srebrno 
medaljo. / Foto: Manca Ogrin, PZS
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Kranj – V zavodu za gozdo-
ve, ki ima dve območni eno-
ti na Gorenjskem – v Kranju 
in na Bledu –, ljubljanska pa 
deloma sega tudi na širše 
gorenjsko območje, je tre-
nutno zaposlenih 650 stro-
kovnjakov, pri kadrovskem 
načrtovanju pa ugotavljajo, 
da bodo v prihodnjih petih 
do desetih letih potrebe po 
strokovnem kadru bistveno 
večje od trenutnega vpisa 
na ustreznih študijskih pro-
gramih. V naslednjih petih 
letih namreč nameravajo 
zaposliti približno 250 viso-
ko izobraženih gozdarskih 
inženirjev, pri tem pa bodo 
predvsem velike možnosti 
za zaposlitev diplomantov 
drugostopenjskega magi-
strskega študija gozdarstva, 

za katere naj bi bilo po oce-
nah zavoda na voljo sto de-
lovnih mest.

»V času vpisa na fakultete 
se maturantje odločajo o iz-
biri študija, pri kateri je po-
membna tudi informacija 

o možnosti za zaposlitev,« 
pravijo v zavodu za gozdo-
ve in dodajajo, da je študij 
gozdarstva prava izbira za 
tiste, ki želijo pridobiti celo-
vito izobrazbo o gozdu, kar 
vključuje znanja s področja 

ekologije, biologije, tehnolo-
gije, ekonomike in z drugih 
strokovnih področij. V so-
dobnem gozdarstvu se ved-
no bolj prepletata terensko 
delo in uporaba sodobnih in-
formacijskih tehnologij, pri 
tem pa so pred zavodom za 
gozdove in gozdarsko stro-
ko številni izzivi in naloge: 
sanacije gozdov po vremen-
skih ujmah in čezmerni raz-
množitvi podlubnikov, vpli-
vi klimatskih sprememb in 
segrevanja ozračja, invazi-
ja tujerodnih rastlinskih in 
živalskih vrst, izbira dreve-
snih vrst in obnova gozdov, 
uravnavanje populacije ve-
likih zveri, preverjanje upo-
rabe različnih tehnologij pri 
poseku in spravilu gozdnega 
drevja, zagotavljanje ravno-
težja med ekonomičnostjo 
in okoljsko vzdržnostjo, 
usklajevanje interesov la-
stnikov gozdov s širšimi 
družbenimi zahtevami, dol-
goročno načrtovanje razvoja 
gozdov, uporaba sodobnih 
digitalnih pripomočkov in 
informacijskih orodij ...

Potrebovali bodo veliko inženirjev
V zavodu za gozdove nameravajo v naslednjih petih letih zaposliti približno 250 gozdarskih inženirjev.

Pred gozdarsko stroko so številni izzivi, med njimi tudi 
sanacija gozdov po čezmerni razmnožitvi lubadarja.

 V prihodnjih petih 
do desetih letih bodo 
potrebe po strokovnem 
kadru bistveno večje 
od trenutnega vpisa na 
ustreznih študijskih 
programih.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih lovske 
zveze imata dve lovski dru-
žini dovoljenje za odstrel 
enega volka v Kočevsko-be-
lokranjskem lovsko uprav-
ljavskem območju, štiri-
najst lovskih družin za ene-
ga volka v Gorenjskem, Tri-
glavskem in Zahodnem vi-
soko kraškem lovsko uprav-
ljavskem območju in tri lo-
vske družine za enega vol-
ka v Notranjskem lovsko 
upravljavskem območju. V 
Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju imajo do-
voljenje lovske družine So-
rica, Železniki, Selca, Sta-
ra Fužina, Nomenj - Gorju-
še, Jelovica Ribno, Kropa, 
Bohinjska Bistrica, Poljane, 
Gorenja vas in Sovodenj.

O upravljanju z zvermi 
naj odloča stroka

Lovci doslej še nobenega 
volka, za katerega je bilo izda-
no dovoljenje za odstrel, niso 
uplenili, v Lovski zvezi Slove-
nije pa ob tem zavračajo očit-
ke, da ne izvajajo odstrela. 
Kot poudarjajo, je lov na vol-
ka zelo zahteven, interven-
tni zakon pa je določil še zelo 
stroge pogoje. »Zakon dovo-
ljuje lov le nekaj lovskim dru-
žinam, zato ni mogoče priča-
kovati, da bi jih odstrelili na 

hitro, čez noč. Če se volk pre-
makne v lovišče lovske druži-
ne, ki nima dovoljenja, ga ne 
moremo loviti. Vsem rejcem 
drobnice priporočamo, da 
se povežejo s starešinami in 
gospodarji lovskih družin in 
da jih redno obveščajo o pre-
mikih volkov,« svetujejo v lo-
vski zvezi, kjer upajo, da bo o 
upravljanju z zvermi vendar-
le ponovno odločala stroka. 
V Sloveniji je po njihovem 
mnenju treba doseči širše 
soglasje o tem, koliko število 
medvedov, volkov in šakalov 
je še sprejemljivo za uspeš-
no sobivanje ljudi in zveri. 
Od pristojnega ministrstva 
pričakujejo, da bo spremeni-
lo politiko odstrela volka in jo 

organiziralo na način, kot je 
potekal do prekinitve, ki jo je 
s svojo odločitvijo povzročilo 
upravno sodišče. 

Nimajo izkušenj z lovom 
na volka

»Z vseh strani pritiskajo 
na nas, da naj odstrelimo 
volka, in nam pri tem oči-
tajo, da ga ne lovimo. To ni 
res. V naši lovski družini ga 
lovimo, vendar ga odtlej, od-
kar imamo dovoljenje za od-
strel, v lovišču nismo opazi-
li, niti ni povzročal kakršne-
koli škode,« je dejal Bran-
ko Tavčar, starešina Lovske 
družine Sorica, in dodal, da 
lovci odhajajo na lov proti 
večeru ali zgodaj zjutraj, da 

volk v enem dnevu prehodi 
velike razdalje in ga je tudi 
zato težko upleniti ... 

Na območju lovišča Že-
lezniki so v zadnjih treh te-
dnih beležili dva napada vol-
ka na rejne živali – v Zabr-
du je napadel drobnico in v 
Davči bika, v zadnjem letu 
so našli tudi tri jelene, ki jih 
je pokončal volk. Kot je dejal 
starešina družine Simon To-
lar, ga lovci vsakodnevno lo-
vijo, skupaj z drugo divjad-
jo, a ga odtlej, odkar je bilo 
izdano dovoljenje, niso opa-
zili. Kot ugotavljajo v druži-
ni, je lov zelo zahteven, saj se 
volk giblje po velikem obmo-
čju. Z lovom tudi nimajo no-
benih izkušenj, v njihovem 

lovišču so volka nazadnje 
uplenili 1953. leta, a takrat je 
bila za uplenitelja tudi razpi-
sana nagrada. 

Odstrel enega volka ne 
bo prinesel rešitve

»Volk je stalno v gibanju, 
giblje se na velikem prosto-
ru, predvsem ponoči. Kdor 
misli, da ga bo tam, kjer ga 
je opazil včeraj, videl tudi 
danes ali jutri, se moti,« 
na zahtevnost lova na volka 
opozarja Groga Čenčič, sta-

rešina Lovske družine Sel-
ca, in poudarja, da v zad-
njem času opažajo nenava-
dno obnašanje volkov. Vol-
kovi se pojavljajo tudi sredi 
dneva, ne bežijo pred ljud-
mi, o tem je tudi nekaj po-
snetkov. »Volka vsakodnev-
no lovimo, eden od naših 
lovcev je pred enim ted-
nom tudi streljal nanj, ven-
dar je njegov strel zgrešil,« 
je dejal Čenčič in poudaril, 
da si v družini želijo volka 

čim prej izslediti in uple-
niti – ne le zaradi škode, ki 
jo povzroča živinorejcem, 
ampak tudi zato, ker napa-
da tudi jelenjad in ker bi se 
radi čim prej posvetili izpol-
njevanju zahtevnega načrta 
odstrela jelenjadi. Z lovom 
na volka nimajo izkušenj, 
zdi se jim, da je pri lovu nanj 
bolj kot znanje pomembna 
sreča. Pri lovu je več omeji-
tev, pri tem je Čenčič ome-
nil tudi zanimivo izku-
šnjo enega od lovskih kole-

gov, ki je volka pol ure sne-
mal na razdalji dvesto me-
trov. Nanj ni smel strelja-
ti, ker je bil volk v lovišču 
Lovske družine Jošt, a tudi 
član sosednje družine ga ne 
bi smel upleniti, ker druži-
na nima dovoljenja za od-
strel. V Lovski družini Sel-
ca so tudi prepričani, da od-
strel enega volka (ob števi-
lu deset do petnajst volkov 
na Gorenjskem) ne bo pri-
nesel rešitve. 

Lovci zavračajo očitke, da ne lovijo volka
V Lovski zvezi Slovenije zavračajo očitke, da lovske družine, ki imajo dovoljenje za odstrel volka, ne izvajajo odstrela.

Tale volk (iz živalskega vrta) ni nevaren in je deležen celo velike pozornosti obiskovalcev, 
medtem ko tisti, ki se gibljejo prosto v naravi, povzročajo škodo živinorejcem in sejejo 
strah med ljudmi. /Foto: Peter Košenina

Stranka SLS za vsak 
zakonit odstrel volka 
ponuja lovcem spodbudo 
v znesku petsto evrov.

Na torkovem sestanku, ki ga je sklical minister za 
okolje in prostor Simon Zajc z namenom, da bi 
pospešili izvajanje interventnega zakona o odvzemu 
medveda in volka iz narave, so se dogovorili, da 
bodo območje za odvzem razširili na območje 
gibanja celotnega tropa, s čimer bodo tudi odpravili 
strah lovcev pred kaznijo zaradi napačnega mesta 
odstrela. Za hitrejši odvzem volka na območjih, ki jih 
interventni zakon ne zajema, bo agencija za okolje 
odslej po uradni dolžnosti izdala odločbo za odstrel 
že ob prijavi prvega škodnega primera, še vedno pa bo 
pred izdajo odločbe morala pridobiti mnenje zavoda 
za gozdove in zavoda za varstvo narave. 

Voglje – Semenarska hiša Pio-
neer bo v torek, 20. avgusta, z 
začetkom ob 10. uri pripravila 
na kmetiji Antona Gorjanca 
v Vogljah dan silaže. Udele-
žencem bodo predstavili tako 
imenovani krog silaže, poleg 
tega pa tudi novosti pri silaž-
nih hibridih, silirnih dodatkih 
in pri hibridih ozimne oljne 
ogrščice, uporabo herbicidov 
pri pridelavi koruze, način 
določitve najprimernejšega 
časa za siliranje, pripravo ka-
kovostne silaže, spremljanje 
stanja v silaži ...  

Pioneerjev dan silaže

Davča – V okviru Dneva teric 
bo jutri, v soboto, ob 17. uri 
na kmetiji Pr' Vrhovc v Davči 
pogovor o vplivih zveri na živ-
ljenje na podeželju – na var-
nost, šolo, kmetijstvo, okolje, 
gospodarstvo ... Pogovora se 
bosta udeležila tudi ministri-
ca Aleksandra Pivec in minis-
ter Simon Zajc.

Vpliv zveri na življenje 
na podeželju
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Kranj – Uprava Hranilnice 
Lon je za sredo, 28. avgusta, 
sklicala skupščino delničar-
jev. Skupščino je sklicala na 
zahtevo manjšine, delničar-
jev Arx Laurus, Flamin Hol-
ding in Gic gradnje, ki ima-
jo skupno 5,7 odstotka del-
nic hranilnice, kar je po za-
konu o gospodarskih druž-

bah in statutu hranilnice do-
volj, da zahtevajo sklic skup-
ščine. Manjšina predlaga 
skupščini, da za lani pode-
li razrešnico upravi in nad-
zornemu svetu in spremeni 
določbo statuta, po kateri bi 
bil nadzorni svet sklepčen, 
če bi bili na seji navzoči naj-
manj trije člani nadzornega 
sveta od skupno petih, koli-
kor jih šteje. Uprava hranil-
nice – sestavljata jo predse-
dnik Jaka Vadnjal in član Bo-
jan Mandič – predlaga še do-
polnitev statuta z določbo, ki 
bi omogočala hranilnici po-
večanje osnovnega kapita-
la. Po tej določbi bi uprava 
lahko v roku treh let enkrat 
ali večkrat povečala osnovni 

kapital, vendar skupno za 
največ sto tisoč novih del-
nic oziroma za 7,5 milijona 
evrov, pri tem pa bi s soglas-
jem nadzornega sveta lahko 
upoštevala prednostno pra-
vico obstoječih delničarjev 
do nakupa novih delnic ali 
bi to pravico delno ali v ce-
loti izključila. Delničar Ot-
mar Zorn, ki ima v lasti 5,01 
odstotka Lonovih delnic, 

zahteva uvrstitev dodatnih 
točk na dnevni red skup-
ščine. Po njegovem predlo-
gu naj bi skupščina za člana 
nadzornega sveta za nasled-
njih pet let imenovala Chris-
topha Geymayerja, ta naj bi 
med nadzorniki nadomestil 
Roberta Lična, ki je podal 
odstopno izjavo in mu je 1. 
avgusta prenehala funkcija. 
Poleg tega predlaga še odpo-
klic dveh članov nadzornega 
sveta – Janka Medja in Tone-
ta Ropa – ter imenovanje no-
vih članov – Iga Grudna in 
Bojana Dremlja. 

Kakšen bo izid glasovanja 
na skupščini, je težko napo-
vedati, a očitno bodo glav-
no besedo imeli manjšinski 

delničarji. Agencija za trg 
vrednostnih papirjev je na-
mreč 6. avgusta izdala od-
ločbo, s katero je delničar-
jem Kylin Prime Group, Di-
amant In, Fin-Nep, Sagra-
da, Zlata doba in Lendmark 
ter Srečku Kendi in Damir-
ju Šešetu, ki imajo v Lonu 
skupno 67,6 odstotka gla-
sovalnih pravic, zaradi krši-
tev določb zakona o prevze-
mih odvzela pravico glaso-
vanja. Prepoved uresničeva-
nja glasovalnih pravic bo ve-
ljala vse dotlej, dokler Kylin 
Prime Group ne bo dal prev-
zemne ponudbe za delni-
ce Lona ali dokler preosta-
lih sedem delničarjev ne bo 
odtujilo toliko vrednostnih 

papirjev ali delniških naku-
pnih opcij ali terminskih 
pogodb, da Kylin ne bo več 
dosegal prevzemnega pra-
ga oziroma ne bodo imele 
več tolikšnega deleža glaso-
valnih pravic, zaradi katere-
ga je nastala obveznost dati 
prevzemno pogodbo. Agen-
cija namreč ugotavlja, da Ky-
lin Prime Group od lanske-
ga 28. novembra dalje do-
sega in presega prevzemni 
prag in ima v Lonu 67,6 od-
stotka glasovalnih pravic.

Kot je znano, je Banka Slo-
venije že maja delničarju Ky-
lin Prime Group zaradi pre-
seganja kvalificiranega dele-
ža brez soglasja regulatorja 
odredila odprodajo deleža, 

hranilnico pa pozvala k od-
vzemu glasovalnih pravic. 
Kylin je sicer zaprosil Banko 
Slovenije za soglasje za prev-
zem Lona, a ga ni dobil, ne-
uradno zato ne, ker naj ne bi 
znal pojasniti izvora kapita-
la, medtem pa je z lastniki, ki 
so imeli v lasti več kot polovi-
co vseh Lonovih delnic, skle-
nil kupoprodajno pogodbo. 

Irski sklad Kylin oziro-
ma njegova švicarska druž-
ba Kylin Prime Group je v 
lastništvo Hranilnice Lon 
vstopila ob lanski dokapita-
lizaciji, takrat je z vplačilom 
delnic pridobila 17-odsto-
tni lastniški delež, ki pa ga 
je potlej z odprodajo znižala 
pod deset odstotkov. 

Ostali brez glasovalnih pravic
Agencija za trg vrednostnih papirjev je osmim lastnikom Lona zaradi kršitve prevzemne zakonodaje odvzela glasovalne pravice. 
Na skupščini delničarjev bodo odločali tudi o novi dokapitalizaciji hranilnice. 

Na avgustovski skupščini Hranilnice Lon bodo glavno besedo imeli manjšinski delničarji. 

Delničarji Diamant In, Fin-Nep, Sagrada, Srečko 
Kenda in Damir Šešet imajo v Lonu vsak po 9,93 
odstotka glasovalnih pravic, Kylin Primer Group 9,94 
odstotka, Zlata doba 6,38 odstotka in Lendmark 1,61 
odstotka. Vsi so na podlagi odločbe Agencije za trg 
vrednostnih papirjev ostali brez glasovalnih pravic.

Andraž Sodja

Stara Fužina – Konec juli-
ja je v Stari Fužini znova za-
živel Aparthotel Triglav, ne-
koč eden od paradnih konj 
bohinjskega Alpinuma, ki je 
pod lastništvom Zmaga Pač-
nika zapadel v slabo stanje, 
tako kot preostala lastnina 
nekoč vplivnega vlagatelja. 
Po marčevskem odmevnem 
odkupu Pačnikove lastnine 
s strani uspešnega vlagate-
lja kriptomilijonarja Dami-
ana Merlaka, je med prego-
vorno skeptičnimi Bohinj-
ci še vedno manjkalo zau-
panja, a štiri mesece kasne-
je prvi zaključeni projekt Bo-
hinju vliva veliko upanja. 

Prenovo Aparthotela Tri-
glav so zaključili v dobrih 
treh mesecih, tako da se 
zdaj ta ponaša s 27 apart-
maji in popolnoma novo 

restavracijo. Za več infor-
macij smo zaprosili in-
vestitorja in lastnika Da-
miana Merlaka, ki o sami 

vrednosti prenove ni želel 
govoriti, povedal pa je, da 
je bil objekt v slabem stanju 
in zato potreben celovite 

prenove. »Zamenjali smo 
vse inštalacije, streho, fa-
sado, pohištvo ter na novo 
naredili restavracijo s 

kuhinjo.« Obdržali so zu-
nanji videz zgradbe s peska-
njem obstoječega lesenega 
dela fasade. Hotel bo ostal v 
upravljanju domačega pod-
jetja Alpinia, ki ga po bese-
dah Merlaka vodi poslovni 
partner Jure Repanšek. Pri-
padajočo Restavracijo Tri-
glav pa vodi Damir Salkić, 
prvi odzivi na restavracijo 
pa so zelo spodbudni. 

Merlaka pa čakajo še bi-
stveno trši bohinjski ore-
hi, predvsem hotela Zlato-
rog in Vogel. Kot je povedal, 
se za hotel Zlatorog že prip-
ravlja arhitekturni projekt, 
konkretne ocene obnove pa 
še nimajo, Ski hotel na Vog-
lu do nadaljnjega ostaja za-
prt, saj še niso dosegli dogo-
vora za prevoz tovora z žični-
co. »Hotel Bohinj bomo za-
čeli urejati jeseni in bo nared 
pred naslednjim poletjem. 

Prenovo Ski hotela na Vog-
lu smo za zdaj dali na stran 
in se raje posvečamo Zlato-
rogu. Pogoj za delo na Vog-
lu je urejen prevoz tovora z 
žičnico. Dokler tega ni, se 
z ostalimi deležniki niti ne 
pogovarjamo. Hotel Zlato-
rog je treba urediti v mode-
ren resort, primeren današ-
njemu času, na Voglu pa bo 
treba dati nekoliko več pou-
darka športu.«

Tako Občina Bohinj kot 
Turizem Bohinj sta novemu 
lastniku hotelov že v prvi 
fazi takoj ponudila roko so-
delovanja, saj so zelo vese-
li, da se je dolgoletna kalva-
rija hotelov razrešila. Sode-
lovanje pozitivno ocenjuje 
tudi Merlak, ki zaključuje, 
da bodo v primeru, če bo so-
delovanje ostalo tako dobro, 
kot je zdaj, lahko skupaj na-
redili odlično zgodbo.

Merlak v Bohinju že obnovil Aparthotel Triglav
Manj kot štiri mesece po odmevnem odkupu propadajočih bohinjskih hotelov je konec julija vrata znova odprl zgledno prenovljen Aparthotel Triglav.

Aparthotel Triglav je ohranil svojo tradicionalno podobo.
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Kranj – Finančna uprava je 
letos izdala 1.543.609 infor-
mativnih izračunov doho-
dnine za leto 2018, zoper ka-
tere je podalo ugovor 36.727 
zavezancev, od tega dobre 
tri petine zaradi sprememb 
ali dopolnitev podatkov o 
vzdrževanih družinskih čla-
nih. Doslej je rešila 24.193 
ali približno dve tretjini vseh 
ugovorov, za kar je v minulih 
dneh zavezancem že izdala 
odločbe o odmeri dohodnine. 
Več kot dve tretjini vseh od-
ločb je z vračilom dohodnine, 
približno ena četrtina z dopla-
čilom, ostale pa brez doplači-
la ali vračila. Rok za doplačilo 
dohodnine je trideset dni od 
dneva vročitve, v enakem roku 
pa bodo zavezanci prejeli na 
račun preplačilo dohodnine. 
Preostale ugovore zoper do-
hodnino bo finančna uprava 
rešila najpozneje do konca 
oktobra. Če se zavezanci z 
odločbo o odmeri dohodni-
ne ne strinjajo, lahko v pet-
najstih dneh vložijo pritožbo 
na finančno upravo, vendar 
pritožba ne zadrži izpolnitve 
odločbe. To pomeni, da mora 
zavezanec kljub pritožbi pla-
čati davek v tridesetih dneh od 
dneva prejetja odločbe. 

Rešili dve tretjini 
ugovorov

Kranj – Skupina SKB je v leto-
šnjem prvem polletju ustvari-
la 34,2 milijona evrov čistega 
dobička, kar je dve petini več 
kot v primerljivem lanskem 
obdobju. Čiste prihodke, ki 
kažejo na obseg poslovanja, 
je v tem obdobju povečala za 
8,8, odstotka, donos na kapi-
tal pa s 13,7 odstotka v prvi 
polovici lanskega leta na 19,4 
odstotka v letošnjem polletju.

Višji dobiček kot lani
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Hrušica – Pred dnevi so na Hrušici pri Jesenicah zakrožile 
govorice, da so pri obnovitvenih delih v eni izmed starejših 
hiš v naselju odkrili človeške ostanke, kraj pa naj bi si ogledali 
tudi kriminalisti. Govorice smo preverili na Policijski upravi 
Kranj, kjer smo izvedeli, da so preiskovalci ugotovili, da gre 
za živalske kosti, zakaj so bile najdene na takšnem kraju, pa 
ostaja neznanka.

Najdene kosti so živalske

Vilma Stanovnik

Kranj – Pred dnevi so medi-
ji poročali o utapljanju enole-
tnega otroka v Beltincih, ki se 
je igral v otroškem bazenu na 
domačem dvorišču. Prejšnji 
mesec smo lahko brali, da 
je Granger Smith, ameriški 
kantri pevec, izgubil triletne-
ga sina Riverja Kellyja Smit-
ha, ki je utonil v bazenu, ki 
ga imajo ob vrtu za hišo. Prav 
tako so o žalostnem dogod-
ku poročali iz Španije, kjer 
je v bazenu med dopustom 
utonil štiriletni deček iz Ve-
like Britanije. Lani je zelo od-
mevala utopitev 19-mesečne 
hčerke nekdanjega alpskega 
smučarja Bodeja Millerja, ki 
je utonila v domačem baze-
nu ... Miller in njegova žena, 
nekdanja manekenka in od-
bojkarica Morgan Beck, sta 
se po smrti deklice priklju-
čila kampanji, ki ozavešča 

javnost, da bi se čim več lju-
di izognilo podobnim trage-
dijam.

Tudi na Nacionalnem inšti-
tutu za javno zdravje opozar-
jajo, da so utopitve drugi naj-
pogostejši vzrok za smrtne 
poškodbe predšolskih otrok. 
Najbolj ogroženi so otroci od 
prvega do tretjega leta staros-
ti, ki se največkrat utopijo ali 
skoraj utopijo v bazenu in vo-
dah v naravi. Zato svetujejo 
aktivni nadzor otroka v bliži-
ni vode ali v vodi. »Majhnega 
otroka imejmo ves čas na do-
segu roke, saj se lahko utopi 
že v nekaj centimetrih vode, 
ne da bi zaklical na pomoč,« 
pravijo.

Otrok naj v bazenu, jeze-
ru ali morju plava le skupaj 
z odraslo osebo, ne glede na 
njegovo znanje plavanja. Na-
pihljivi obroč, rokavčki ali jo-
pič ne zagotavljajo varnosti, 
zato naj otroci pripomočke 

za plavanje uporabljajo le 
pod nadzorom odrasle ose-
be, ki zna plavati.

Čeprav se veliko utopitev 
zgodi, ko otroci ne bi sme-
li biti v bližini vode, se dru-
ge zgodijo ob prisotnosti 

odrasle osebe. Zato je ključ-
nega pomena, da spremlja-
te, kaj počne otrok. »Pustite 
delo in spustite telefon iz rok 
ter se resnično ukvarjajte z 
opazovanjem otroka,« sve-
tujejo strokovnjaki.

Otrok ne pustimo brez nadzora
Že nekaj sekund nepozornosti je dovolj, da otroka ne moremo več rešiti iz vode, četudi je ta nizka  
ali celo če ga pustimo v otroškem bazenčku.

Napihljivi obroč, rokavčki ali jopič ne zagotavljajo varnosti, 
zato naj otroci pripomočke za plavanje uporabljajo le pod 
nadzorom odrasle osebe, ki zna plavati.

Vilma Stanovnik

Kranj – Poletje se še ni iztek-
lo in številni se na dopust 
šele odpravljajo. Opozorilo 
pred tatovi, ki prežijo na pri-
ložnosti, zato tudi zdaj ni od-
več. Kar nekajkrat v zadnjih 
tednih so namreč policisti 
poročali o tatvinah, ko so se 
prijetni poletni dnevi konča-
li s slabo voljo okradenih ko-
palcev in izletnikov. 

Dejstvo je, da tudi na kopa-
liščih storilci kaznivih dejanj 
ne počivajo. »Previdnost pred 
priložnostnimi tatovi zato ne 
bo odveč. Pazite pa tudi na 
druge in njihovo premoženje. 
Če bomo vsi tako ravnali, bo 
zagotovljena večja varnost,« 
svetujejo policisti in opozarja-
jo, da vrednih stvari nikoli ne 
puščajte brez nadzora.

Varni tudi na dopustu

Dejstvo je, da na varnost ne 
smemo pozabiti niti, ko smo 
na dopustu. Ravno takrat se 
namreč hitro zgodi, da v do-
pustniški sproščenosti pozabi-
mo na varnost svojega imetja. 

»Ko ste v tujini, je denar 
najbolje menjati v menjalni-
cah oziroma bankah, ne na 
ulici, kjer so turisti izpostav-
ljeni prevaram ali celo ropar-
jem. Med obiski lokalov in 
tudi sicer ne razkazujte de-
narja,« svetujejo policisti in 
dodajajo, da je posebno po-
zornost treba nameniti tudi 

prtljagi na letališčih, avtobu-
snih in železniških posta-
jah. Vidno označena prtlja-
ga z imenom in priimkom 
ter naslovom na njej lahko 
nepridipravu izda podatek, 
kje je prazno stanovanje.

Prav tako je treba posebno 
pozornost posvečati predme-
tom, ki so najpogosteje tarča 
tatvin: digitalna tehnika, mo-
bilni telefoni, osebni nakit in 
drugi predmeti, ki jih nosi-
mo s seboj na dopustu. Pred-
vsem je pomembno, da stva-
ri ne puščamo brez nadzora. 

Dokumente, čeke, plačil-
ne kartice in gotovino hrani-
te v notranjem žepu oblačil ali 
torbici, pritrjeni okoli pasu. Ne 
nosite jih s seboj ob bazen ali 
na plažo, če že vnaprej veste, 

da bodo tam brez nadzora. Če 
se vseeno odločite in nesete na 
plažo ali ob bazen nekaj denar-
ja, ki ga potrebujete za hrano 
in pijačo, ga vzemite zgolj to-
liko in ga spravite v denarni-
co, kjer ne bo dokumentov, 
saj boste v primeru kraje nekaj 
evrov precej laže pogrešili, kot 
če boste ostali brez dokumen-
tov, plačilnih kartic in drugih 
vrednih papirjev, kot so na pri-
mer letalske vozovnice. Te raje 
pustite v hotelskem sefu ali na 
drugih varnih krajih.

Marsikdo se odloči, da ob 
odhodu na plažo ali bazen 
pa tudi v hribe dokumente in 
vredne predmete pusti v avto-
mobilu. Policisti opozarjajo, 
naj to ne bo na vidnem mes-
tu, predvsem ne na sedežih. 

Ne premeščajte vrednejših 
stvari v prtljažnik na parki-
rišču, kjer boste pustili vozi-
lo. To raje storite že prej. Če 
ni nujno, na parkirišču ne od-
pirajte prtljažnika, v katerem 
imate vidno zloženo prtlja-
go. Prav tako vozil ne puščaj-
te na slabo osvetljenih samot-
nih mestih. 

Ne ustavljajte neznancem, 
ki želijo vašo »pomoč«, še 
zlasti ne na avtocesti. Za to 
obstajajo pristojne službe, ki 
bodo poskrbele tudi za ustre-
zno zavarovanje kraja. Če iz-
gubite ključe, takoj poskrbi-
te, da nekdo varuje vozilo, 
saj je možno, da ni šlo za iz-
gubo, ampak krajo.

Poskrbite za dom

Pred odhodom na dopust 
poskrbite tudi za varen dom. 
Na telefonskih odzivnikih ali 
na vratih ne puščajte sporočil 
o dolgotrajnejši odsotnosti. 
Dovolj je, če se sporočilo gla-
si »trenutno nismo doseglji-
vi«. Daljše odsotnosti ne ob-
javljajte na družbenih omrež-
jih in na odzivniku spletne 
pošte. Preverite tudi, ali so 
vsa vrata in okna dobro zapr-
ta. Ne puščajte ključev v po-
štnem nabiralniku, pod pred-
pražnikom ali pod cvetličnim 
lončkom, saj so tako dostopni 
tudi vlomilcu. Če odhajate na 
dopust, povejte sosedom, so-
rodnikom oziroma drugim 
ljudem, ki jim zaupate.

Varni tudi na dopustu
Ko se želite ohladiti in za krajši čas skočiti v reko, jezero ali morje, bodite pozorni, kaj puščate  
na obali in na vidnih mestih v avtomobilu. Poskrbite tudi za avto in varen dom.

Tudi med kopanjem bodite pozorni, da je vaša lastnina 
vedno pod nadzorom.

Simon Šubic

Komna – Na poti na Komno 
je v ponedeljek zaradi zdra-
vstvenih težav umrl plani-
nec iz Hrvaške. Policija po-
roča, da mu je med hojo 
postalo slabo, težko je dihal, 
nato se je onesvestil. Posre-
dovala je ekipa za helikop-
tersko reševanje v gorah, a 
je Hrvat kljub prvi pomoči 
in oživljanju umrl na kraju. 
S helikopterjem so ga prepe-
ljali v Bohinj, njegove svojce 
pa so v dolino pospremili bo-
hinjski gorski reševalci.

Slabo načrtovanje ture pa 
lahko pripišemo trojici pla-
nincev, ki so se v ponedeljek 
zvečer izgubili na poti s Špi-
ka proti Koči v Krnici v Kranj-
ski Gori. Zaradi teme, bilo je 
že po 22. uri, niso našli poti 
v dolino, ena planinka je pri 
tem onemogla. Našli so jih 
gorski reševalci iz Kranjske 
Gore, ki so jih oskrbeli in 
pospremili v dolino. 

Pred odhodom v gore pre-
verite vreme, spletne kame-
re, načrtujte in prilagodite 
turo, hodite vsaj v dvoje, bo-
dite opremljeni in previdni, 

sicer se lahko hitro znajde-
te v težavah, svetujejo go-
renjski policisti, ki so ta te-
den skupaj z nadzorniki Tri-
glavskega narodnega parka 
preverjali opremljenost pla-
nincev na poti z Vršiča pro-
ti Zavetišču pod Špičkom in 
zelo zahtevnemu Jalovcu. 
Ugotovili so, da so bili jutra-
nji planinci večinoma ustre-
zno opremljeni, slabše pa so 
za varnost skrbeli tisti, ki so 
vzpon začeli šele dopoldan 
in so s slabšo opremo hodili 
v hujši vročini. 

Gore so kraji ekstremov, 
še opozarjajo na Policijski 
upravi Kranj in svetujejo, 
da v vročini izbirate senčne 
poti. »Na pot pa se odpravi-
te zelo zgodaj zjutraj, saj vi-
soke temperature in sopara 
organizem zelo bremenijo, 
telo se prej izčrpa, prihaja do 
pregretja, dehidracije, lahko 
pa se razvijejo tudi hujše po-
sledice. Vročina, mesta, kjer 
prihaja do odlomov kame-
nja, ter padci in zdrsi so v go-
rah zato zelo kritični dejav-
niki in jim mora vsak name-
niti maksimum pozornos-
ti,« so navedli. 

Na Komni zaradi težav  
z zdravjem umrl planinec
Hrvaški planinec se je na poti na Komno 
onesvestil, oživljanje ni pomagalo.

Škofja Loka – Policisti so ta teden obravnavali Škofjeločana, 
ki je z nasilnim vedenjem doma najprej kršil javni red in mir, 
potem pa se je brez veljavnega vozniškega dovoljenja odpeljal. 
Policisti so ga izsledili, mu odredili preizkus alkoholiziranosti, 
ki ga je odklonil. Javni red je kršil tudi med policijskim postop-
kom, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Zaradi kršitev so 
ga pridržali do streznitve, zasegli so mu tudi vozilo. 

Pridržan do streznitve

Domžale – Neznani storilec 
je v torek vlomil v gostinski 
lokal v okolici Domžal in v 
stanovanjske prostore nad 
njim. Lastniki so policistom 
zaradi tatvine denarja in klju-
čev osebnega vozila prijavili 
za okoli tisoč evrov škode. 

Vlom v gostinski lokal

Bled – Policisti so ta teden na Bledu obravnavali dve tatvini. 
Neznani tat je turistki iz nahrbtnika odtujil torbico, na Lju-
bljanski cesti pa je nekdo vlomil v gostinski lokal, iz katerega 
je odnesel denar. 

Tatvini na Bledu

Kranj – Kranjski policisti so v torek sredi popoldneva na avto-
busni postaji v Kranju obravnavali pretep med petimi osebami. 
Zoper tri udeležence pretepa so uvedli postopek zaradi kršitev 
javnega reda in miru, enemu pa so zasegli tudi prepovedano 
drogo.

Pretep na avtobusni postaji
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Pogovor
Janez Šušteršič s Seničice, častni 
občan občine Medvode: »Občina 
se lepo razvija.« Stran 18

Pogovor
Avguštin Mencinger, upokojeni 
zdravnik, zaljubljen v domačo 
Radovljico ... Stran 19

MultiKulti
Študentka medicine Eva Flajnik 
iz Zgornje Besnice na študentski 
izmenjavi v Gani ... Stran 20

Jasna Paladin

Danes triinsedemdese-
tletni Jože Mihelič izha-
ja iz znane gorniške druži-
ne. Mati in oče sta bila uči-
telja, priljubljena prosvetna 
delavca med Bohinjci, brat 
Tine pa violinist, dolgoletni 
član orkestra Slovenske fil-
harmonije, odličen alpinist 
in dobro znan pisec planin-
skih in alpinističnih vodni-
kov ter doživljajskih in po-
topisnih knjig. S pisanjem 
in gorami je zato tesno po-
vezan tudi sam. O knjigi, v 
kateri bi strnil spomine na 
otroštvo v Bohinju na pleza-
nje, turno smučanje in lju-
bezen do gora, je razmišljal 
že dlje časa, ko pa je prišel 
klic s pobudo urednika Pla-
ninske založbe PZS Vla-
dimirja Habjana, je steklo 
samo od sebe. Spomini so 
namreč še kako živi.

»V Bohinju mojega otro-
štva se je, močneje kot da-
nes, še poznala zaprtost v 
zagotovo eno najlepših alp-
skih dolin, zaradi česar se 
je izoblikovala zanimiva bi-
vanjska kultura z značilnim 
dialektom in tudi načinom 

razmišljanja. Da smo ime-
li Miheliči, ki smo se prise-
lili v Bohinjsko Bistrico leta 
1946, izjemne sosede, prav-
zaprav ni bilo naključje. Taki 
so bili takrat Bohinjci. Za-
nesljivo pa je moj oče prine-
sel v tedanji Bohinj nov pla-
ninski zagon, ki je v marsi-

čem dišal po alpinizmu, s Ti-
netom sva pa, jaz še dosti bolj 
samorastniško kot on, nada-
ljevala izročilo Viktorja Bud-
koviča in Franceta Ceklina, 
začetnikov modernega alpi-
nizma in tudi turnega smu-
čanja v Bohinju. Ker sem v 
otroških letih cele dneve pre-
življal na Konjarjevi kmetiji, 
kjer sem imel vrstnika in pri-
jatelja, mi je bilo pravzaprav 
'sitno' oditi s starši v hribe, 
ko je prišlo sobotno popol-
dne. Življenje na kmetiji je 
bilo tako tesno povezano z 

naravo, da več nisem potre-
boval. Po končani osnovni 
šoli so se stvari seveda moč-
no spremenile,« začne Joža 
Mihelič, ki se je na Jeseni-
cah, kamor se je odpravil v 
srednjo šolo, pridružil Alpi-
nističnemu odseku PD Jese-
nice, nato pa doštudiral na 

Fakulteti za šport Univerze v 
Ljubljani, kjer je bil po diplo-
mi več kot štirideset let stalni 
zunanji sodelavec za podro-
čje planinstva, alpinizma in 
turnega smučanja. Zadnjih 
triindvajset let je služboval 
v Javnem zavodu Triglavski 
narodni park kot vodja Služ-
be za izobraževanje in nara-
vovarstveno vzgojo, kar je 
prav tako izoblikovalo nje-
gov odnos do narave.

Naslov – prispodoba za 
spoštljiv odnos do narave

In zakaj se je odločil knji-
gi dati naslov Vprašaj goro? 
»Želel sem si, da bi bil na-
slov te knjige blizu naslovu, 
ki ga je svoji poslednji knji-
gi dal brat Tine (Klic gora). 
Skupaj prenašava nasled-
njim rodovom Miheličevo 
izročilo svojih staršev, zelo 
zanimivih, izjemno pozi-
tivnih ljudi, ki sta naju, ka-
kor pišem v knjigi, kot dve 

mladi drevesci presadila v 
Bohinj, ki je bil za najino 
odraščanje izjemno okolje. 
Vprašaj goro je prispodoba 
za spoštljiv odnos do nara-
ve, posebno gorske. V njem 
se skriva želja, da bi Nara-
va ne bila le objekt doživlja-
nja, raziskovanja, izkorišča-
nja, temveč subjekt. Ne mo-
rem tajiti, da sem se takega 
gledanja ‘nalezel’ od prijate-
ljev, kot so bili Tomaž Bud-
kovič, Boštjan Anko, Rena-
to Vidrih, izjemnih naravo-
slovcev, ki so bili zelo do-
mači tudi na področju druž-
boslovja.«

Knjigo bogatijo izjemne 
avtorske fotografije bohinj-
skih gora, ljudi in običa-
jev, ki so prava paša za oči. 
Joža Mihelič je namreč tudi 

strasten fotograf in tudi za 
to ga je navdušil oče, ki si je 
s prvo učiteljsko plačo kupil 
prav fotoaparat, na njegovo 
fotografsko pot pa je močno 
vplivalo tudi prijateljstvo z 
Jako Čopom.

Alpinizem je droga

Vsak, ki napiše knjigo, ima 
ob izidu verjetno občutek, da 
bi kaj lahko povedal bolje. Pa 
se tudi njemu zdi tako? »O 
bohinjskih ljudeh sem pove-
dal, kar sem želel, morda pa 
imam tak občutek res za pog-
lavje o turnem smučanju,« 
prizna, a bojazen, da mož-
nosti za še kakšno knjigo ne 
bo več, je zaman. Joža Mihe-
lič je namreč eden bolj vital-
nih posameznikov svoje sta-
rosti. Danes živi v Mojstrani 

in je z gorami še vedno tes-
no povezan. »Alpinizem je 
droga in pravzaprav nikoli 
nisem sestopil s tega vlaka, 
treba si je le znati prilagodi-
ti cilje in se ne obremenjeva-
ti, če kdaj preprosto ne zmo-
remo več plezati. Pa ne toli-
ko zaradi let, ampak zato, ker 
nimaš časa, da bi treniral,« 
pove v svojem slogu. Največ 
hodi po vrhovih okoli Moj-
strane, sploh pozimi, ko je še 
vedno strasten turni smučar. 
Rad tudi kolesari in hodi, saj 
– če vsake toliko časa ne na-
redi kakšne dobre planinske 
ture – preprosto ni srečen. A 
ženo Francko, ki ji dolguje 
posebno zahvalo, da je knji-
ga Vprašaj goro zagledala luč 
sveta, bo te dni peljal tudi na 
morje.

Slavospev bohinjskim goram
Z avtobiografskim delom Vprašaj goro se je Joža Mihelič poklonil spominom na otroštvo v Bohinju, na tamkajšnje skromne in poštene ljudi, ki so  
ga zaznamovali, na prijateljske vezi, ki so nastale v dobi zorenja, na plezalne začetke in najbolj polna leta njegovega alpinizma ter na turno smučanje,  
ki mu ostaja zvest vse življenje.

Joža Mihelič / Foto: Gorazd Kavčič

»Želel sem si, da bi bil naslov te knjige blizu naslovu, 
ki ga je svoji poslednji knjigi dal brat Tine. Skupaj 
prenašava naslednjim rodovom Miheličev izročilo 
svojih staršev, zelo zanimivih, izjemno pozitivnih 
ljudi, ki sta naju kot dve mladi drevesci presadila v 
Bohinj, ki je bil za najino odraščanje izjemno okolje.«

»V Bohinju mojega otroštva se je, močneje kot 
danes, še poznala zaprtost v zagotovo eno najlepših 
alpskih dolin, zaradi česar se je izoblikovala zanimiva 
bivanjska kultura z značilnim dialektom in tudi 
načinom razmišljanja. Da smo imeli Miheliči, ki smo 
se priselili v Bohinjsko Bistrico leta 1946, izjemne 
sosede, pravzaprav ni bilo naključje. Taki so bili takrat 
Bohinjci.«
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Od petka do petka

Jasna Paladin

Možnosti sodelovanja  
z Japonci še veliko

V Sloveniji se je sredi te-
dna mudil japonski zunanji 
minister Taro Kono. Blagov-
na menjava med državama 
je na sicer relativno skrom-
ni ravni. Slovenija na Japon-
sko izvozi za 119 milijonov 
evrov blaga, uvoz pa znaša 
86 milijonov evrov. Z mini-
strom za zunanje zadeve Mi-
rom Cerarjem sta se zato za-
vzela za še dodatno okrepi-
tev gospodarskega sodelova-
nja med državama. »Z mini-
strom Konom sva se strinja-
la, da so se možnosti za po-
večanje blagovne menjave 
močno izboljšale po uvelja-
vitvi sporazuma o gospodar-
skem partnerstvu med EU 
in Japonsko, da pa vse pri-
ložnosti za sodelovanje še 
niso zadosti izkoriščene,« 
je po srečanju poudaril mi-
nister Cerar, Kono pa je iz-
razil željo, da bi Slovenija še 
okrepila promocijo svojega 
poslovnega okolja na Japon-
skem. Med pogovori sta kot 
eno od priložnosti izposta-
vila Luko Koper, pa tudi po-
dročje vzpostavljanja pa-
metnih omrežij, protonske-
ga zdravljenja raka in ele-
ktro-mobilnosti. Med dru-
gim sta se zavzela tudi za 
spoštovanje vladavine prava 
in arbitražnih razsodb, tako 
v Jadranskem kot Južnem 

kitajskem morju. Ministra 
sta izmenjala tudi stališča 
o aktualnih razmerah v Azi-
ji, zlasti glede napetosti na 
Korejskem polotoku, o tr-
govinskem sporu med ZDA 
in Kitajsko, pa tudi o razme-
rah na Zahodnem Balkanu. 
Japonskega ministra je na 
pogovor sprejel tudi pred-
sednik republike Borut Pa-
hor. Slovenski in japonski 
predstavniki znanosti, me-
dicine in gospodarstva pa 
so podpisali dva sporazu-
ma o sodelovanju na podro-
čju razvoja in raziskav robo-
tiziranih rehabilitacijskih 
naprav, in sicer med Uni-
verzo v Ljubljani in Zdra-
vstveno univerzo Fujita ter 
med Univerzitetnim reha-
bilitacijskim inštitutom RS 
– Soča, Zdravstveno univer-
zo Fujita in podjetjem Toyo-
ta Motor Corporation.

Odlično sodelovanje med 
državama je pohvalil tudi ja-
ponski veleposlanik v Slove-
niji Masaharu Yoshida.

Stoletnica pridružitve 
prekmurskih Slovencev

Z občinsko slovesnostjo v 
petek, 16. avgusta, ter mašo 
in državno proslavo v sobo-
to bo v Beltincih vrhunec 
slovesnosti ob 100. obletni-
ci združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim naro-
dom. Na nocojšnji slovesno-
sti bo slavnostni govornik 
predsednik republike Borut 

Pahor, ki bo z Markom Vira-
gom, županom Občine Bel-
tinci, odkril obeležje. Oble-
tnico sicer spremlja vrsta 
prireditev, izšlo je več publi-
kacij, posnet je bil film … 

Novo vodstvo direkcije za 
infrastrukturo

Vlada je na dopisni seji 
zamenjala vodstvo direkci-
je za infrastrukturo. Names-
to zdajšnjega direktorja Da-
mirja Topolka bo od 1. sep-
tembra direkcijo kot vršil-
ka dolžnosti vodila Monika 
Pintar Mesarič. Za razreši-
tev se je ministrica za infra-
strukturo Alenka Bratušek 
odločila že februarja, in si-
cer je Topolka odnesla zgod-
ba s sporno maketo drugega 
tira. Monika Pintar Mesa-
rič je univerzitetna diplomi-
rana ekonomistka, na direk-
cijo za infrastrukturo pa pri-
haja z ministrstva za finan-
ce, na katerem je zaposlena 
od leta 2007.

Ob mednarodnem dnevu 
mladih

V ponedeljek, 12. avgusta, 
smo obeležili mednarodni 
dan mladih, ki ga praznuje-
mo od leta 1992. Dan je vsa-
ko leto namenjen opozarja-
nju na tematike in izzive, s 
katerimi se soočajo mladi, 
in Organizacija združenih 
narodov ga je letos posveti-
la pozivom k dostopnemu 

in relevantnemu izobraže-
vanju. V Sloveniji je bilo v 
začetku letošnjega leta 309 
tisoč mladih, starih med 15 
in 29 let. Več kot polovica 
se jih je izobraževala, kaže-
jo podatki statističnega ura-
da, a čeprav je izobraževanje 
v Sloveniji dostopno in brez-
plačno, si številni študija ne 
morejo privoščiti zaradi ne-
urejene stanovanjske poli-
tike, ugotavljajo na Mladin-
skem svetu Slovenije. Le-
tošnji mednarodni dan mla-
dih je bil namenjen tudi po-
zivom k spreminjanju iz-
obraževanja. Na mladin-
skem svetu so ob tem pou-
darili, da faktografsko uče-
nje ni dovolj, izobraževanje 
pa se mora usmeriti v krepi-
tev kompetenc.

Vlak se je znova iztiril

Na Postaji Rimske Topli-
ce, na istem mestu kot pred 
tednom dni, se je v sredo 
znova iztiril vlak. Pred dnevi 
sta se iztirila dva madžarska 
vagona mednarodnega po-
tniškega vlaka, a so na Slo-
venskih železnicah oceni-
li, da je napaka najverjetne-
je na vagonih, ne na infra-
strukturi, tokrat pa sta se na 
istem mestu iztirila lokomo-
tiva tovornega vlaka in en va-
gon. Proga Zidani Most–Ce-
lje je bila zato zaprta. 

Država na tem odseku si-
cer pravkar izvaja nadgrad-
njo.

Sodelovanje z Japonci
V Sloveniji se je na prvem uradnem obisku mudil japonski zunanji minister, ki se je s predstavniki 
slovenskega političnega vrha pogovarjal tudi o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Predsednik republike Borut Pahor je sprejel ministra za 
zunanje zadeve Japonske Tara Kona. / Foto: Daniel Novakovič / STA

Letošnji mednarodni dan mladih je bil posvečen izobraževanju, 
ki je pri nas dostopno in brezplačno. / Foto: Gorazd Kavčič

Država izvaja nadgradnjo odseka Zidani Most–Rimske 
Toplice, kjer se je ta teden že drugič iztiril vlak. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (707)

Mojster žganjekuhe iz Rut
Na prireditvah na Koro-

škem srečujem zanimive 
ljudi različnih poklicev. Na 
letošnjem Kmečkem pra-
zniku južnokoroških kme-
tov in kmetov iz Sloveni-
je, Italije in Hrvaške v Vidri 
vasi sem se zapletel v pogo-
vor z Nužejem Wieserjem 
iz Zgornjih Rut pri Radišah 
nad Celovcem. Nužej je za-
nimiv človek. Je amaterski 
glasbenik in kulturnik. Več 
let je bil predsednik Sloven-
skega prosvetnega društva. 
Poklicni šofer, ki je služil 
kruh kot šofer pri celovški 
mestni občini, je tudi kmet. 
Kmetija, za katero skrbita z 
ženo Marico, ni velika, je pa 
uspešna. Že leta se ukvar-
jata z žganjekuho. Kuha-
ta hruškovo, jabolčno in če-
šnjevo žganje, najbolj zna-
na pa sta po limbinovem in 
češpljevem žganju. Svojo 

stojnico postavljata na prire-
ditvah na Koroškem, že ne-
kaj let pa sta med sodelujo-
čimi na razstavi Dobrote slo-
venskih kmetij na Ptuju. Za 
svoje kakovostno žganje sta 
pobrala že nekaj nagrad. Na 
vprašanje, ali morata imeti 
za svojo dejavnost posebno 

dovoljenje, Nužej odgovar-
ja, da ne. Žganjekuha je kot 
dejavnost všteta v kmetijsko 
dejavnost, in ker kmetija ni 
velika, jim ni treba plačevati 
posebnega davka. Je pa kar 
visoko obdavčena žganje-
kuha, nad šest evrov na liter 
čistega alkohola.

Olga Voglauer z Biljnovsa 
/ Fellersdorfa pri Bilčovsu 
/ Ludmannsdorfu, ki z mo-
žem Markusom gospoda-
ri na biološki kmetiji pri Ku-
mru, je čisto resno zajadrala v 
politične vode. Izbrana je bila 
za govornico stranke Zelenih 
na Koroškem, zvezno vodstvo 
stranke pa jo je na kandidatni 
listi za predčasne volitve v dr-
žavni zbor na Dunaju, ki bodo 
29. septembra, postavilo na 

sedmo mesto. Olga ima po 
ocenah političnih analitikov 
realne možnosti za izvolitev 
v zvezni parlament, kar je od 
koroških Slovencev doslej us-
pelo Karlu Smolleju in An-
geliki Mlinar. Olga Voglau-
er sporoča, da želi biti v zve-
znem parlamentu močan 
glas za narodne skupnosti, za 
človekove pravice, za sonarav-
no kmetijstvo in za spoštljivo 
politiko do ljudi. 

Olga Voglauer (levo) z očetom Miho Zablatnikom in 
Vladimirjem Čeligojem, ki na slovenskem kmetijskem 
ministrstvu skrbi za Agro Slomak, slovensko manjšinsko 
kmetijsko koordinacijo

Marica in Nužej Wieser iz Zgornjih Rut pri Radišah na 
kmečkem prazniku v Vidri vasi

Jože Košnjek

med sosedi
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Za boljšo šolo (34)

Vrednote moramo živeti
Pri nastajanju vzgojne-

ga načrta šole so se mora-
li učenci, učitelji in starši 
najprej dogovoriti, katere 
so zanje najpomembnejše 
vrednote. Zelo hitro so priš-
li do skupnega imenovalca. 
Očitno so v vseh ljudeh, ne 
glede na starost in življenj-
ske izkušnje, enake potre-
be in pričakovanja. Na prva 
mesta so se v šolah uvrstile 
vrednote, kot so varnost, od-
govornost, delavnost, zna-
nje, dobri odnosi, poštenje, 
zabava. Slednjo so verjetno 
dodali učenci, saj si želijo, 
da bi se ob resnih dogod-
kih v šoli dogajalo tudi kaj 
veselega, npr. šolski plesi, 
zabave, športne igre, skriti 
kotički za medsebojno dru-
ženje … Ko so bile vredno-
te izbrane, se je bilo treba 
dogovoriti, kako jih bodo 

uresničevali, kdo bo opra-
vil konkretne naloge. Zna-
no je, da je razkorak med 
deklariranimi vrednotami 
in našim dejanskim vede-
njem pogosto velik. Varnost 
učencev v šoli je pomemb-
na vrednota, celo za tiste 
učence, ki običajno brez-
glavo divjajo po šoli in ogro-
žajo sebe in druge učence. 
Jaz moram biti varen in dru-
gi so mi dolžni to zagotoviti, 
razmišljamo, ne vidimo pa 
svojih ravnanj, s katerimi 
spravljamo v nevarnost dru-
ge. To je bistveni problem. 
Kako pripraviti učence in 
tudi tiste starše, ki rinejo s 
svojim avtom tik pred šol-
ska vrata in spravljajo v ne-
varnost pešce, da bodo oza-
vestili svoje napačno ravna-
nje in ga skušali odpraviti. 
Zato običajno ni dovolj eno 

opozorilo ali zapisano pra-
vilo v šolskem redu, pač pa 
veliko pogovorov in izku-
stvenih delavnic z otroki, da 
bi dosegli želeno vedenje. 
Enako je z drugimi vredno-
tami. Vsi bi radi odgovorne 
otroke, starši in učitelji. Pa 
vendar eni starši namesto 
otroka prevzamejo vso od-
govornost za šolo, spet dru-
gi se za otrokovo delo sploh 
ne zanimajo. Tudi učitelji 
pogosto preveč odgovorno-
sti za uspeh učencev prev-
zamejo nase, namesto da bi 
jih od prvega razreda naprej 
učili, da so šolske obvezno-
sti njihova dolžnost. Učen-
ce bodo odgovornosti nau-
čili, če bodo dosledno vztra-
jali, da svoje naloge kvalite-
tno opravijo. Tudi vrednoto 
delavnosti si predstavljamo 
vsak po svoje. Marsikateri 

starši menijo, da bo postal 
otrok delaven, če bo njih 
opazoval pri delu, zato ga 
z delom ne obremenjujejo 
preveč. V resnici pa se de-
lavnosti učimo tako, da de-
lamo, ne da opazujemo dru-
ge pri delu. Tudi učitelji si 
želijo delovne otroke – in 
takšne jih bodo naredili, če 
jih bodo znali zaposliti pri 
pouku. Otroci bodo imeli od 
tega dvojno korist: pridobi-
vali bodo učne in delovne 
navade in prišli bodo do ka-
kovostnejših znanj, ki dolgo 
ostanejo v spominu. Tudi 
dobrih odnosov se moramo 
učiti, in sicer s tem, da smo 
prijazni med seboj, odkriti, 
spoštljivi, sočutni in si prip-
ravljeni pomagati. Ker se 
teh veščin veliko otrok ne 
nauči doma v družini, jih 
mora tega učiti šola – ker 

je vzgojno-izobraževalna 
ustanova. Tudi vrednota 
poštenosti se nam zdi pov-
sem samoumevna, ker ima-
mo sebe za poštenega člove-
ka. Drugi so problem. Otro-
ci si želijo poštene in pravič-
ne učitelje, starši in učitelji 
pa otroke, ki bodo vselej go-
vorili resnico. Poštenja in 
resnicoljubnosti nekaj pri-
nesemo na svet, še več pa se 
ga moramo naučiti z vzgo-
jo. Najprej doma, potem pa 
v šoli in nato v službi. 

V naši družbi velikokrat 
rečemo, da nimamo več vre-
dnot. Ni res, vrednote so, 
samo premalo jih živimo. 
Da bo naša prihodnost svet-
la in optimistična, mi sami 
najprej živimo skladno z 
vrednotami. Le tako bodo 
naprej živele tudi v naših 
otrocih.

Ivka Sodnik

Miha Naglič

Rok na veliki šmaren

»Pripravljeni smo bili na 
nastop in smo čakali in čaka-
li in končno smo bili na vrsti 
... Pred nami je bilo pol mili-
jona spečih ljudi. Ti ljudje so 
bili zunaj. Bilo je, kot bi slikal 
Dantejevo sceno, le telesa iz 
pekla, vsa prepletena in spe-
ča, prekrita z blatom. In to je 
trenutek, ki ga ne bom poza-
bil, dokler bom živ: četrt mi-
lje daleč v temi, na drugem 
robu te sklede je bil neki člo-
vek, ki je prižigal svoj vžigal-
nik, in slišal sem: 'Ne skrbi, 
John. Mi smo s tabo.' Osta-
li del koncerta sem odigral 
zanj.« Tako je koncertni ter-
min skupine Creedence Cle-
arwater Revival komentiral 
njen član John Fogerty; na-
stopili so v soboto, 16. 8., ob 
0.30 po polnoči. V treh dneh 
je nastopilo več kot trideset 
izvajalcev, med njimi Jimi 
Hendrix, Janis Joplin, The 
Who, Santana, The Band, 
Grateful Dead … »Jimi 
Hendrix je bil zadnji izvaja-
lec, ki je nastopil na festiva-
lu. Zaradi deževne nedelje 
je pričel z nastopom šele v 
ponedeljek zjutraj ob 8.30. 
Poslušalcev je bilo takrat bi-
stveno manj, okrog 30.000 
… Hendrix in njegova nova 
skupina Gypsy Sun and Ra-
inbows so izvedli dvourni na-
stop. Njegova psihedelična 

verzija ameriške nacionalne 
himne 'The Star-Spangled 
Banner' je trajala približno 
tri četrtine nastopa, nadalje-
vala pa se je v skladbo 'Purple 
Haze'. Skladba je postala 'del 
Zeitgeista 60. let' in je bila za 
vedno ohranjena v filmu Wo-
odstock. Hendrixov imidž 
med izvajanjem skladbe, ko 
je nosil modro-bel suknjič in 
rdečo ruto, je postal znan kot 
opredelitev trenutka 60. let 
…« Woodstock je navdušil 
večino udeležencev. »Na fe-
stivalu je vladal občutek ne-
kakšne družbene harmoni-
je, ki je s kakovostjo glasbe in 
ogromno množico ljudi v bo-
hemskih oblačilih, obnaša-
nju in navadah pripomogel k 
stvaritvi enega trajnih dogod-
kov 20. stoletja. Po koncertu 
je Max Yasgur, lastnik zem-
ljišča /po politični opredeli-
tvi pa republikanec, op. M. 
N./, festival videl kot zmago 
miru in ljubezni. Govoril je o 
tem, kako je skoraj pol mili-
jona ljudi, napolnjenih s po-
tencialom za nesreče, nemi-
re in katastrofo, preživelo tri 
dni z glasbo in mirnimi mis-
limi. Dejal je: 'Če se jim prid-
ružimo, lahko težave dana-
šnje Amerike spremenimo 
v upanje na svetlejšo in mir-
nejšo prihodnost …'« Bistve-
no pri Woodstocku je, da si 
moral biti tam. Televizijske-
ga prenosa ni bilo, e-komu-
nikacij tudi ne. Novinarji, ki 
niso prišli že pred začetkom, 

pozneje do prizorišča sploh 
niso mogli, ker zaradi pro-
metnega kaosa po tleh sploh 
ni bilo dostopno. »The New 
York Times je opisoval, da 
so 'sanje marihuane in rock 
glasbe' prignale 300.000 lju-
di na Woodstock', ki naj bi se 
končal v 'nočni mori blata in 
stagnacije'. Članek so zaklju-
čili z vprašanjem 'Kakšna 
kultura je to, ki lahko povzro-
či tako ogromen nered?' Po-
ročanje je postalo bolj pozi-
tivno proti koncu festivala, 
deloma zato, ker so starši obi-
skovalcev koncerta poklicali 
medije in jim na podlagi te-
lefonskih klicev svojih otrok 
sporočili, da je njihovo po-
ročanje zavajajoče. Barnard 
Collier, ki je s prizorišča Wo-
odstocka poročal za The New 
York Times, trdi, da so nanj 
pritiskali uredniki časopisa, 
da bi o dogodku napisal ne-
gativni članek. Collier je nato 
grozil, da ne bo napisal član-
ka, dokler mu izvršni ure-
dnik časopisa, James Reston, 
ni dovolil, da opiše dogodek, 
kot ga sam vidi. Članek je go-
voril o prometnih zastojih in 
manjših kršitvah zakonov, 
poudarjal pa je sodelovanje, 
velikodušnost in dobroduš-
nost obiskovalcev festivala. 
Po koncu festivala je Colli-
er objavil še en članek o od-
hodu obiskovalcev s festiva-
la in nizkem številu nasilnih 
dejanj na dogodku, pohva-
lil pa je glavnega zdravnika 

dogodka …« Skratka: Wo-
odstock 1969 je bil epohalni 
dogodek v razvoju rokovske 
kulture, ta pa je v naslednjih 
desetletjih postala ena naj-
bolj globalnih in povezujočih 
kultur planeta, ki sta ga do-
ber mesec pred tem z Lune 
gledala ameriška astronav-
ta … Vsem velja naš poklon. 
(Vir: Wikipedija)

Sto dvajset kosov na sto 
prebivalcev

Pa še druga plat »Ameri-
ke«: delež strelnega orožja 
na prebivalca. Ta je v ZDA 
nesorazmerno visok. Tako 
visok, da ima Črna gora kot 
evropska država z največ 
orožja na prebivalca še ved-
no trikrat manjši delež od 
ZDA. ČG: 39 kosov na sto 
prebivalcev. ZDA: 120 na sto 
prebivalcev.

Jaz, po poklicu pesnica

Sklenimo s pesmijo: »Jaz, 
/ po poklicu pesnica, / toli-
kokrat obsojena, / da sem 
vrana, / ne bi nikdar zame-
njala / z Miloško Venero: / 
medtem ko ona vlada v Lo-
uvru / in zbira prah, / jaz 
vse dni / odkrivam sonce / 
in si med vulkanskimi / do-
linami / in ostanki vojne / 
ogledujem obljubljeno de-
želo.« To so verzi nikarago-
vske pesnice Claribel Ale-
gría (1924–1918). Tudi njej 
velja poklon.

Woodstock 1969
Letos mineva pol stoletja od dveh ključnih dogodkov, ki sta leta 1969 zaznamovala dvajseto stoletje.  
Prvi je bil prvi pristanek astronavtov na Luni, drugi pa rokovski festival Woodstock, ki se je zgodil v 
dneh od 15. do 18. avgusta …

Woodstock 1969: Trije dnevi miru in glasbe. Zbranim ni šlo 
za politiko, ampak za pravico do svojega načina življenja. 

Eden od protestov, na katerih vse več ameriških državljanov 
zahteva več javne kontrole nad zasebnim posedovanjem in 
uporabo orožja, Washington, 26. 1. 2013. / Foto: Wikipedija

Nikaragovska pesnica Claribel Alegría (1924–1918) z možem 
in otroki / Wikipedija
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Maja Bertoncelj

Po dolgih letih je občina 
Medvode dobila dva nova 
častna občana. Razglasili so 
ju ob občinskem prazniku v 
juliju, na predvečer rojstva 
Jakoba Aljaža, zavetnika ob-
čine. Eden izmed njiju je Ja-
nez Šušteršič s Seničice, ki 
je, zanimivo, celo sorodnik 
Jakoba Aljaža. 

Postali ste častni občan ob-
čine Medvode. Je sedaj kaj 
drugače?

Ko me ljudje srečajo in mi 
čestitajo, vidim, da je ta na-
ziv res nekaj pomembne-
ga. Sicer pa ni nobene spre-
membe. Vedno sem vse de-
lal s srcem, žarom, entuzi-
azmom, ne z mislijo, da bi 
za to kdaj dobil kakšno pri-
znanje. Slovenski rek pravi, 
da kar človek zmore, je sto-
riti dolžan. Določene zade-
ve sem bil sposoben nare-
diti. Počutil sem se dolžne-
ga, da to izpeljem. Uspe-
lo mi je ob podpori svojih 
najbližjih ter ožje in širše 
okolice. Brez tega človek 
sam ne more storiti veliko. 
Kar precej je ljudi, ki dela-
jo nesebično, podarjajo svoj 
čas in svoje sposobnosti za 
dobro skupnosti in ne pri-
čakujejo nobenega prizna-
nja, jih nihče za to ne pred-
laga. Kljub vsemu to dela-
jo z veseljem. Če nekaj de-
laš za drugega, je to največja 
nagrada zase. Noben papir, 
tudi ne nobena valuta tega 
ne more nadomestiti.

Za naziv častnega občana so 
vas predlagali že pred leti, a 
takrat niste dali soglasja.

Opravičujem se gospodu, 
ki sem ga takrat zavrnil. Ne-
kako se nisem videl v tej vlo-
gi, ravno zato, ker sem imel 
občutek, da če sem že nekaj 
naredil, sem naredil pred-
vsem zase, zaradi svojega 
zadovoljstva. Če je bilo to 
delo v prid ljudem, pa je to-
liko lepše. Letos sem si na 
prigovarjanje predlagate-
ljev premislil.

Prihajate z znane domači-
je pri Tometu. To je vašemu 
življenju zagotovo dalo po-
seben pečat.

Naša domačija ima 
večstoletno tradicijo in je 
zagotovo imela name po-
memben vpliv. Pred drugo 
svetovno vojno je bil kar ne-
kaj let tukaj sedež občine. 
Do leta 1976 je bila v hiši 
gostilna. Domačija ima res 
bogato zgodovino, o kateri 
bi lahko dolgo govoril. Tu-
kaj so se srečevali številni 

najpomembnejši ljudje kul-
turnega in političnega živ-
ljenja, kar je večkrat v svoji 
knjigi Leta mojega popoto-
vanja omenil tudi Fran Sa-
leški Finžgar. Pogovarja-
ti sem se imel priložnost s 
številnimi znanimi ljudmi. 
Da so se srečevali prav pri 
nas, ni naključje. Domači-
ja je ob Tometovem mostu, 
ki je znamenitost občine in 
preko katerega je potekala 
cesta od Ogleja do Salzbur-
ga, glavna prometnica se-
ver–jug. Lahko si mislite, 
kako živahno je bilo tukaj. 
Šele 1938/39 so gradili novo 
glavno prometnico. Po za-
slugi arhitekta dr. Marjana 
Mušiča je bil most uvrščen 
v znamenitost najvišje ka-
tegorije v Jugoslaviji, enako 
kot most v Mostarju. Name 
so imele vpliv tudi še druge 
okoliščine. Lahko bi rekel, 
da je moja generacija sreč-
na generacija. Rojen sem bil 
leta 1946, torej po drugi sve-
tovni vojni. Z zelo majhni-
mi stvarmi smo bili zado-
voljni. Veselje nad vsem do-
živetim, doseženim, je bilo 
toliko bolj pristno kot da-
nes, ko je vsega v izobilju in 
te neposrednosti, pristnosti 
ni čutiti toliko. 

Vaši poklicna in življenjska 
pot sta izjemno bogati. V 
mladosti ste bili aktiven član 
Telovadnega društva Parti-
zan Medvode.

Ponosen sem, da sem bil 
kot najstnik v izbrani vrsti 
za nastop na zletu Partiza-
na v Beogradu. Obiskoval 

sem redno vadbo, skakal na 
smučeh ... Danes kondicijo 
ohranjam predvsem z de-
lom na kmetiji. Prevzel sem 
jo leta 1985, sedaj pa jo vodi 
že sin, pomagam pa po svo-
jih zmožnostih. 

Po prihodu iz služenja vo-
jaškega roka ste se zaposli-
li. Delali ste tudi na srednji 
šoli kot učitelj. Kakšno ob-
dobje je bilo to za vas?

To je bilo v sedemdese-
tih letih. Dobil sem prilož-
nost za nadomeščanje ko-
lega, ki je odšel na visoko 

politično funkcijo. Kot uči-
telj strokovnih predmetov 
sem v današnjem Šolskem 
centru Škofja Loka delal 15 
let. Naša šola je bila nosi-
lec gradnje srednješolske-
ga centra. Pri pedagoškem 
delu sem uvajal in upora-
bljal videotehniko. V osem-
desetih letih sem bil nato na 
Zavodu za šolstvo v okviru 
oddelka za šolsko televizi-
jo imenovan v komisijo za 
uvajanje videotehnologije v 
vzgojo in izobraževanje.

Aktivno ste sodelovali pri 
demokratizaciji Slovenije v 
osamosvojitvenih procesih 
in v vojni za Slovenijo. 

Osamosvajanje, demokra-
tizacija Slovenije ... To smo 
spremljali v živo in čutil sem 
dolžnost, da sem pri tem ak-
tivno sodeloval. Če pogle-
dam nazaj, to ni bilo eno-
stavno. Danes se imajo vsi 
za demokrate, vsi zelo veliko 
vedo, takrat pa se dejansko ni 
vedelo, kaj bo v prihodnosti, 
kaj nas čaka. Lahko bi se obr-
nilo drugače in bi pristal tudi 
v kakšnih zaprtih prostorih. 

Žal ta želja, vizija nista šli po 
naših predstavah. Vse pre-
več ljudi danes državljanstvo 
razume kot neki razvajen ot-
rok: vse bi radi imeli in zah-
tevajo, nihče pa ne bi nič 
prispeval. Ravno zato je 
bila od vsega začetka moja 
dolžnost, da svoje razume-
vanje države, ki se mi je zde-
lo pravo, posredujem dru-
gim ljudem in zato odloči-
tev za organizacijo dveh pri-
reditev v počastitev državnih 
praznikov: 26. decembra 

ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti na Sv. Jakobu in 
24. junija pred dnevom dr-
žavnosti na Bonovcu. S tem 
se v ljudeh vzbuja občutek 
državljanstva v pravem po-
menu. Pregovor pravi, če 
ne hodiš po stezi, se zaras-
te, če ne izkoriščaš svojih ta-
lentov, propadejo ... Res se 
mi zdi izjemno, da se pri-
reditev, kot je na primer na 
Sv. Jakobu, obdrži tako dol-
go, da ljudje vsako leto pri-
dejo v tako velikem številu 
in to ne glede na vreme. Pri-
dejo ne le iz medvoške obči-
ne, tudi iz drugih krajev Slo-
venije in tujine. To je dokaz, 
da ima ta prireditev neko po-
sebno težo, pristnost.

Bili ste zagovornik ustano-
vitve samostojne Občine 
Medvode in dolgoletni ob-
činski svetnik. Gre razvoj 
občine v pravo smer?

Menim, da se občina lepo 
razvija, da gre v pravo smer. 
Takrat je bilo tako kot pri pri-
zadevanju za samostojnost 
Slovenije. Tisti, ki smo se za 
to zavzemali, smo na volitvah 
izgubili. Na lokalni ravni sva 
samostojnost medvoške ob-
čine zelo zagovarjala s prija-
teljem Miroslavom Mozeti-
čem, na volitvah pa je potem 
zmagala druga opcija. Samo-
stojnost občine smo zago-
varjali iz izkušenj, ki smo jih 
imeli v preteklosti. Odločitev 
je bila pravilna.

Še vedno ste zelo aktivni tudi 
v Kmetijski zadrugi Medvo-
de. V kakšni vlogi?

Od leta 2004 sem pred-
sednik zadruge in upravne-
ga odbora. Delo opravljamo 
z velikim žarom in smo us-
pešni. Tudi številna prizna-
nja, ki smo jih dobili, kaže-
jo, da okolica to delo ceni. 
Naša zadruga je med uspe-
šnejšimi v Sloveniji. Od leta 
2000 sem bil dva mandata 
izvoljen v svet Kmetijsko-
-gozdarske zbornice Slove-
nije (KGZS) kot predstavnik 
osrednje slovenske regije.

Kako naprej?
Star sem 73 let. Delam, 

kar zmorem. In kar zmo-
rem, čutim, da sem dolžan 
narediti, naj bo za dom ali za 
skupnost. Za zdaj moj apa-
rat še deluje. Ko pa bo začel 
pešati, bom živel od spomi-
nov. Moram priznati, da jih 
v preteklosti nisem velikok-
rat obujal. V času po preje-
mu priznanja, ko sem imel 
več intervjujev, pa vidim, da 
je bilo moje dosedanje živ-
ljenje zelo zanimivo in pol-
no. Upam, da bo to še trajalo.

Polno življenje častnega občana
Janez Šušteršič je postal častni občan občine Medvode. Njegovi poklicna in življenjska pot sta izjemno bogati: od športa in 
poučevanja do politike, kmetijstva ... 

Janez Šušteršič je naziv častni občan prejel tudi za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno 
delo, s katerim dokazuje tako svojo visoko državljansko zavest kot tudi željo za ohranjanje 
pozitivnih vrednot slovenskega naroda. / Foto: Peter Košenina

Janez 
Šušteršič

»Za zdaj moj 
aparat še deluje. 
Ko pa bo začel 
pešati, bom živel 
od spominov. 
Moram 
priznati, da 
jih v preteklosti 
nisem velikokrat 
obujal. V času 
po prejemu 
priznanja, ko 
sem imel več 
intervjujev, pa 
vidim, da je bilo 
moje dosedanje 
življenje zelo 
zanimivo in 
polno. Upam, 
da bo to še 
trajalo.«

Janez Šušteršič je bil rojen 27. avgusta 1946 na 
Seničici 1, kjer na domačiji pri Tometu živi vse 
življenje in skupaj s svojo družino skrbi za družinsko 
kmetijo. Njegovi poklicna in življenjska pot sta 
izjemno bogati. Med drugim je konec osemdesetih 
in v začetku devetdesetih let aktivno sodeloval 
pri demokratizaciji Slovenije v osamosvojitvenih 
procesih in v vojni za Slovenijo. Bil je tudi med 
najbolj zavzetimi posamezniki, ki so zagovarjali in 
utemeljevali ponovno ustanovitev Občine Medvode.
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Marjana Ahačič

Avguštin Mencinger, upo-
kojeni zdravnik internist, s 
soprogo že skoraj pet dese-
tletij živi v Radovljici. Ko mu 
je po dolgih letih predajanja 
zdravniškemu poslanstvu 
po upokojitvi vendarle začelo 
ostajati nekaj prostega časa, 
se je z obilico energije posve-
til najprej kulturi in zgodovi-
ni, nato pa – po spletu okoli-
ščin – tudi turizmu. Sodelo-
val je pri obnovi cerkve svete-
ga Petra, na njegovo pobudo 
je bila leta 2007 urejena ka-
pela, posvečena Edith Stein. 
Sodeloval je pri organizaciji 
tekmovanja za Chopinov zla-
ti prstan, je velik podpornik 
Festivala Radovljica, preko 
Kulturnega društva Sotočje 
organizira koncerte, razsta-
ve, predavanja, izlete. Je tudi 
urednik občasnika Skrinja. 
Zdaj z vsem srcem skrbi za 
oživljanje starega mestnega 
jedra in obnovo sakralne kul-
turne dediščine v Radovljici. 
Že več let je prostovoljec pri 
vodenju turistov po Radovlji-
ci, nad katero mu uspe nav-
dušiti tako domače kot tuje 
obiskovalce. S svojim odno-
som in ljubeznijo do kultur-
no-zgodovinskih biserov v 
našem okolju ter z lastnim 
prispevkom za njihovo oh-
ranitev in promocijo je pra-
vi ambasador občine Rado-
vljica, je med drugim zapisa-
no v obrazložitvi občinske-
ga priznanja, velike plakete 
Občine Radovljica, ki jo je za 
delovanje na področju kul-
ture in turizma, ohranjanja 
sakralne dediščine in prispe-
vek k prepoznavnosti Rado-
vljice prejel ob letošnjem ob-
činskem prazniku.

Več kot trideset let je bil 
tudi zdravnik blejskih ve-
slačev in nordijskih tekmo-
valcev, na treh olimpijskih 
igrah je bil zdravnik olim-
pijske reprezentance. Sko-
raj prav tako dolgo je predse-
dnik organizacijskega odbo-
ra za smučarske teke diplo-
matov, politikov in gospo-
darstvenikov na Pokljuki. 
Bil je poslanec prvih demo-
kratičnih volitev v Sloveni-
ji, od osamosvojitve do lani 
je bil tudi član radovljiškega 
občinskega sveta.

Kaj je tisto, kar vas je v Rado-
vljici tako prevzelo, da ste se 
odločili, da jo boste kot pro-
stovoljec predstavljali tuj-
cem, ki pridejo k nam?

Niti sam ne vem odgovo-
ra na to vprašanje. Takoj ko 
sem se upokojil, sem vedel, 
da potrebujem delo, zaposli-
tev; nekaj, česar do tedaj še 

nisem počel. To je bilo ravno 
obdobje, ko se je začela ob-
nova cerkve in stolpa za njo. 
Župniku gospodu Drolcu 
sem predlagal, da v bunker-
ju iz druge svetovne vojne, ki 
je povezan s stolpom, uredi-
mo kapelo. Tisto leto je v Ra-
dovljici v cerkvi pel znani ar-
gentinski operni pevec slo-
venskega rodu Luka Debe-
vec Mayer. Na oltarju je poza-
bil knjižico z mislimi Edith 
Stein. Edith Stein je bila Ju-
dinja, doktorica filozofije, ki 
je sprejela katoliško vero in 
postala nuna, karmeličanka. 
Leta 1942 so jo nacisti umo-
rili v koncentracijskem tabo-
rišču Auschwitz. Papež Ja-
nez Pavel ll. jo je proglasil za 
svetnico in zavetnico Evrope. 
Njene misli in njena zgodba 
so me nagovorile, da sem po-
mislil: zakaj pa ta žena ne bi 
imela spomenika tudi v Ra-
dovljici? Je simbol trpljenja 
evropske žene v dvajsetem 
stoletju. Judinja, intelektual-
ka, nuna karmeličanka, mu-
čenka. Tudi bunker simboli-
zira trpljenje. Je pa tudi za-
vetnica Evrope, ki ji je v tem 
času predsedovala Slovenija. 
Prijatelja, zdaj že pokojnega 
slikarja Branka Čušina, sem 
prosil za pomoč pri preure-
janju tega bunkerja v kape-
lo. Predlagal je, da na ploš-
če pohorskega granita nasli-
ka Edith Stein v različnih ob-
dobjih njenega življenja. Ob 
pomoči dr. Ceneta Avgušti-
na, Rajka Bizjaka, pokojne-
ga Lada Eržena ter mojstrov 
Joža Eržena in Silva Jelenca 
iz Krope sem se lotil dela. Ka-
pelo smo uredili in že juni-
ja 2007 smo prejeli pismo iz 
Bruslja, ki je za tisto jesen na-
povedovalo obisk predsedni-
ka Parlamentarne skupščine 

Sveta Evrope Reneja van den 
Lindna. Res je prišel, in ko 
sem se ravno pripravljal, da 
mu v kar se da lepi angleš-
čini na kratko predstavim 
Edith Stein, me je kar ustavil 
in rekel, da ne potrebuje raz-
lage, saj da obe njegovi hčeri 
hodita na gimnazijo, ki nosi 
njeno ime. Leta 2010 je ka-
pelo blagoslovil ljubljanski 
nadškof dr. Anton Stres. Šte-
vilni obiskovalci Radovljice 
si ogledajo tudi to kapelo. V 
knjigi vtisov so vpisani obi-
skovalci iz več kot štiridese-
tih držav.

In tako se je začela vaša »ka-
riera« vodnika po Radovljici?

Menda res … Po kapeli 
sem nadaljeval s cerkvijo sv. 
Petra, ki me je vedno zelo 
zanimala. Ne nazadnje ima 
status državnega spomeni-
ka prvega reda. Ker sem do-
poldneve pogosto preživel 
med opravljanjem manjših 
del okoli cerkve in župni-
šča, sem videl, koliko ljudi jo 
vsak dan obišče. Pa se je zgo-
dilo, da mi je direktorica Tu-
rizma Radovljica Nataša Mi-
kelj sporočila, da si bodo cer-
kev prišli ogledat francoski 
novinarji. Sprejel sem jih ... 

Svoje vodenje ste nato raz-
širili čez ves Linhartov trg ...

Kar zgodilo se je. Pa saj je 
logično, trg je nekakšen mu-
zej pet stoletij arhitekture. 
Vsi študentje arhitekture bi 
morali priti na ogled stare 
Radovljice. Če pa se postavi-
te pred novi lekarniški mu-
zej, z enim pogledom zaob-
jamete veliko dolgo rene-
sančno fresko na župnišču, 
zraven nje je baročna posli-
kava, cerkev je gotska in ob 
njej renesančna graščina!

Kaj pa vas je privedlo v poli-
tiko? Vaš občutek za vljudno 
komunikacijo?

Ne ne, tudi politika je bila 
bolj slučaj. Po srcu nisem 
ravno politik. Ko so me izbra-
li za kandidata za poslanca v 
prvem parlamentu, sem pri-
stal zato, ker so me prepriča-
li, da me kot zdravnika pozna 
in spoštuje veliko Gorenjcev, 
zato so moje možnosti za iz-
volitev kar velike. Upal sem, 
da ne bom izvoljen, a sem na 
koncu vendarle dve leti preži-
vel v Ljubljani. Ob koncu Pe-
terletove vlade mi je bilo po-
nujeno, da ostanem v politi-
ki, diplomaciji, a sem si želel 
nazaj v bolnišnico … Vse živ-
ljenje sem bil vendarle pred-
vsem zdravnik.

Pa tudi v domačem kraju ste 
želeli ostati, se mi zdi ...

Takole bom povedal: moj 
prijatelj, upokojeni zdrav-
nik iz Srbije, redno prihaja k 
nama s soprogo na počitni-
ce za nekaj dni. Vsakokrat 
posebej se ne more načudi-
ti, kako urejeno je tukaj živ-
ljenje v primerjavi z njegovo 
domovino. Mladini je vse na 
razpolago, opaža, vse je na 
dosegu roke, mi pa se tega 
premalo zavedamo. Stri-
njam se z njim, da imamo 
v Radovljici družbeni stan-
dard zelo visok, zato ni prav, 
da ves čas kritiziramo. Sam 
sem seveda posebej pozo-
ren na zdravstvo, ki je prav 
tako ves čas na udaru kriti-
ke. Pa načeloma funkcioni-
ra: ravno danes sem bil pri-
ča nesreči, v kateri se je poš-
kodoval kolesar. V nekaj mi-
nutah je bil pri njem rešilni 
avto! Otroška igrišča imamo 
sredi mesta, tudi športa igri-
šča. In če dodate še kulturo, 

smo po kvaliteti življenja v 
sami špici Slovenije. Pa na-
rava – le kje je še tako lepo?

Na izjemno veliko področ-
jih, pomembnih za življenje 
skupnosti, ste aktivni. Je bilo 
to nekaj, kar ste prinesli s se-
boj na ta svet?

Vedno sem želel biti 
zdravnik in kot zdravnik 
sem zelo rad delal. Druge 
stvari so me le obrobno za-
nimale. Razen športa, seve-
da. Tam sem se čutil zelo iz-
polnjenega, zlasti kot zdrav-
nik športnikov. Ampak ko 
sem se pred leti upokojil, je 
bilo, kot da bi uradno medi-
cino začel pozabljati. Verje-
tno zato, ker je na tem po-
dročju tako izjemen in hi-
ter napredek. Z znanjem, ki 
ga imam zdaj, bi bil ta hip 
lahko v bolnici le še vratar 
… Čeprav, šalo na stran, tis-
ta osnovna medicinska lo-
gika v človeku ostane in ve-
liko ljudi še vedno pride k 
meni po nasvet, kljub temu 
da medicinskega napredka 
ne zasledujem več. Ampak 
tako kot se jaz ne znajdem 
več v tem sistemu, se naj-
brž današnji zdravniki ne 
bi znašli v tistem, v katerem 
sem delal jaz. Spomnim se, 
da smo bili neko obdobje v 
jeseniški bolnišnici zapos-
leni le trije internisti. Ko je 
eden od drugih dveh za dol-
go zbolel, sva s kolegom de-
žurala vsako drugo noč.

Kaj pa je na vas naredilo naj-
večji vtis v tistem obdobju, ko 
ste bili zdravnik športnikov?

Ves čas sem razmišljal, da 
je vsak športnik, ki je veli-
ko dosegel, tudi velika oseb-
nost kot človek. To je tisto, 
kar me je najbolj prevze-
lo. Iztoka Čopa, veslača, se 
spomnim kot enega takšnih 
posebnih ljudi. Veste, špor-
tniki so pred velikimi tek-
movanji pot izjemno hudi-
mi psihičnimi obremenit-
vami. Pogosto so prišli ve-
čer pred tekmo k meni in 
mi potožili, da se slabo po-
čutijo, in če je bil rezultat 
pod pričakovanji, so to po-
jasnjevali z boleznijo. Razu-
mel sem jih in sprejel svojo 
vlogo; zdravnik je tam tudi 
zato, da prevzame del neu-
speha. In prav je tako. Iztok 
pa ni bil takšen. Spomnim 
se tekmovanja, na katerem 
smo pričakovali kolajno, 
pa je bil »le« četrti. Po tek-
mi je prišel k trenerju in re-
kel: »Ni šlo. Verjetno zato, 
ker sem se sam sebi preveč 
smilil ...« Kaj takšnega lah-
ko reče samo vrhunski špor-
tnik in izjemna osebnost.

Le kje je še tako lepo
Avguštin Mencinger, upokojeni zdravnik, zaljubljen v domačo Radovljico, je po desetletjih bogate zdravniške kariere vso svojo 
energijo usmeril v skrb za urejanje in promocijo starega dela tega očarljivega zgodovinskega mesta. 

Avguštin Mencinger pred kapelo Edith Stein v Radovljici / Foto: Gorazd Kavčič

Avguštin 
Mencinger

»Vedno sem 
želel biti 
zdravnik in kot 
zdravnik sem 
zelo rad delal. 
Druge stvari so 
me le obrobno 
zanimale. 
Razen športa, 
seveda. Tam 
sem se čutil zelo 
izpolnjenega, 
zlasti kot 
zdravnik 
športnikov. 
Ampak ko 
sem se pred leti 
upokojil, je bilo, 
kot da bi uradno 
medicino začel 
pozabljati. 
Verjetno zato, 
ker je na tem 
področju tako 
izjemen in hiter 
napredek. Z 
znanjem, ki ga 
imam zdaj, bi 
bil ta hip lahko 
v bolnici le še 
vratar …«
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Suzana P. Kovačič

Življenje teče zelo počasi 
in nič hudega ni, če zamu-
jaš. To je bila ena prvih stva-
ri, ki se jih je študentka me-
dicine Eva Flajnik, ki bo je-
seni nadaljevala študij v če-
trtem letniku ljubljanske 
medicinske fakultete, mo-
rala privaditi ob enomeseč-
nem bivanju v Akri, glav-
nemu mestu Gane. Cel ju-
lij je preživela na študentski 
izmenjavi. »Pridobila sem 
novo medicinsko znanje, 
se srečala z boleznimi, ki za 
naše kraje niso tako značil-
ne oziroma jih preprečuje-
mo s cepljenjem. Veliko je 
tuberkuloze, hepatitisa, tudi 
tifusa in malarije. Za vstop 
v Gano sem se morala ob-
vezno cepiti proti rumeni 
mrzlici, brez tega ne bi dobi-
la vizuma,« je povedala Eva. 
Vsak dan je hodila na pra-
kso v največjo bolnišnico v 
Akri, pravzaprav je to kam-
pus, sestavljen iz več bolni-
šničnih stavb in študentske-
ga doma. »To je tudi največja 

bolnišnica v Gani in celo naj-
večja v tem predelu Afrike, 
veliko večja kot ljubljanski 
klinični center. Deset štu-
dentov nas je bilo na izme-
njavi, a sem bila edina Slo-
venka. Razporedili so nas po 
oddelkih, mene na t. i. me-
dical department, ki zdru-
žuje vsa področja medicin-
ske obravnave razen gineko-
loško-porodniškega oddelka 
in kirurgije, ki sta samostoj-
na oddelka. Tu so tako led-
vični kot nevrološki in kardi-
ološki pacienti, po sistemu, 
da pacienta namestijo tja, 
kjer je prazna postelja; tak 
sistem pri njih funkcionira. 

Izven tega sem se dogovori-
la tudi za nekaj prakse na gi-
nekološko-porodniškem od-
delku, prisostvovala narav-
nemu porodu in celo asisti-
rala pri dveh carskih rezih 
– načrtovanem in nujnem. 
Ta izkušnja je bila zelo za-
nimiva, saj mi pri nas česa 
takšnega še ne bi dovolili. V 
operacijski sobi smo bili ki-
rurg, inštrumentarka in jaz 
kot asistentka.« V Gani veči-
na žensk rodi v porodnišni-
cah, področje ginekologije je 
tudi najbolj zaželena speci-
alizacija med ganskimi štu-
denti, ker je tudi najbolj do-
bičkonosna. 

Rjuho pacienti prinesejo 
od doma

»Za zdravstveno zavaro-
vanje v Gani na leto plaču-
jejo pet evrov (preračunano 
iz njihove valute), povpreč-
na plača je 150 evrov. Za teh 
pet evrov imajo v bolnišni-
ci krito najbolj osnovno os-
krbo in prvi pregled zdrav-
nika. Rjuhe za bolnišnično 

posteljo morajo pacienti pri-
nesti od doma in tudi hrano 
pacientom večinoma prina-
šajo svojci, ker si je ne mo-
rejo privoščiti, ker jo je tre-
ba dodatno plačati. Odvzem 
krvi dodatno stane pet evrov, 
rentgen pljuč deset evrov, 
preiskava s CT sto evrov. 
Kdor nima denarja, mu tega 
ne opravijo, četudi je ur-
gentno. Doživela sem, da je 
mlajša ženska prišla na pre-
gled, diagnosticirali so ji tu-
mor v maternici in povedali, 
da je operacija nujna. Ta pa 
stane tristo evrov (s plačilom 
vnaprej) in še štiri krvodajal-
ce bi morala zagotoviti, ker 

krvodajalski sistem pri njih 
ni utečen,« je pojasnila Eva. 
Opremljeni so v bolnišnici 
dobro, a naprave tudi same-
vajo, ker si številni pacien-
ti tega ne morejo privoščiti. 
Morda pa ravno zato, razmi-
šlja Eva, tamkajšnji zdrav-
niki ob prvem pregledu pa-
cientom poskušajo postavi-
ti čim bolj natančno diagno-
zo, da omilijo stisko, ki bi jo 
finančno povzročili dodatni 
pregledi. 

Bolj kulturna kot 
popotniška izkušnja

Akra je velemesto ob oce-
anu, a se tam nihče ne kopa 
zaradi visokih valov in one-
snaženosti, ogromno je na-
plavljene plastike. V mes-
tu ni zelenja, pač pa veliko 
betona. Stanovanja so skro-
mna. Skupaj z ostalimi štu-
denti na izmenjavi je Eva sta-
novala v študentskem domu 
v kampusu. »V Gani nismo 
obiskali veliko krajev, smo 
pa začutili ljudi. Zelo pri-
jazni in odprti so in pove-
zani med seboj. Tudi zelo 
verni, večinoma so kristja-
ni; prevladujeta karizmatič-
na in katoliška cerkev. Ker so 
se vsi njeni novi ganski pri-
jatelji vsako nedeljo udeleži-
li svete maše, se je eno ne-
deljo udeležila obreda v ka-
rizmatični, drugo pa v ka-
toliški cerkvi. »V karizma-
tični cerkvi je bilo vse zelo 
naglas. Skupaj z domači-
ni smo plesali, peli, ploska-
li, bil je cel žur, ki je trajal 
tri ure in pol. Mnogi verni-
ki so bili videti kot v transu. 
Po koncu maše so se zbrali 

ob hrani in druženju. Niso 
premožni, imajo pa veliko 
drugega dragocenega: delu-
jejo kot skupnost, na kate-
ro se lahko zanesejo. Ogo-
varjali so me, spraševali, za-
kaj sem prišla v Gano, kako 
je pri nas v Sloveniji, prav 
vse jih je iskreno zanimalo.« 
Uradni jezik je angleščina, 
ker je bila Gana angleška ko-
lonija, ljudje pa na ulici ko-
municirajo še največ v lokal-
nih jezikih, najbolj razširjen 
je twi. »Angleško ne znajo 
vsi, samo izobraženi. Osnov-
na šola je obvezna, srednjo 
šolo obiskujejo bolj kot ne 
otroci iz višjih slojev. Tako v 
bolnišnico pride pacient, ki 
ga še zdravnik ne razume, 
ker ravno tega lokalnega jezi-
ka ne govori, in iščejo druge-
ga zdravnika, ki se bo s paci-
entom lahko sporazumel,« je 
pojasnila sogovornica. 

Pretresla jo je utrdba,  
v katero so strpali sužnje

Na nekaj izletov so se štu-
denti, ki so bili na izmenja-
vi, vendarle odpeljali. Eve 
se je najbolj dotaknila utrd-
ba Cape Coast Castle, ka-
mor so v zgodovini koloni-
alisti strpali sužnje, preden 
so jih s čolni poslali po sve-
tu. »To so bili prostori, člo-
veka nevredni. Sužnji so 
bili natrpani eden do dru-
gega, samo stali so lahko ali 
pa ležali eden na drugem, z 
enim samim okencem v pro-
storu. Dobili so za dlan ne-
kih ostankov hrane na dan, 
bili so brez sanitarij in tudi 
brez možnosti, da bi šli lah-
ko kam drugam na potrebo. 

Vse to tu še občutiš, zares me 
je pretreslo,« je povedala.   
Enkrat so se povzpeli na naj-
višji ganski hrib, 885 me-
trov visoko Afadjato. »Hodi-
li smo manj, kot hodim na 
Sv. Jošt nad Kranjem, a je 
bilo zaradi vlage in vročine 

zelo zahtevno. Polovico 
maja, ves junij in julij ima-
jo deževno obdobje, zanje je 
pri 35 stopinjah že kar hla-
dno. Najbolj vroče je januar-
ja in februarja, ko imajo več 
kot štirideset stopinj Celzi-
ja.« Obiskali so še turistično 
plažo Takoradi, ki leži dves-
to kilometrov od Akre, a so 
za pot zaradi slabe cestne 
infrastrukture samo v eno 
smer porabili skoraj ves dan.  
Izmenjavo je Evi Flajnik 
omogočilo slovensko dru-
štvo študentov medicine, 
ki je del mednarodne zveze 
študentov medicine IFMSA. 
A zato, da je imela priložnost 
odpotovati v Gano, je morala 
v celotnem študijskem letu 
zbrati čim več točk z doda-
tnimi aktivnostmi. Med dru-
gim je med pobudniki pro-
jekta Medimedo, s katerim 
zmanjšujejo strah pri otro-
cih, ki jih navadno bele ha-
lje in zdravniški pripomočki 
plašijo. Skozi igro otrokom, 
še največkrat v vrtcih, pred-
stavljajo zdravniško delo in 
jim s tem zmanjšujejo strah. 
Tudi to zadnjo gansko izku-
šnjo, sama jo opiše kot izo-
braževalno-kulturno, jemlje 
kot dragoceno. 

Na študentski izmenjavi v Gani
Študentka medicine Eva Flajnik iz Zgornje Besnice je bila mesec dni na študentski izmenjavi v Gani. Pridobila je novo medicinsko znanje, se srečala z 
boleznimi, ki za naše kraje niso tako značilne, prvič asistirala pri carskem rezu. V karizmatični cerkvi je šla k sveti maši in tam pela, plesala in ploskala skupaj 
z drugimi verniki, občudovala še vedno zelo povezano skupnost ljudi ... In se domov vrnila z neprecenljivo izobraževalno-kulturno osebno izkušnjo.

Eva Flajnik je bila edina Slovenka na tej izmenjavi, na fotografiji je z drugimi tujimi študenti 
medicine pred bolnišnico v Akri. Eva je zadaj druga z desne. 

Prvič je asistirala pri carskem rezu. 

Študentje so si sami prali oblačila.

Eva je obiskala Slovenko Metodo Appiah, ki se je v Gano 
preselila iz Komende. Med študijem angleščine in nemščine v 
Ljubljani je spoznala bodočega moža – Ganca, ki je v Ljubljani 
študiral arhitekturo. V Gano je odšla leta 1972 in tam ostala.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Lovro Pogačnik na čelu obrambe 
v Narodni vladi za Slovenijo

Pravijo, da kogar bogo-
vi ljubijo, umre mlad. To je 
doletelo tudi Lovra Pogačni-
ka, ki se je rodil 16. avgusta 
1880 v Kamni Gorici in je 
umrl 5. oktobra 1919 v Lju-
bljani zaradi pljučne bolez-
ni – star 39 let. Ko je bil star 
28 let, je 31. oktobra 1918 ob 
prevratu, to je razpadu Av-
stro-Ogrske, prevzel v Naro-
dni vladi za Slovenijo pover-
jeništvo za deželno brambo, 
ki ga je vodil v zelo težavnih 
razmerah do 20. januarja 
1919, ko je Narodna vlada za 
Slovenijo z odločbo iz Beo-
grada prenehala delovati. 

Gimnazijo je zaključil v 
Ljubljani, pravne nauke z 
doktoratom pa leta 1906 v 
Gradcu. Nato je bil dve leti v 
sodni, potem pa v odvetniški 

praksi in je leta 1909 vstopil 
v službo pri kranjskem de-
želnem odboru v Ljubljani, 
kjer je postal leta 1910 de-
želni komisar, leta 1912 pa 
deželni tajnik. 

Bil je učenec in pristaš 
dr. Janeza Evangelista Kre-
ka. Leta 1907 se je posve-
til delu v Slovenski krščan-
ski socialni zvezi, 10. no-
vembra 1907 pa je prev-
zel predsedništvo novou-
stanovljene Zveze telova-
dnih odsekov v Slovenski 
krščanski socialni zvezi, ki 
so se od leta 1909 imenova-
li Orli. Pod njegovim vpli-
vom je telovadna zveza leta 
1913 imela že 168 odsekov 
s 5.228 člani. 

Po smrti državnega pos-
lanca dr. Ignaca Žitnika je 

kandidiral v njegovem vo-
lilnem okraju notranjskih 
kmetijskih občin; 19. maja 
1914 je uspel proti Josipu 
Lavrenčiču iz Narodne na-
predne stranke s 5130 pro-
ti 4223 glasovom. Tako je 
postal najmlajši državni po-
slanec (star 34 let) v dunaj-
skem parlamentu. Leta 1917 
je v parlamentu vzbudil po-
zornost v svoji polemiki z 
nemškim koroškim poslan-
cem Lutschounigom. 

Ob prelomu v Slovenski 
ljudski stranki novembra 
1917 se je uprl dr. Šuster-
šiču in se pridružil Andre-
ju Kalanu ter bil na zbo-
ru strankinih zaupnikov 
27. decembra 1917 poleg 
Grafenauerja in Fona iz-
voljen za podnačelnika 

Slovenske ljudske stranke. 
V deklaracijskem gibanju v 
letih 1917 in 1918 je na šte-
vilnih shodih in taborih uti-
ral pot misli politične osvo-
boditve in narodnega ze-
dinjenja. Pri tem je bil po-
sebno pomemben shod ko-
roških Slovencev v hotelu 
Trabesinger v Celovcu. Fe-
bruarja 1919 je bil izvoljen 
za poslanca v prvo narodno 
predstavništvo v Beogradu, 
kjer je stopil v tesnejše zve-
ze s hrvaško krščansko so-
cialno stranko ter se vneto 

udeleževal njenih shodov, 
zlasti v Slavoniji.

Ob izrednem narodno-
-političnem delu se je ukvar-
jal tudi s poezijo. V letih od 
1899 do 1904 je pod svo-
jim imenom in psevdoni-
mom Leon Levič objavljal li-
rične pesmi v Zori in Domu 
in svetu, to je zabavno-pouč-
nem listu za katoliške bral-
ce, ki se je pozneje razvil v iz-
razito literarno revijo. V Lju-
bljani ga je ustanovil filozof 
in teolog Frančišek Lampe 
in ga urejal do smrti.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:

   V Martinj Vrhu nad Selci pri Škofji Loki se je 13. 8. 
1835 rodil naravoslovec in leposlovec, vajevec Ivan 
Tušek. Vajevci so bili ljubljanski gimnazijci, ki so v 
letih 1854 in 1855 skrivaj vadili v slovenskem jeziku 
in izdajali literarno glasilo Vaje. 

   V Železnikih se je 15. 8. 1808 rodil pesnik, preva-
jalec in duhovnik Jernej Levičnik. Sodeloval je z A. 
M. Slomškom in objavljal v Krajnski čbelici.

   V Gorjah pri Bledu se je 18. 8. 1857 rodil čebelar 
Jernej Černe. Leta 1895 je v založbi Kmetijske 
družbe izdal knjigo Umno čebelarstvo.

Peter Colnar

Milena Miklavčič

Klemen in Agata sta se 
po poroki vselila v stanova-
nje, ki je bilo več let zapuš-
čeno. Takoj po drugi svetov-
ni vojni ga je oblast zapleni-
la Klemnovim prednikom, 
vanj pa naselila takratni pro-
letariat. Ker je bilo vse, kar je 
bilo meščanskega, na uda-
ru, so novi stanovalci drago-
cene primerke pohištva eno-
stavno zažgali.

»Na stare, zelo gospo-
ske čase mojih prednikov, 
me danes spominjajo le tri 
fotografije. Vse drugo je 

končalo v ognju,« pripove-
duje Klemen. 

Dokler so bili še živi neka-
teri sorodniki, jih je kot ves-
ten zgodovinar obiskoval in 
si sproti beležil zgodbe. Srč-
no si je želel, da bi se doko-
pal do korenin svojih pred-
nikov, za katere meni, da so 
imeli tako sončne kot senč-
ne plati. 

»Moj ded se je poročil z 
žensko, ki je v zakon pripe-
ljala dva nezakonska otro-
ka. V tridesetih letih prej-
šnjega stoletja je bilo takšno 
ravnanje nezaslišano. Sploh 
za moškega iz ugledne dru-
žine, ki je imela kar nekaj 
pod palcem. Kazalo je, da ga 
duhovnik ne bo poročil. A 
ded Jernej, ki je svojo bodo-
čo ženo zelo ljubil, se je obr-
nil na evangeličanskega du-
hovnika, ki pa ni bil tako do-
sleden in je ob primernem 
daru za cerkev hitro pristal, 
da opravi poročni obred. Du-
hovnik iz katoliške cerkve, ki 
je ta obred sprva odklonil – 
zakaj, ne vem – si je potem 
premislil, a prepozno. Ded 
in babica, žal ju nisem poz-
nal, ker sta umrla v enem od 
nemških taborišč, sta po po-
roki živela zelo lepo, a osam-
ljeno življenje. Družila sta 
se le s sorodniki po babiči-
ni strani, dedkovi so se sinu 
tudi uradno odpovedali. To 
je pomenilo, da so ga črtali 
tudi s seznama dedičev. Na 
veliko srečo je pametni od-
vetnik dodal v drobnem ti-
sku klavzulo, v kateri je pisa-
lo, da lahko dedek uveljavlja 
dedno pravico v primeru, 

če bodo njegova dva brata 
vključno z njunimi otroki 
umrli prej kot on in njegovi 
potomci. Še dobro, da se je to 
zapisalo, kajti povojni čas je 
bil do sorodnikov po očetovi 
strani zelo krut. Kot že reče-
no, sta stara starša umrla v 
taborišču, kje sta pokopana, 
ne vemo. Eden od stricev se 
je leta 1946 s Koroškega re-
šil v Avstralijo, domov se ni 
nikoli več vrnil, drugi pa se 
je že rodil, kot ''večni otrok'' 
in je umrl naravne smrti leta 
1958. Teoretično bi se moja 
mama, ki je bila edini ot-
rok, ki se je rodil v zakonu 
dedka in babice, lahko pre-
selila v stanovanje predni-
kov, žal pa je bilo to zasede-
no in vrsto desetletij, tja do 
leta 2001, ni kazalo, da se bo 
kdaj izpraznilo. 

Imela pa je precej težav, 
ko je uveljavljala lastništvo. 
Stanovanje je bilo na zelo 
ugodnem mestu in marsi-
komu iz takratne politične 
in še kakšne garniture so se 
pocedile sline po njem. Ne-
kaj časa so mamo tudi pre-
govarjali, naj ga dobrodelno 
odstopi v korist države, da 
se bo v njem uredilo gnez-
dece za veleposlanika neke 
tuje države. Na srečo je bila 
mama trmasta, podobno kot 
je bil nekoč ded.

Ko so stanovalce po dol-
gih, mučnih in zapletenih 
postopkih končno odselili 
drugam, smo dobili v roke 
stanovanje, v katerem sta 
vladali svinjarija in anarhija. 
Stene se je vse križem prezi-
davalo, tako da brez načrtov 

niti nismo vedeli, katere so 
nosilne in katere niso. Edi-
no, kar je ostalo nedotaknje-
no, je bila straniščna školjka 
iz leta 1913. 

Ko smo poskušali spravi-
ti stanovanje v red, smo ne-
katere stene morali podre-
ti. Pri tem smo naleteli na 
pregrado, za katero smo 
odkrili dve otroški trupel-
ci. Morala sta biti novoro-
jenčka, ki sta umrla v povoj-
nem času ali pri porodu ali 
pa so jima celo pomagali, 
da sta ubogi dušici odšli na 
oni svet. Kdo točno bi to sto-
ril, verjetno ne bomo nikoli 
izvedeli, saj so se stanoval-
ci pogosto menjali. Imeli pa 
so tudi podnajemnike, ki so 
prihajali in odhajali.

Z ženo je nama neskončno 
žal za knjižnico. Menda je 
bila ogromna, z več kot de-
set tisoč knjigami, ne le v slo-
venskem, tudi v nemškem 
in italijanskem jeziku. Osta-
la ni niti ena sama! Menda je 
bilo med njimi veliko kuhar-
skih knjig, ki jih je babica za 
lastne potrebe kupovala tudi 
na potovanjih, ki sta se jih z 
dedom privoščila.

Je pa zanimivo, da se je 
ta ljubezen do knjig, četu-
di so bile vmes sorodstvene 
vezi grobo pretrgane, pode-
dovala vse do današnjih dni. 
Tudi najini otroci so knjigo-
žeri, vsi trije si želijo poto-
vati, odkrivati Amazonijo in 
raziskovati podzemni svet. 

Za deda, ki so ga starši za-
vrgli, sicer ne vemo točno, a 
upam si reči, da je bil pri upo-
števanju božjih zapovedi 

zelo dosleden. Po poklicu je 
bil sodnik in na tiste, ki so 
se znašli pred roko pravice, 
je gledal zelo črno-belo. Ni 
imel dosti usmiljenja: če je 
nekdo ukradel iglo, je bilo 
zanj enako pregrešno, kot 
če je ukradel vola. Eden od 
njegovih kolegov je nekje za-
pisal, da pa bi šel ''po kole-
nih na Brezje'', če bi bilo tre-
ba pomagati nedolžnemu. 
Babica je bila rojena v me-
ščanski, a ne preveč bogati 
družini. Ni bila izobražena, 
pri nunah se je učila ročnih 
spretnosti in gospodinjskih 
opravil. Bila pa je odlična ku-
harica in dedovi kolegi so jo 
zaradi tega zelo cenili. Veči-
na družin iz tako imenova-
nih uglednih slojev je imela 
kuharico, ona pa ni dovolila, 
da bi se druge ženske mota-
le po njeni kuhinji. 

Kaj se je zgodilo z njuni-
ma otrokoma, ki ju je pri-
peljala v zakon, ne vem toč-
no. Nekateri pravijo, da je 
šla ena od hčera v samo-
stan, druga pa se je poročila 
s trgovcem iz Gradca. Njuni 
usodi še raziskujem, morda 
bom naletel tudi na kakšne 
potomce. Lepo bi se bilo po-
družiti z njimi. 

Moja mama je bila tako 
rekoč edinka. Rodila se je, 
ko sta starša verjela, da ne 
bosta imela skupnega otro-
ka. Kljub temu sta bila do 
nje zelo stroga. Disciplina, 
moralne vrednote, pošte-
nost, čistost, ljubezen do je-
zika in domovine so bili da-
rovi, ki jih je pila že z ma-
terinim mlekom. Ko so 

prišli Nemci po njene star-
še, je bila v varstvu pri eni od 
sosed. Še sreča. Kdo ve, kaj 
bi se zgodilo, če bi odpelja-
li tudi njo! 

Soseda Angela je hodila 
vsak dan v prazno stanova-
nje, ga čistila, brisala prah in 
zalivala rože. Do zadnjega je 
upala, da se bo njena prija-
teljica vrnila domov živa in 
zdrava. A se ji želja žal ni iz-
polnila. Z vso ljubeznijo je 
potem vzgajala mojo mamo 
in ji po skromnih močeh nu-
dila, kar ji je le lahko. Mož si 
je leta 1952 našel drugo in se 
preselil k njej. Angela ni bila 
več mlada, da bi lahko šla v 
službo. Pri mogočnikih tis-
tega časa je pospravljala, li-
kala, varovala otroke. Če so 
ji za delo plačali, je bila vese-
la, če ji niso, si ni upala črh-
niti. To so bili čudni časi, ko 
se je veliko govorilo o pravi-
cah delavcev, v resnici pa so 
jih izkoriščali, kot so jih pred 
vojno.

Mama je bila odlična učen-
ka, šolanje je nadaljevala na 
gimnaziji in pozneje na uči-
teljišču. Bila je zelo lepo dek-
le, in ko je padla v oči študen-
tu medicine, ji ni bilo več po-
moči. Nikoli več je ni izpus-
til iz rok.

Tudi jaz sem bil deležen 
stroge vzgoje. Kaže, da jo 
imamo že v genih. Na srečo 
imam ženo, ki si je izborila 
kar precej ''svobode'', tako 
da moje vzgojne metode pri 
otrocih na primeren način 
omili, da smo potem vsi za-
dovoljni.« 

(Konec)

Korenine
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Korupcija, če jo razume-
mo v skladu z njeno moder-
no definicijo, torej kot par-
tikularizem, je rak rana ci-
vilizacije in slovenske druž-
be še posebej. V času, ko se 
naša država sooča z vrsto iz-
zivov na ekonomskem in so-
cialnem področju, se obsto-
ječe avtoritete ne zavedajo 
niti vzrokov zanje, kaj šele, 
da bi nam lahko ponudile re-
šitve. Eni se delajo, da slepo 
verjamejo v pristope, ki jih 
v boju s korupcijo uporab-
lja kaka Švedska ali Danska. 
Pri tem vehementno ignori-
rajo dejstvo, da Slovenci po 
svojih ključnih karakteristi-
kah nismo primerni za ena-
ke institucionalne rešitve kot 
Skandinavci. Drugi se vede-
jo, kot da korupcija v Slove-
niji ni problem in da se lahko 

razvijamo, ne da bi jo teme-
ljito zmanjšali. Tretji verja-
mejo, da lahko menjava lju-
di na oblasti in sprememba 
zakonodaje spreobrne trend. 
Pokazal sem, da so s stališč 
antropologije, sociologije in 
vedenjske ekonomije vse tri 
navedene pozicije nespre-
jemljive. Povprečni posame-
znik sam na sebi nikoli ni bil 
zadosten moralni agent. Od 
nekdaj je moralne okvire po-
samezniku določala skup-
nost. Ta skupnost se je zgo-
dovinsko razvijala in pre-
oblikovala v sodobno drža-
vo, za katero pa se izkaže, da 
ne predstavlja več ustrezne-
ga moralnega okvira. V mo-
derni državi ključni evolucij-
ski mehanizmi sodelovanja, 
torej direktna in indirektna 
povračevalnost ter skupinski 
izbor, ne delujejo več. Ti me-
hanizmi so skozi zgodovino 

oblikovali sodobnega člove-
ka kot družbeno bitje. Prete-
žni del delovanja teh meha-
nizmov na posameznika po-
teka izven zavestnega oziro-
ma razumskega doživljanja, 
na nivoju pod in nadzavesti 
(vesti). Ukrepi sodobne dr-
žave za doseganje družbe-
no sprejemljivega obnašanja 
posameznikov pa so skoraj 
izključno usmerjeni na za-
vestno ravnanje posamezni-
kov kot homo oeconomicu-
sov. Predlagam, da inovativ-
no izkoristimo zadnje razpo-
ložljive vire v obliki 14,4 mi-
lijarde EUR vrednega držav-
nega premoženja za to, da v 
boju s korupcijo in drugimi 
težavami, ki nas posledično 

pestijo, aktiviramo široke 
množice ljudi. Predlagam 
ustanovitev civilnih zadrug 
tako, da izkoristimo in for-
maliziramo obstoječo mrežo 
stikov vsakega posameznika 
…« (str. 75)

Gornji odlomek je iz knji-
ge, ki je drobna, a zelo pre-
mišljena in morda predrzna. 
Ali pa socialno utopična. Ko-
rupcijo naj bi izkorenini-
li tako, da bi med državlja-
ne na zadružni način razde-
lili del preostalega državne-
ga premoženja. »Elite«, ki so 
nam ukradle državo, tega se-
veda ne bodo dovolile. Avtor-
ju, ki je Radovljičan, pa lah-
ko za njegov pogum samo 
čestitamo.

Nove knjige (499)

Nova civilna družba

Samo Kavčič, Nova civilna družba, Brezkompromisno 
izkoreninjenje korupcije, Kulturni center, Maribor, 
2019, 92 strani

Pogled na zelena polja vzbuja nostalgijo ob spominih na peko koruze v prijetnih poletnih 
večerih, marsikje pa tovrstno druženje ohranjajo tudi dandanes. Koruza še vedno velja za eno 
izmed najbolj razširjenih in priljubljenih poljščin pri nas, nevarno pa postane v primerih, ko 
zakrije pomembne prometne znake ob cestah, tako da previdnost ni odveč. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Številne turistično-etnološke prireditve po državi, ki se odvijajo poleti, so običajno, če 
je le vreme »tapravo«, vedno dobro obiskane. Tako je bilo tudi v nedeljo na letošnjem 
Ovčarskem balu na Jezerskem. Ob prikazu različnih opravil, povezanih z ovcami, dobri 
jedači in pijači ter glasbi pa v sodobnem času najmlajše vedno znova navdušujejo tudi 
živopisni baloni. Le komu jih neseta fanta na sliki, ki sta prav navihano pozirala naši 
fotografinji? I. K. / Foto: Tina Dokl

Alenka Bole Vrabec

… Poslušam veliko magi-
njo opere Mario Callas (1923–
1977), ki prepeva znamenito 
arijo blaznosti iz romantič-
ne opere Gaetana Donizetti-
ja Lucia Lammermorska, ki 
ji je za libreto služil roman 
Walterja Scotta Lammermo-
orska nevesta. Zgodba je ro-
mantična, prežeta s strastno 
in nesrečno ljubeznijo neso-
jenega para in sovraštvom 
med dvema plemiškima dru-
žinama. Konec spominja na 
Romea in Julijo. Lucy, s pod-
lo spletko prisiljena v poroko, 
na poročno noč zabode svo-
jega ženina, ga težko rani, 
zblazni in nanagloma umre. 
Njen ljubi, Edgar, ki je mo-
ral v tujino in ga je neverjet-
na človeška zloba prepriča-
la o Lucyjini nezvestobi, se 

vrne in nemudoma ga obto-
žijo, da je kriv Lucyjine smrti. 
Lucyjin nesojeni mož okreva 
in pozove Edgarja na dvoboj. 
Edgar sprejme izziv, a na poti 
na prizorišče dvoboja utone v 
živem pesku.

Ničkolikokrat sem v naj-
stniških letih prebrala zgo-
dovinski roman Ivanhoe, ki 
se dogaja v 12. stoletju in je 
ob izidu leta 1820 utrdil av-
torjev sloves že za življenja. 
Njegovi romani so kmalu 
postali klasika. Nemški pe-
snik Johann Wolfgang Go-
ethe ga je imel za najbolj-
šega pripovednika svojega 
časa, med drugimi je vplival 
tudi na Balzaca in Hugoja.  

Škotski pesnik, pisatelj, 
založnik, zbiralec narodne-
ga blaga in esejist, rojen leta 
1771 (imamo kar nekaj nje-
govih prevodov), je bil eden 
najbolj branih avtorjev časa, 
v katerem je živel, ne le v An-
gliji, ampak tudi v Evropi in 
Ameriki. Z njim je zaslovelo 
tudi škotsko višavje. Njegova 
dela pa so pozneje navdihni-
la nastanek kar nekaj filmov, 
oper in celo nanizank. Oče je 
bil odvetnik, mati pa je skrbe-
la za ducat otrok, od katerih 
jih je šest umrlo že v otroštvu. 
Walter, zelo zvedav in nadar-
jen fant, je bil sprva v »uku« 
pri očetu, pozneje pa je tudi 
sam izbral poklic pravni-
ka. Poleg tega je bil izjemno 
plodovit pisatelj, utemeljitelj 
zgodovinskega romana.  

Leta 1797 se je poročil s 
Charlotte Carpenter, hčerjo 

francoskih pribežnikov. V 
zakonu se jima je rodilo pet 
otrok. Številni romani in 
povesti so mu prinašali za-
jetne vsote denarja, ki pa je 
velikokrat sproti kopnel, saj 
je bilo vzdrževanje njego-
vega gosposkega posestva 
Abbotsford zelo drago. Bil je 
tudi prostozidar; leta 1826 je 
izbojeval, da se škotski ban-
kovci po videzu niso poeno-
tili z angleškimi. Bank of 
Scottland še danes natisne 
na prvi strani vsakega ban-
kovca njegov portret. Umrl 
je leta 1832. Še vedno je znan 
tudi njegov citat: Vojna je 
igra, pri kateri izgubita ena 
in druga stran. 

Škotska sladica z 
malinami – cranachan

Za 4 osebe potrebujemo: 
500 g malin, 250 ml dobro oh-
lajene sladke smetane, 3 žli-
ce ovsenih kosmičev, 3–4 žlice 
medu, 20 cl viskija, 4 maline in 
metine lističe za okras.

Kosmiče brez maščobe 
prepražimo na nizki tempe-
raturi in ohladimo. Stepemo 
sladko smetano, ji dodamo 
zmešana viski in med in dve 
žlici prepraženih kosmičev.

V visoke kozarce v plasteh 
nalagamo maline in smeta-
no. Vrhnja plast je smeta-
na, ki jo potresemo s preos-
talimi kosmiči. Kozarce za 
eno uro postavimo v hladil-
nik. Preden ponudimo, ok-
rasimo vsak kozarec z dve-
ma malinama in lističi mete.

Pa dober tek! 

Lammermoorska 
nevesta

mizica,
pogrni se



Alenka Brun

E
nkrat smo o zapori 
že pisali, pa o viju-
gasti Žirovski cesti, 
po kateri se spušča-
te proti Idriji in ni 

ravno primerna za avtobuse, 
a z osebnim avtom od Škof-
je Loke pa do Idrije pridete v 
debeli uri, kar je popolnoma 
primerljivo s potjo po dru-
gi cesti, ki do Idrije vodi iz 
Logatca. Vendar je ta od Idri-
je do Godoviča med 29. juli-
jem in 1. septembrom pono-
vno zaprta, kar pa Gorenj-
cem ne spremeni kaj veliko, 
saj bi se verjetno v osnovi 
odločili, da se v Idrijo odpra-
vijo skozi Žiri.

»Praznik idrijskih žlikro-
fov je že od svojega začet-
ka leta 2012 odlično sprejet 
med obiskovalci, predvsem 
pa med prebivalci Idrije, ki 
so že od vsega začetka v veči-
ni. Naša želja je to izkušnjo 
nadgraditi in lokalno dedi-
ščino predstaviti še zunan-
jim obiskovalcem,« pravijo 
organizatorji dogodka, fan-
tje Mladinskega centra Idri-
ja, ki so se pred dvema leto-
ma odzvali na razpis, ko je 
Občina Idrija iskala nove-
ga organizatorja priredit-
ve. Mladinski center Idrija 
je bil izbran z vizijo organi-
zacije Praznika idrijskih žli-
krofov po modernih kulina-
ričnih festivalskih smerni-
cah. Fantje razložijo: »Pose-
ben poudarek je v prvi vrsti 
na ekološki odgovornosti in 
trajnostni naravnanosti fes-
tivala, kar nadaljujemo tudi 
letos. Tako bomo ponovno 
imeli tudi v celoti biološko 

razgradljiv pribor, od krož-
nikov do kozarcev, ki s plas-
tičnim odpadom najbolj bre-
menijo okolje.« Navdih za 
skrbno in odgovorno orga-
nizacijo Praznika idrijskih 
žlikrofov pa črpajo iz boga-
te dediščine lokalnega znan-
ja, kjer so pri vsaki hiši bile 
na voljo skorajda vse surovi-
ne za izdelavo idrijskih žli-
krofov.

Bogat spremljevalni 
program

Letošnji program je nad-
gradnja začetne vizije festi-
vala, ki gradi na prepozna-
vnosti idrijskih žlikrofov v 
povezovanju s sorodnimi 
jedmi iz alpskega okolja.

»Pri organizaciji letoš-
nje prireditve se počasi že 

spogledujemo z letom 2021, 
ko bo Slovenija evropska 
gastronomska destinacija. 
Pri tem smo povabili Hišo 
Štrukl, ki nam bo predsta-
vila lokalne kobariške štruk-
lje in bovške krafe, ter Škru-
bija, ki bo ponudil koroške 
klocove nudlne. V Sloveni-
ji imamo bogat, čeprav raz-
drobljen svet polnjenih tes-
tenin, kjer ima vsaka regi-
ja lastno specifiko, na kate-
ri lahko gradi; in naša želja 
je, da jih za obiskovalce Pra-
znika povežemo skupaj, na 
enem mestu. Pri tem pa je 
pomemben tudi bogat spre-
mljevalni program. V okviru 
tega bomo poskrbeli tako za 
najmlajše z mestnim igriš-
čem in animirano kinopred-
stavo, kakor tudi za malce 

starejše s senzoričnim ocen-
jevanjem divjačinske bakal-
ce, kulinarično delavnico 
Črta Butula, tečajem some-
ljerstva, odličnim izborom 
piva in vina, popoldanskim 
koncertom skupine Suhu 
cvetje in prav posebnim 
večernim koncertom zase-
dbe Aldo Kumar in Anbot, 
kar je ljubiteljski ''zabavljaš-
ki'' projekt priznanega idrij-
skega skladatelja. Vzpore-
dno bo na Mestnem trgu v 
Idriji potekal tudi Hg Trail, 
prvi trail tek po okolici Idri-
je, in v poznih večernih urah 
nedaleč stran še zaključek 
študentskega festivala Čip-
karija s skupinami Elvis Jac-
kson, Koala Voice in Pris-
mojeni profesorji bluesa,« 
še povedo.

Praznik idrijskih žlikrofov (2)

SKOZI ŽIRI V IDRIJO
Že konec drugega tedna bo Mestni trg v Idriji ponovno gostil posebno prireditev, posvečeno njihovemu 
žlikrofu – Praznik idrijskih žlikrofov bo 24. avgusta. Dogajanje se bo začelo ob 10. uri. Gorenjcem 
organizatorji dogodka priporočajo, da se do Idrije v času Praznika pripeljejo skozi Žiri.

Organizatorji prireditve pod okriljem Zveze društev Mladinski center Idrija – fantje, ki 
poskrbijo za organizacijo Praznika idrijskih žlikrofov in da na njem vse poteka, kot je treba: 
Drejc Kokošar, Tomaž Markič, Matevž Straus, Tilen Božič 

Alenka Brun

Vroči julijski dnevi 
so poleg poletnih 
temperatur pri-
nesli tudi novo 
skladbo simpati-

čne Zvite fe ltne. 
Fantje svojo pot na sloven-

ski glasbeni sceni nadaljuje-
jo v enakih ritmih kot doslej, 
saj jim reggaeton, kot pra-
vijo, tudi najbolj leži. Nova 
skladba je zelo poletna in 
mladeniči so na svoj izdelek 
ponosni. Upajo, da se z nji-
mi strinjajo tudi poslušalci.

Skupina ostaja zvesta isti 
avtorski in produkcijski eki-
pi kot doslej. V vlogi avtor-
ja glasbe je ponovno sodelo-
val Djomla KS, ki je poskr-
bel že za hit Edina, pod nje-
govo produkcijsko taktir-
ko pa je nastal tudi videos-
pot, ki so ga posneli v bliž-
nji Italiji. Pod besedilo se 

tudi tokrat podpisuje Rok 
Lunaček, ki pravi, da poča-
si že postaja del skupine. 
»Ker fante zares dobro poz-
nam in smo skupaj kot ena 
majhna družina, mi besedi-
la ni bilo težko napisati. Nas-
lov pesmi mi je kot z neba 
padel že takoj, ko sem prvič 
slišal melodijo. Gin in tonic 
je popularna pijača pri mla-
dih in mladih po srcu, podo-
bno kot glasba Zvite feltne,« 
pravi.

Za aranžma in glasbe-
no produkcijo je poskrbel 
Blaž Hribar, tokrat pa je vlo-
go avtorja prevzel tudi vodja 
skupine Blaž Gec, ki je dodal 
svoj delež pri glasbi in aran-
žmaju.

Poleg Geca (vokal, kla-
viature, harmonika) Zvito 
feltno sestavljajo še: Matic 
Leban (vokal, bobni), Theo 
Čebron (vokal, električna 
kitara, bas) in Žan Janežič 
(kitara, bas).

GIN IN TONIC
V avgustu na gorenjskih glasbenih odrih na 
prostem kar precej nastopa zasedba Zvita feltna. 
Julija pa so fantje simpatične skupine predstavili 
novo plesno uspešnico z naslovom Gin in tonic.
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V prvi sezoni Milijonarja s Slavkom Bobovnikom se je na 
vročem stolu preizkusilo 98 tekmovalcev. Med njimi je 
bilo le 13 tekmovalk, zato si ekipa letos želi, da bi se opo-
gumilo in prijavilo več žensk. Konec avgusta pa na male 
zaslone Planet TV prihaja druga sezona kviza Milijonar, 
ki ga bo ponovno vodil Slavko Bobovnik (na fotografiji), 
prijave zanj pa so že odprte. Ponedeljek, 26. avgusta 2019, 
je dan, ko si boste že lahko ogledali prvega Milijonarja 
druge sezone. 

Milijonar se kmalu vrača na Planet TV
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GLASOV ODER, HOROSKOP

PETEK_16. 08. 2019

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

TA JE DOBRA

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_19_65
NALOGA

7 4 8 1 3
5 6 7

2 7 5 9
9 3 1 6 2 4

5 2
2 4 3 8 7 6

9 2 8 7
3 2 1
6 7 4 9

sudoku_LAZJI_19_65

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_19_65
NALOGA

74813
567

2759
931624

52
243876

9287
321
6749

sudoku_LAZJI_19_65

REŠITEV

748916523
593824167
162735948
931687254
876542319
254193876
419268735
327459681
685371492

sudoku_TEZJI_19_65
NALOGA

3 9
8 1 6

8 6 7 5
6 1 9

7
5 8 4
9 5 4 6
4 8 2

6 2

sudoku_TEZJI_19_65

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_65
NALOGA

39
816

8675
619

7
584
9546
482

62

sudoku_TEZJI_19_65

REŠITEV

361452978
795381426
248697315
613248759
824975163
579163284
982514637
437826591
156739842

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.                        

Drugačna logika v nebesih 
Župnik in voznik avtobusa se znajdeta pred svetim Pe
trom. Ta se obrne najprej k župniku in pravi: »Ti greš v 
vice.« Nato se obrne k vozniku: »Ti pa v nebesa.«
Župnik ugovarja: »Kako to, če pa sem jaz učil pravo vero, 
odvračal ljudi od greha, pridigal za moralo in nasploh slu
žil bogu, šoferji pa pijejo, preklinjajo in imajo v vsakem 
kraju drugo žensko.«
»Tu velja drugačna logika,« reče sv. Peter. »Ko si ti pridi
gal, so ljudje spali, ko je pa tale tu šofiral, so vsi molili, da 
bi živi prišli domov.«

Pes ga zanima 
»Včeraj je vaš pes ugriznil mojo taščo …« pojasnjuje oško
dovanec. 
»In zdaj bi radi odškodnino?« ugiba lastnik psa.
»Ne. Samo psa bi kupil,« odvrne prvi.

Klofuta 
Po nedeljski maši žena doma klofne moža. 
»Zakaj pa to?« je ta presenečen.
»Zato, ker si med besedami ''reši nas vsega hudega'' 
pogledal mene!«

Prijateljska debata 
»Kakšne ženske imaš raje – take, ki veliko govorijo, ali 
one druge?«
»Katere druge?«

Sporočilo mladim 
Mi smo imeli prijatelje, vi imate telefone. Mi imamo danes 
spomine, vi pa prazne baterije. 

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V prihodnjih dneh boste še bolj spoznali, da je vaša zveza 
res tista prava, saj boste v svojem partnerju našli tudi veli
kega prijatelja, ki vam je vedno pripravljen stati ob strani. 
Zaradi financ se boste obremenjevali, a se na koncu vse 
dobro izide.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Čeprav je glavni dopust že za vami, že razmišljate, kako bi 
si zopet lahko oddahnili. K sreči vam na vseh področjih vse 
poteka tekoče, tako da se boste z velikim veseljem odzvali 
povabilu. Ob koncu tedna vas preseneti obisk.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Pred vami se bo pojavila ovira, ki pa bo trajala le kratek čas, 
zato ne smete dovoliti paniki, da vas vrže iz tira. Čaka vas 
poučen poduk. Sporočilo, ki ste ga težko pričakovali, bo 
končno prispelo. Po eni strani veselje, po drugi pa breme.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Glede zadeve, za katero mislite, da je že zaključena, dobite 
informacije, ki vas pripeljejo do cilja, v katerega ne verja
mete več. V tem tednu vam bo končno uspelo najti čas, da 
si odpočijete in naredite načrt za dopust. Končno boste 
izpregli.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Čustvom boste pustili prosto pot, saj boste spoznali, da je 
za vas to še najboljše. Čim hočete nekaj reševati, le še bolj 
zapletete, pa ne da bi tako hoteli, tako je. Poslovno se bo 
vse skupaj veliko bolje razvilo, kot sploh pričakujete.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Nabralo se je kar nekaj raznih obveznosti. Zdaj je čas za 
to. Zavestno se boste lotili naloge in bili z rezultatom zelo 
zadovoljni. Druženje v krogu prijateljev prinese razna 
veselja, lepih misli in dobrih načrtov za prihodnost.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Skrbi zaradi denarja bodo tokrat odveč, saj se vam bo zade
va uredila bolje, kot pričakujete. Nakup, za katerega se odlo
čate, se vam bo obrestoval, zato nikar preveč ne odlašajte. V 
zadnjem trenutku se boste odločili za spremembe.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Upočasnili boste tempo in si vzeli čas zase. A ne za dolgo, 
kajti že v sredini tedna boste dejavni na vsaj treh različnih 
področjih. Želeli si boste uspehov in tudi naredili vse v to 
smer. Dobra volja bo prevladovala – in samo to je pomem
bno.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Izčrpali boste vso svojo delovno energijo in ves teden pre
živeli v upanju na čimprejšnji dopust. A kaj, ko veste, da 
je pred vami še veliko dela in da so naloge, ki so odvisne 
samo od vas. V pomoč vam bo dobra volja prijatelja.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Obeta se vam novo ljubezensko razmerje, glejte le, da ne 
boste predolgo premišljevali, saj boste s tem naredili zelo 
slab vtis. Na delovnem mestu boste precej trmoglavi in ne 
boste dopuščali nobenega drugega mnenja. Presenečenje.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
V veselje vas bo spravil neki sicer manjši denarni priliv, 
na katerega ste že čisto pozabili. Če ne drugega, boste z 
njim lahko pokrili minus, ki se vam je že nabral. V službi 
se boste končno prerinili v ospredje in glejte, da čim več 
izkoristite.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Finančno krizo, ki jo že lahko občutite, boste rešili brez 
večjih težav. Šlo bo bolj za slab občutek in nelagodnost, 
saj ga niste vajeni. V domačem krogu boste prijetno prese
nečeni, tako da boste ves teden dobre volje.

Igor Kavčič

L
etošnji Jazz Kamp 
bo potekal od 16. do 
25. avgusta, ko se 
bo Kranj prelevil v 
gorenjsko prestolni-

co džeza. Festival bo gostil 
vrhunske džezovske in pop 
glasbenike iz Slovenije in 
tujine. Prvi večer bo nastopil 
vsestranski avstrijski umet-
nik in glasbenik Eddie Luis s 
svojimi The Jazz Passengers 
in ženskim pevskim triom 
The Supreme Sisters. Zase-
dba bo obujala spomine na 
zlata leta swinga, boogie-wo-
giea in džeza iz prve polovi-
ce dvajsetega stoletja. Drugi 

večer bo sledil koncert men-
torjev glasbenih delavnic, ki 
sodi v tradicionalno ponud-
bo koncertov, v nedeljo pa se 
bo predstavil Gregor Ftičar 
trio z gostom – vokalistom 
Petrom Savizonom.

Do sobote nas bodo skozi 
zvoke džeza vodili še izjem-
ni glasbeniki, med njimi so 
mentorji glasbenih delav-
nic Jazz Kampa Mario Mav-
rin, Christoph Bras, David 
Gazarov, Emil Spanyi, Alvin 
Queen in tudi vokalistka 
Nina Strnad z zasedbo in 
Janez Bončina - Benč s pri-
jatelji. Festival se bo zaklju-
čil s koncertom udeležen-
cev glasbenih delavnic leto-
šnjega Jazz Kampa. Razen 

na enem koncertu tudi letos 
vstopnine ne bo, vsi bodo 
potekali na prizorišču ob 

Cafe galeriji Pungert, v pri-
meru slabega vremena pa v 
Stolpu Škrlovec.

DANES ZAČETEK JAZZ KAMPA
Jazz Kamp Kranj bo letos že 16. leto zapored oživil poletno glasbeno sceno v gorenjski prestolnici.

Danes zvečer nas bo ob zasedbi Eddie Luis & Jazz 
Passengers navduševal vokalni trio The Supreme  
Sisters. / Foto: arhiv organizatorja

Naslednji teden od četrtka, 22., do nedelje, 25. avgusta 2019, v 
Predosljah pri Kranju organizirajo letošnji Naaaj dan. Najprej, 
v četrtek zvečer, na koncert pod gorami v Predoslje prihajajo 
Klapa Šufit in Kvatropirci. Dan kasneje, 23. avgusta, bo oder 
zavzel Jan Plestenjak (na fotografiji). V soboto vse od 15. ure 
dalje pripravljajo pester program za male in velike otroke, 
gasilsko tekmovanje Xcover Combat ter zabavo do jutranjih 
ur s skupinami Pop Design, Zvita feltna in Bečo & Co. Za piko 
na i bo polnočni ognjemet. Nedelja, zadnji dan Naaaj dneva 
2019, pa bo bolj družinsko obarvana. Začeli bodo ob 13. uri. 
V večernih urah pa bodo za glasbo poskrbeli Poskočni muzi
kanti, Veseli svatje ter San Di Ego Band. V soboto in nedeljo 
je vstop prost.

Naaaj dan 2019 – za vsakogar nekaj
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10. SEPTEMBRA 2019

 

CENA JE 16 EUR. 

     Cena vključuje: avtobusni prevoz, malico, 

    kosilo, nezgodno zavarovanje. 

Pokličite 

041 935 586
MITJA – od 13. do 17. ure
 

031 228 766
PETRA – od 17. ure dalje

TRGATEV V VITOVLJAH
Turistična kmetija Ipavec organizira trgatev v Vitovljah. Na avtobusni postaji pred 
Mercator centrom na Primskovem vas bo čakal avtobus ob 7.30. Pot vas bo vodila 
naravnost v Vitovlje, naselje nad Šempasom pri Novi Gorici. Tam vas bo gospodar 
Mitja pričakal z narezkom, sledila bo razlaga o pravilnem obiranju grozdja, nato pa 
se boste nekaj uric preizkušali ob obiranju in polnjenju košaric z grozdjem. Po trga
tvi vas bo čakalo okusno domače kosilo, med katerim bo za dobro voljo poskrbel 
harmonikar, ki bo tudi po kosilu poskrbel za dobro zabavo in ples. Če boste hoteli, 
se boste lahko peš odpravili do bližnje vrtnarije ali do romarske cerkvice, od koder 
pogled seže vse do morja. Domače dobrote lahko tudi kupite. Odhod proti domu 
je načrtovan okoli 18. ure. Ne pozabite na udob no obutev in veliko dobre volje! 
Vsak trgač prejme sodček vina (5 litrov).

Dobra   domača  malica   

pred delom

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, 28. 
avgusta 2019, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da
te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

TOREK, 10. SEPTEMBRA 2019
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Ugoden nakup domačih,  

na zraku sušenih mesnin

Okusno 

kosilo po 

trgatvi
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1.  nagrada: 3 buteljke vina +  
10 litrov točenega vina

2.  nagrada: 2 buteljki vina +  
5 litrov točenega vina

3.  nagrada: 1 buteljka vina +  
3 litri točenega vina
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Leto dni po tragični nesreči, v kateri 
je umrla devetnajstmesečna hčer-
ka Bodeja Millerja (41) in nekdanje 
profesionalne odbojkarice Morgan 
Beck (32), zakonca Miller pričaku-
jeta enojajčna dvojčka. Kot je pove-
dala njegova soproga, je bila novi-

ca popoln šok za oba, olimpijski smučar pa je že od začetka 
njune zveze napovedoval enojajčna dvojčka. Par ima skupaj 
desetmesečnega Eastona in štiriletnega Nasha. Smučar ima 
iz prejšnjega zakona še Samuela (6) in hčerko Neesyn (10).

Bode Miller pričakuje dvojčka

Po hudem boju z rakom je umrl igra-
lec Dango Nguyen, znan po vlogi v tre-
tji sezoni serije Živi mrtveci. Star je bil 
oseminštirideset let. Pojavil se je tudi v 
drugih serijah ter bil kaskader pri mnogih 
projektih, kot sta Mile 22 in Rdeča cesta. 
Preden se je podal v filmski svet, pa je 

bil več kot dvajset let poklicni gasilec. Nguyen je za seboj 
zapustil soprogo Michelle in družino.

Umrl je Dango Nguyen

Josh Kloss (38), ki 
je pred devetimi leti 
nastopil s Katy Perry 
(34) v videospotu Tee-
nage Dream, je pevko 
obtožil spolnega nad-
legovanja. Na Insta-

gramu je zapisal, da mu je Perryjeva na neki rojstnodnevni 
zabavi takrat pred vsemi potegnila hlače dol, tako da je bil 
viden njegov penis, on pa se je počutil patetično in osramo-
čeno. »To zgodbo sem delil, ker se v naši kulturi nadlegova-
nja obtožujejo samo moški. Vedite, ženske z močjo so prav 
tako ogabne,« je še dodal.

Katy Perry obtožena spolnega nadlegovanja

Nekdanja Dysneyjeva zvezdnica, mane-
kenka, avtorica in pevka Bella Thorne 
(21) se bo poskusila kot režiserka. Za 
svoj prvenec si je izbrala nekoliko nena-
vaden žanr: režirala bo film za odrasle. 
Kratki erotični film z naslovom On in ona 
bo premierno predvajan septembra na 

nemškem filmskem festivalu Odenburg. Kot pravi, je film 
tipa Romeo in Julija, v njem bosta zaigrala dobro znana 
pornografska igralca Abella Danger in Small Hands.

Bella Thorne bo režirala film za odrasle

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

R
estavracija Panora-
ma – Viharnik je 
nekaj stopnic nad 
zgornjo postajo 
nihalke na Voglu. 

Tokrat so njeno prvo nadstro-
pje »opremili« s pravim bra-
zilskim vzdušjem. Za hrano 
je poskrbela Rosangele Rod-
rigues oziroma Nani, kot jo 
kličejo, glasbeni del pa so 
zaupali Denise Dantas Quar-
tetu. Denise Dantas je pev-
ka, igralka, radijska in televi-
zijska voditeljica. Njen vokal 
smo letos lahko slišali tudi na 
mariborskem Lentu. Tokrat 
pa so prvinski brazilski ritmi 
odmevali na Voglu. 

Seveda brez znane cai-
pirinhe ni šlo, kar se hrane 
tiče, pa je bil način postrež-
be bifejski oziroma samopo-
strežni. Nas sta najbolj nav-
dušili posebna juha z ribo 
(tokrat brancinom) muque-
ca ter salpicao – neke vrste 
hladna solata, v kateri smo 
okušali vse od jabolk, rozin, 
paradižnika, paprike, peter-
šilja do piščanca. Osvežujo-
ča in rahlo sladka.

Nani je za brazilski večer 
pripravila jedi, ki so značilne 
predvsem za kraj, od koder 
prihaja. Živi sicer na Gorenj-
skem, kuha v Viharniku, v 
Sloveniji je že 18 let, doma 
pa je iz mesta Salvador de 
Bahia. Prav tipično brazilska 
pa je še feijoada, jed, v kateri 

najdemo meso ali več vrst 
mesa ter črni fižol. Tudi to 
smo lahko pokusili. Za sla-
dico pa so postregli mousse 
iz marakuje in limete.

Na Voglu v avgustu orga-
nizirajo kar nekaj večernih 
dogodkov in nekatere nad-
gradijo še z opazovanjem 
zvezdnatega neba nad Bohi-
njem. Tokrat je bilo predvi-
deno druženje z ljubitelj-
skim astronomom Tilnom 
Kuharjem. 

Opazovanje neba je odvi-
sno od vremena – in kadar 
so dani pogoji, torej v jasni 
noči, bi v danem trenutku 
videli Jupiter, Saturn, krajec 
Lune, klasična ozvezdja, kot 
sta Veliki in Mali voz. Naj bi 
se pa dobro videla tudi svetla 

zvezda Aldebaran. Mimo-
grede izvemo še, da je naš 
sončni sistem res poseben, 
ker imamo samo eno sonce, 
in kogar zanima kaj več, lah-
ko v nedogled zastavlja vpra-
šanja in izve še precej zani-
mivih stvari. Astronomski 
večer na Voglu ponovno 
organizirajo 24. avgusta, na 
njem bo gostoval tudi prof. 
dr. Tomaž Zwitter. Dan prej 
bosta na tradicionalnem 
Kulinaričnem večeru pod 
zvezdami ponovno kuha-
la Gorenjca – Uroš Štefelin 
in Igor Jagodic, že ta konec 
tedna pa se lahko udeležite 
dogodivščine v hribih. Za 
zaključek poletne sezone pa 
bodo letos nastopili Veseli 
Begunj čani. 

BRAZILSKA NOČ
Na Voglu so konec tedna organizirali brazilski večer. Poimenovali so ga Brazilian night oziroma 
Brazilska noč, gostila pa ga je restavracija Panorama – Viharnik, vendar v zgornjem nadstropju. 
Brazilski ritmi so na tej višini ustvarjali posebno vzdušje, hrana pa je sploh vzbujala radovednost.

Gorenjski ljubiteljski astronom Tilen KuharMatjaž Soklič in pladenj osvežujočih koktajlov – caipirinh

Nani s svojim Alešem Rebolom Družba je na brazilskem večeru uživala.

Denis Dantas Quartet Brazilski okusi so bili tokrat v samopostrežni različici.

Na Gorsko hitrostni dirki Lučine so bile v konkurenci 
tudi tri ženske. Ena izmed njih je bila Špela Brezic iz 
okolice Postojne. Proti Lučinam je letos drvela sploh 
prvič, v dirkaškem svetu pa je drugo leto. Sedela je za 
volanom Renaulta Twinga. / Foto: M. B.
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Suzana P. Kovačič

Zgornja Radovna – »Tri-
je pritepenci smo. Jaz sem 
Ljubljančan, vikendaš. Leta 
1952 sem prišel prvič v Rate-
če, ne pa še za stalno. Službo 
sem imel v Ljubljani, v Rate-
če pa me je vse bolj vleklo – 
in odkar sem upokojen, je tu 
moj dom. Že več kot trideset 
let.« Takole je povedal Arze-
nij Kuret, za pritepenca pa 
imel v mislih še Antona Po-
žarja in Franca Makšeta, nje-
gova »soseda« na klopci v pri-
jetni poletni senci turistične 
kmetije Psnak v Zgornji Ra-
dovni, kjer je župan Občine 
Kranjska Gora Janez Hrovat 
gostil občanke in občane, ki 
letos praznujejo devetdeset 
let. Županovo srečanje z ob-
čani jubilanti je postalo tra-
dicionalno, enkrat na leto v 
dneh praznovanja občinske-
ga praznika, ki je sedmega 
avgusta. V devetdesetih le-
tih življenja se nabere veli-
ko osebnih zgodb – bridkih 
in sladkih, in za jezero izku-
šenj. Za letošnje jubilante bi 

veljalo, da so čili in bistrega 
duha, podelili so veliko iskri-
vega in zanimivega. 

Prvi vremenar v Ratečah

»Leta 1948 sem prišel v 
Rateče. Vremenar sem, dol-
go sem vodil meteorološko 
postajo v Ratečah in sem bil 
eden od začetnikov meteo-
rološke službe v nekdanji Ju-
goslaviji; pred tem je bila ta 
pod vojaško upravo. Rateče 
so imele kot najbolj severo-
zahodni kraj Jugoslavije po-
membno vlogo, saj cikloni, 
fronte pridejo iz severozaho-
da. Ne glede na to, da sistem 
tedaj ni bil avtomatiziran, so 
bile meritve kar natančne,« 
je pojasnil Franc Makše, ki 
ima vremensko postajo tudi 
na domačem vrtu v Ratečah. 
Makše še vedno vozi avto, 
kot pravi, je z avtom prevo-
zil »pol sveta«, danes pa šofi-
ra samo še za nujne opravke.

Vsega že ne sme povedati

Anton Požar je prišel v 
Rateče leta 1955 za milični-
ka, deloval je na mejnih pre-
hodih Rateče in Korensko 

sedlo. Tisti, ki se še spom-
nijo teh časov, že vedo, za-
kaj smo ga vprašali, ali je bil 
strog miličnik in ali je kdaj 
pogledal skozi prste. »Zara-
di službe sem že moral biti 
strog.« (smeh) Koliko so pa 
kaj »švercali« takrat? »Tega 
pa ne smem povedati ...« 
(smeh) Pa je kdaj zaradi tega 
zamižal na eno oko? »Če je 
bila kakšna fletna, pa že.« 
(smeh) Antona Požarja so 
ta vprašanja zabavala, je pa 
prav resno zagotovil, da ga 
je pa ena domačinka zares 
prevzela. V Ratečah je ostal.

Elizabeta Berlič je dom 
pod Šmarno goro že pred 
desetletji zamenjala za dom 
v hišici v Gozdu - Martuljku, 
kar nekaj časa je bila dejavna 
v tamkajšnjem turističnem 
društvu. Bi rada tudi kaj za-
pisala, a roki je več ne uboga-
ta. Med Puljem in Kranjsko 
Goro pa je razpeta Ernestina 
Lapčević. »Po drugi svetovni 
vojni sem na enem od mitin-
gov v domači Kranjski Gori 
spoznala bodočega moža. 
Na prvi pogled sva se ujela. 
Po narodnosti je bil Srb, po-
ročila sva se, v zakonu so se 
rodile tri hčerke. Bil je ofi-
cir in smo se zaradi njego-
ve službe selili po različnih 
koncih nekdanje Jugosla-
vije, nazadnje v Pulj. Mlaj-
ši dvojčici sta ostali v Pulju, 
starejša hči je poročena v 
Kranjski Gori. Poleti in po-
zimi sem tukaj, spomladi in 
jeseni pa v Pulju, je razložila 
Ernestina Lapčević, obkro-
žena z vnuki in pravnuki.

Marija Lakota je »origi-
nalno« z Belce. Poročila se 
je z domačinom, a ker je bil 
v službi v vojski, so se seli-
li po krajih nekdanje Jugo-
slavije. Srce pa je ostalo tam, 
kjer je bilo najprej doma, v 

Zgornjesavski dolini. Po 
zdravju smo jo tudi vpraša-
li, pa je hitro odgovorila, da 
je to letom primerno.

Na svetega Jožefa dan 
skočil sto štiri metre

»Osem mesecev sem bila 
stara, ko so me prinesli k hiši 
v Mojstrano. Po mami in atu 
sem prava Gorenjka, kdo se 
bo pa še spomnil, da je imel 
moj stric v Mojstrani obrt in 
je delal ''modroce'' za celo 
Zgornjesavko dolino,« je po-
vedala Vida Legat. 

Da nikoli ni razmišljal, da 
bi se odselil iz Mojstrane, 
je zatrdil Matija Krznarič. 
»Rojen sem bil v hiši na Ve-
likem bregu, še zmeraj sem 
na Velikem bregu, samo 
hiša je druga. Vedno sem 

se zavzemal za Mojstrano, 
tudi v športu. Bil sem smu-
čarski skakalec, med 1950 in 
1960 sem bil v jugoslovan-
ski reprezentanci. Leta 1958 
leta, na dan svetega Jožefa, 
sem v Planici na stari Blou-
dkovi skočil 104 metre. Za-
tem sem deloval v organiza-
cijskem komiteju Planica, 
bil dolga leta starter in tudi 
vodja naleta. Ostajam pove-
zan s skoki, četudi samo kot 
gledalec,« je povedal Krzna-
rič. O ljubezni do smučar-
skih skokov je pripovedoval 
še kateri jubilant.

A bomo še kakšno zapeli?

Župan Janez Hrovat je ju-
bilantom čestital, vsakemu 
podaril spominek na sre-
čanje in hkrati menil, da 

bodo še največ spomina na 
ta dan obdržali v srcih. »A 
bomo tudi kakšno zapeli?« 
se je slišalo. Nekateri slav-
ljenci so bili bolj zgovorni, 
drugi raje v vlogi poslušal-
cev, prav prijetno popoldne 
pa je bilo za vse. Tudi sonč-
no, in če Franca Makšeta 
povprašate, kako je bilo kaj 
z vremenom nekoč, bo raz-
ložil: »Poznam lepo vreme 
in grdo vreme v Zgornejsa-
vski dolini, pa tudi skoraj nič 
snega kar sedem let v povoj-
nih letih. Takrat smo se da-
jali, da bi na Vršiču zgradi-
li žičnice, potem pa je le za-
padel sneg v dolini in je bilo 
konec te ideje. Doživel sem 
tudi 2,4 metra snega v Rate-
čah leta 1952, tako da smo od 
hiše do hiše delali tunele.« 

Še bistrih misli in zanimivih zgodb
Dvajset jubilantov, starih devetdeset let, imajo letos v občini Kranjska Gora. Županovega srečanja v dneh ob občinskem prazniku so se udeležili Anton Požar, 
Arzenij Kuret in Franc Makše, vsi trije iz Rateč, Ernestina Lapčević iz Kranjske Gore, Elizabeta Berlič iz Gozda - Martuljka, iz mojstranškega konca pa Marija 
Lakota, Cecilija Dernič, Marija Rabič, Vida Šušteršič in Matija Krznarič.

Srečanje župana Občine Kranjska Gora Janeza Hrovata s slavljenci, ki letos  
praznujejo devetdeset let. Koliko modrosti, življenjskih zgodb in izkušenj – za eno  
zajetno knjigo. / Foto: Tina Dokl 

Od leve: Matija Krznarič, župan Janez Hrovat, Anton Požar, 
Franc Makše in Arzenij Kuret / Foto: Tina Dokl

Center Kranja

Medijski pokrovitelj:
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Jasna Paladin

Cerklje – Zavod za turizem 
Cerklje in Občina Cerklje v 
sodelovanju z drugimi sode-
lujočimi partnerji in društvi 
vabita na Rokov sejem, ki se 
bo odvijal v soboto, 24. avgu-
sta, in nedeljo, 25. avgusta, 
pred Osnovno šolo Davorina 
Jenka Cerklje.

Oba dneva bodo ponudni-
ki na stojnicah predstavlja-
li in prodajali izdelke do-
mače obrti, poskrbljeno pa 

bo tudi za pester spremlje-
valni program. V soboto ob 
14. uri bo Tekmovanje har-
monikarjev za pokal Cer-
kelj, ob 17.30 Folklorni fe-
stival z naslovom Zapojem, 
zaukam, dekleta zasukam, 
zvečer ob 20. uri pa bo na 
vrsti zunanji kino. Na veli-
kem platnu bodo predvajali 
slovenski film Vesna. V ne-
deljo se bo ob 16. uri začela 
veselica s Čuki, poskrbljeno 
pa bo tudi za zabavo za otro-
ke (Mini Planica, napihljiva 

igrala, skok z elastiko, špor-
tne igre). Odvijale se bodo 
tudi družabne igre in lov za 
zakladom. Domača društva 
bodo predstavila svoje delo 
z razstavami, vabljeni pa 
tudi na različne delavnice. 
Oba dneva med 14. in 18. 
uro bo svoja vrata obisko-
valcem odprla Borštnikova 
hiša. Poskrbljeno bo tudi za 
jedačo in pijačo.

V primeru dežja bo prire-
ditev potekala v Večnamen-
ski športni dvorani Cerklje.

Bliža se Rokov sejem v Cerkljah
Dvodnevno sejemsko dogajanje 24. in 25. avgusta bosta znova popestrila 
tekmovanje harmonikarjev in folklorni festival. Domača društva bodo 
predstavila svoje delo.
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

19
EUR

Avtorica natančno 
predstavi, kako gojiti 
jagode, maline, 
robide, kosmulje, 
brusnice, ribeze, 
aronijo in druge 
manj poznane 
jagodičaste vrste. 
V priročniku 
najdemo 
uporabna navodila 
in nasvete za 
pripravo, sajenje 
in obiranje 
sadežev. 
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Zanimivo je poglavje o ekološki pridelavi,  
v katerem so predstavljeni najsodobnejša  
znanja in tehnike, kot je npr. vse bolj  
priljubljena pridelava izven tal. 

176 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 17. 8.
20.00 BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
16.00 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.
13.30 HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
17.45 LEVJI KRALJ, sinhro.

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 17. 8.14.10, 18.10, 20.00, 21.10  
BILO JE NEKOČ … V HOLLYWOODU
16.00, 20.30, 22.20 PRIDNI FANTJE
13.40, 15.40, 17.30 ANGRY BIRDS FILM 
2, sinhro.
14.10, 16.10 ANGRY BIRDS FILM 2, 3D, 
sinhro.

13.50, 18.40 RAZISKOVALKA DORA
17.50, 20.50, 21.50  
HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW
19.30 LEVJI KRALJ
14.00, 16.20, 17.40 LEVJI KRALJ, sinhro.
21.10 PREVARANTKI

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 16. 8., sobota, 17. 8.,  
in nedelja, 18. 8. 
18.30 ANGRY BIRDS FILM 2, sinhro.  
(v petek in soboto 3D)
20.30 ZVESTI MOŠKI

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

Alenka Brun

Bašelj – Jutri, v soboto, 17. av-
gusta, bo za živahno in glas-
beno obarvano veselico zve-
čer poskrbela skupina Zvita 
feltna, v nedeljo, 18. avgusta, 
pa na oder Kmečkega prazni-
ka prihajajo Veseli Begunjča-
ni. Samo dogajanje se bo v 
nedeljo začelo ob 12. uri. Ker 
mineva tudi dvajset let, odkar 
so na vrhu Storžiča postavili 
križ, bodo jutri proslavili tudi 
to, jubilejna maša pa bo pod 
križem na vrhu Storžiča ob 
10. uri. Če vreme ne bo do-
puščalo vzpona, bo maša na 

Kališču. Po 19. uri bodo po-
leg že omenjene slovesno-
sti podelili še priznanja tis-
tim, ki so se letos petdeset-
krat povzpeli na Sv. Lovrenc. 

Na letošnji Kmečki pra-
znik pod Storžičem so po-
vabili tudi predsednika dr-
žave Boruta Pahorja. Ne 
bodo manjkali prikaz starih 
kmečkih običajev, bogat sre-
čelov, kegljanje za jarca, tra-
dicionalno dobra hrana in 
še marsikaj. Pred dežjem ni 
bojazni, saj so organizatorji 
poskrbeli tudi za velik šotor. 
Ker pa v tem letu obeležuje-
jo še petdesetletnico obstoja 

TD Bašelj, bo vse skupaj res-
nično slovesno obarvano, 
v teh dneh pa bo izšel tudi 
zbornik z naslovom Turi-
zem v Bašlju, 50 let turistič-
nega društva Bela - Bašelj, ki 
je nastal v sodelovanju s TD 
Bašelj in Občino Preddvor, 
uredila pa ga je Polona Za-
lokar. V zborniku najdemo 
pogled v preteklost vasi Ba-
šelj, izvemo marsikaj o Sv. 
Lovrencu na Gori, opisani 
so začetki in razvoj turizma 
na Beli in v Bašlju, posebna 
poglavja pa so namenjena 
tudi smučarskim tekmam v 
Bašlju, kjer je zelo zanimiv 

zapis, kako so Bašljani prip-
ravljali smučarske skoke za 
ljubiteljske smučarske ska-
kalce že pred več kot petde-
setimi leti, veselicam, posta-
vitvi brunarice v dolini Beli-
ce in Športnemu parku Be-
lica. Tako na več kot tridese-
tih straneh, ki so opremlje-
ne s črno-belimi in barvni-
mi fotografijami, dokumen-
ti in še čim, izvemo marsikaj 
zanimivega o sami vasi Ba-
šelj, razvoju turizma in tudi 
zanimivosti iz življenja nje-
nih prebivalcev v obdobju 
zadnjih petdesetih let, mor-
da celo več.

Kmečki praznik pod Storžičem
Turistično društvo (TD) Bašelj vabi na tradicionalni, že 34. Kmečki praznik pod Storžičem. Dogajanje 
bo dva dni gostilo nogometno igrišče v Bašlju oziroma dolini Belice.

Janez Kuhar

Krvavec – Junija, pred za-
četkom pašne sezone, je 
bila na Krvavcu tradicional-
na tlaka. Z njo lastniki paš-
nih deležev pripravijo obe 
planini za prihod živine na 
poletno pašo. Popravijo og-
raje in poti, čistijo planini in 
vzdržujejo korita za napaja-
nje živine.

Letošnja pašna sezona se 
je na Kriški planini začela 
23. junija, na planini Jezer-
ca pa teden dni prej. Pred 
odhodom živine iz domače-
ga hleva so jo po starih obi-
čajih gospodinje poškropi-
le z blagoslovljeno vodo in 
pokadile s kadilom, da se bo 
vsa živina zdrava vrnila v do-
mače hleve. Letos je na paši 
na Krvavcu štiristo glav živi-
ne. Na Kriški planini se pase 
250 krav, zanje skrbi pastir 
Silvo Grilc, lastnik planšari-

je Eko Turizem Viženčar na 
Kriški planini. Predsednik 
te pašne skupnosti je Franci 
Vrhovnik. Za krave v Pašni 
skupnosti Jezerca pa skrbi-
ta pastirja Polona Kuhar 
in Valentin Grilc, predse-
dnik pašne skupnosti pa je 
Marko Kuhar iz Brunarice 

Sonček. Pašna sezona se 
bo končala po malem šmar-
nu, to je po 8. septembru. 
Na Krvavcu so aktivne tri 
planšarije – na Kriški plani-
ni Eko Turizem Viženčar in 
planšarija Pri Florjanu Šte-
fke in Florjana Slatnarja, 
na Gospinci pa Brunarica 
Sonček. Vse mleko, ki ga na 
Krvavcu namolzejo, ponu-
dijo obiskovalcem, v plan-
šarijah pa so jim na voljo 
tudi kislo mleko, skuta, si-
rovi štruklji, pehtranova po-
tica, ajdovi žganci, enolonč-
nice, masovnik oziroma ma-
sunek, čaj iz krvavških zeli-
šč in druge dobrote. Pri Vi-
ženčarju poleti molzejo vsak 
dan dvakrat, mleko kisajo in 
iz njega izdelujejo skuto, na-
vadno in maslo gi (ghee), ze-
liščne namaze, mlečne sla-
dice in tradicionalni masov-
nik. Tu vas pričaka gorski 
mir, otroke pa očara mini 

živalski vrt. Če vas zanima-
jo zelišča, lahko več o tem iz-
veste na zeliščarskih delav-
nicah Marie Mie Grillc na 
kmetiji, ki jo vodita skupaj 
z možem Silvom. Svetujejo 
tudi o zeliščarstvu in zdravi 
prehrani. Lani pa so postavi-
li sibirsko savno. To je savna 

v cedrovem sodčku, ki se pri-
poroča pri kroničnih utruje-
nostih, širitvi žil, izboljšu-
je prekrvavitev kože, mišic, 
sklepov in notranjih organov 
in krepi imunski sistem.

Polona in Marko Kuhar, 
ki s planino živita vse dni 
v letu, v Brunarici Sonček 

postrežeta gostom s kislim 
mlekom, ajdovimi žgan-
ci, masovnikom in drugimi 
dobrotami, sladkosnedim 
pa s pehtranovo potico, si-
rovimi štruklji in jabolčnim 
zavitkom, k vsemu se prile-
že tradicionalni krvavški čaj 
iz zelišč v okolici.

Na krvavških planšarijah je 
vseskozi zelo živahno
Na Krvavcu poleti na planšarijah lahko okusite masovnik, kislo mleko, žgance, sirove štruklje  
in druge dobrote.

Polona in Marko Kuhar, lastnika Brunarice Sonček. Marko 
je tudi predsednik Pašne skupnosti Jezerca.

Maria Mia Grillc je strokovnjakinja za zelišča, gostom pa 
ponudi tudi odlično domačo hrano.

Na Krvavcu je od začetka pašne sezone vsako nedeljo 
ob 15. uri sveta maša v Plečnikovi kapelici Device 
Marije Snežne. V nedeljo, 18. avgusta, bo na Krvavcu 
»žegnanje« oziroma semenj, ki se bo začel ob 10. uri s 
tradicionalno žegnanjsko sveto mašo, ki jo bo daroval 
stolni prošt Jože Lap.

Ljubljana – V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so ob stoti 
obletnici rojstva Edija Šelhausa (1919–2011), enega najbolj 
znanih slovenskih vojnih in povojnih fotoreporterjev, prip-
ravili pregledno razstavo in katalog z naslovom Edi Šelhaus. 
Retrospektiva. V muzeju hranijo večino njegovega fotograf-
skega fonda, okrog 160 tisoč posnetkov iz njegovega več kot 
šestdesetletnega ustvarjalnega obdobja – vse od druge svetov-
ne vojne do začetka 21. stoletja. Razstavo bo od 20. avgusta 
na ogled v preddverju Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Razstava ob stoti obletnici rojstva Edija Šelhausa
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00, fak su 04/201 42 13  
ali oseb no na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
KOPALNI IZLET V IZOLO: 17. 8., 20. 8, 21. 8., 22. 8. IN NAPREJ, VEČ TER-
MINOV, POKLIČITE; TRST: 9. 10.; MANDARINE: 4.–6. 10.; MEDŽUGORJE 
Z MANDARINAMI: 12.–14. 10.; BANOVCI: 3.–6. 11., BERNARDIN: 14.–17. 
10., STRUNJAN: 1.–4. 12., MADŽARSKA: 3.–7. 11., BANJA VRUĆICA S 
TERAPIJAMI: 18.–25. 10., BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 22.–24. 11.. 
www.rozmanbus.si

Sobota, 17. 8. 2019

Nedelja, 18. 8. 2019

- ob 17h okrogla miza
             - VPLIV VELIKIH ZVERI NA ŽIVLJENJE NA PODEŽELJU
- ob 20h zabava z ansamblom GALOP

Vabi TD Davča 

DAN TERIC V DAVČI

- ob 14h kulturno etnografska prireditev 
                                                          - PRIKAZ PREDELAVE LANU
- ob 17h zabava z ansamblom TONETA RUSA
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17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

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

PRIREDITVE

Sveta maša na Krvavcu
Cerklje – V nedeljo, 18. avgusta, bo minilo devetdeset let od 
blagoslovitve Plečnikove kapelice Marije Snežne na Krvavcu. 
Ob okroglem jubileju bo ob 10. uri daroval sveto mašo na 
Krvavcu prelat in stolni prošt Jožef Lap. 

Medgeneracijske prireditve
Kranj – V LUK – medgeneracijskem centru Kranj se bodo 
odvijale naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 20. avgu-
sta, ob 18. uri potopisno predavanje Avstralija, v četrtek, 22. 
avgusta, ob 17. uri Življenje z osebo z demenco, v ponede-
ljek, 26. avgusta, ob 17. uri vesele urice španščine in v torek, 
27. avgusta, ob 20. uri risanje mandal. Obvezne prijave na 
brezplačne dogodke sprejemajo na telefon  041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 20. avgu-
sta, na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Tacen–Vodice–Kranj. 
Odhod bo ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Župan-

Člana AS Podhom ga. Milena 
Dežman in g. Janko Maček se 
z navedbami g. Jaka Pora, da 
smo člani AS Podhom potrdili 
najemno pogodbo s TD Gorje 
za pašnik Vršče z 58 odstotki 
glasov, ki so napisane v članku 
Parkiranje razdvaja domači-
ne (Gorenjski glas, 9. avgusta 
2019), ne strinjava in trdiva, da 
so neresnične. Tu gre za neu-
poštevanje in kršitev Zakona o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti (ZPVAS), in sicer 11. 
člena tega zakona, ki pravi:
Odločitve o poslih, ki presegajo 
okvir rednega upravljanja in 
so v javnem interesu, ker za-
gotavljajo boljše gospodarjenje 
s kmetijskimi zemljišči in goz-
dovi, člani agrarne skupnosti 
ne glede na odločbe stvarno-
pravnega zakonika sprejmejo 
s soglasjem več kot treh četrtin 
članov AS glede na njihove so-
lastniške deleže.
Posli iz prejšnjega odstavka so:
1. Gradnja gozdne in protipo-
žarne infrastrukture
2. Gradnja kmetijskih in goz-
dnih objektov
3. Agrarne operacije v skladu z 
zakonom, ki ureja kmet. zem-
ljišča
4. Sklenitev zakupne ali naje-
mne pogodbe
5. Sprememba rabe nepremič-
nine
6. Ustanovitev služnosti, stav-
bne pravice ali obligacijske pra-

Odgovor

Za okrutni zločin okupatorja 
v vasi Kokra julija 1942, ki je 
bil opisan v Gorenjskem gla-
su, nisem vedel. V arhivu sem 
našel opise prejšnjih proslav in 
zasledil pripombe, da krajevni 
in občinski veljaki ne prihajajo 
na proslavo. Verjetno je spomin 
na nepotrebne žrtve kot posle-
dice nepremišljenega partizan-
skega izzivanja v vasi še vedno 
živ.
Govorniki na borčevskih 
proslavah ponavljajo, da je 
partizanska vojska v sodelo-
vanju z zavezniki premagala 
okupatorje, šele zadnja leta 
pa poudarjajo, da so z zmago 
postavili temelj za nastanek 
samostojne Slovenije, čeprav 
smo nanjo čakali 46 let.
Zakaj smo čakali 46 let, naj 
vprašajo tisti, ki se danes vklju-
čujejo v borčevsko organizacijo, 
da bi jo pomladili. Izvedeli bi 

Spomin  
na požig Kokre

vice, ki investitorju omogoča 
gradnjo oziroma izvedbo del 
za gradnjo objektov javne in-
frastrukture
Glede poslov iz 4. In 5. alineje 
prejšnjega odstavka se za dolo-
čitev uporabnika kmetijskega 
zemljišča in načina rabe kme-
tijskega zemljišča uporablja 
zakon, ki ureja kmetijska zem-
ljišča.
Glasovalno razmerje je bilo 58 
odstotkov za najem in 30 od-
stotkov proti dajanju pašnika 
Vršče v najem. 58 odstotkov 
glasov ne predstavlja potrditve 
najema s predpisanimi tremi 
četrtinami, zato najem ni bil 
izglasovan.
Poleg tega je g. Jaka Por od čla-
na, ki ima v lasti največje šte-
vilo solastniških deležev in se 
ni mogel udeležiti glasovanja, 
prejel njegovo pisno pooblastilo 
za glasovanje. Pooblastilo ni 
bilo notarsko overjeno, kot do-
loča zakon ZAAgrS (Uradni 
list RS. št. 74/15 21. člen, 9. ali-
neja), ki je sestavni del prej že 
omenjenega zakona ZPVAS. 
Zato so ti glasovi neveljavni 
in se morajo odšteti. Odstotek 
glasovanja (58 odstotkov) za 
najem je zato napačen in je še 
precej manjši.
Nepravilnosti v vodstvu AS 
Podhom je še veliko. Tudi po-
godba, ki jo je podpisala pred-
sednica ga. Slavica Torkar s 
TD Gorje, je neveljavna. Prav 
tako se pri spremembi rabe 
nepremičnine ni glasovalo po 

za pobite, tudi cele družine, za 
»preventivne« likvidacije Ro-
mov, za šeststo prikritih grobi-
šč, za sodelovanje komunistov 
z okupatorjem. Izvedeli bi, da 
je danes zamolčana KP omo-
gočila nastanek države z dik-
taturo komunistične ideologije, 
v kateri so se sistematično krši-
le človekove pravice. Pobitih je 
bilo čez 500 tisoč ljudi, zaple-
njeno je bilo premoženje, obsta-
jala so koncentracijska tabori-
šča, dve tudi za otroke, obstajal 
je verbalni delikt, še leta 1953 so 
rušili cerkve, Cerkev pa je bila 
(tudi dandanes?) sovražnik 
države in opij ljudstva. Zgo-
dovinsko poučna bi bila tudi 
razlaga, zakaj ZZB 46 let po 
zmagi s svojimi simboli ni bila 
prisotna na osamosvojitveni 
slovesnosti. Tako kot takrat 
tudi dandanes prapori z rdečo 
zvezdo kot simbolom totalita-
rizma ne sodijo na državne 
in občinske proslave. Zaradi 
domoljubja in slovenstva bi jo 
(vsaj) na drogovih praporov 
moral zamenjati slovenski grb.
Ob takem védenju je težko 
utemeljiti in zagovarjati, da 
je »spomin na čase med NOB 
edina in prava pot za ohranja-
nje moralnih in etičnih načel 
samobitnosti slovenskega naro-
da«, kakor je izjavila govorni-
ca na drugi slovesnosti.
Spoštljiv spomin pa zaslužijo 
vsi padli, na obeh straneh.
  

Franc Pintar, Bled

prej omenjenih zakonih, zato 
imamo člani sklican v mesecu 
septembru izredni občni zbor.
Če člani medsebojnih sporov v 
svoji Agrarni skupnosti Pod-
hom ne bomo uspeli rešiti na 
tem zboru, bomo zadeve, kot 
nam to svetuje Ministrstvo za 
kmetijstvo, predali na pristojno 
sodišče.

Milena Dežman  
in Janko Maček

Jesenice – Učenci, ki obiskujejo turistične krožke v treh je-
seniških osnovnih šolah, so pod okriljem projekta Turizmu 
pomaga lastna glava oblikovali in izdali otroško panoramsko 
karto Škratek Bergmandeljc raziskuje Jesenice. Glavni junak 
zemljevida je škratek Bergmandeljc, ki predstavlja risbe narav-
nih in kulturnih znamenitosti v občini Jesenice in predloge za 
aktivno preživljanje prostega časa. Zemljevid je po besedah 
mentorice turističnih krožkov Hermine Biščević z Razvojne 
agencije Zgornje Gorenjske namenjen predvsem mladim tu-
ristom, družinam z otroki in šolskim skupinam.

Otroška panoramska karta Jesenic

Cveto Zaplotnik

Rovte – V Rovtah v Selški do-
lini imajo nenavadno tablo. 
Z nje obiskovalec zve še kaj 
več kot le to, da so Rovte na 
nadmorski višini 890 me-
trov. Zve tudi, da je do Bre-
zij sedem ur hoje in da je do 
Vatikana 497 kilometrov, do 
Monaka 598 kilometrov, do 

Moskve 1946 kilometrov, 
Cape Towna 8880 kilome-
trov, Manile 10.097 kilome-
trov, Mexica 10.141 kilome-
trov – in tako dalje.  Verje-
tno ni veliko ljudi, ki bi šli iz 
Rovt, na primer, v Mexico, 
a kakšen se verjetno najde. 
Verjetno je tabla namenje-
na nim. Pa srečno na dolgi 
poti! 

Tabla kot okno v širni svet
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Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja,
prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja.
(Psalm 23, Sveto pismo)

Ko tečejo prvi dnevi po slovesu od naše drage mame, stare mame, 
prababice, sestre in tete

Marije Jamnik
roj. Božnar, iz Virmaš pri Škofji Loki

nas tolaži in pomirja hvaležna misel na vse vas: sorodnike, prija
telje, sosede, sodelavce in znance, ki ste jo spremljali med njeno 
boleznijo in bili z nami na njeni zadnji poti. Hvala za vsa izražena 
sožalja, za darovane svete maše, za cvetje in sveče. Hvala molitve
ni skupini Župnije Sveti Duh za molitve in duhovniku g. Simonu 
Fortuni, ki je daroval žalno sveto mašo in vodil pogreb. Hvala pev
cem za ganljivo petje ter pogrebni službi Hipnos za vso pomoč. 
Najlepša hvala tudi Centru starejših Horjul in CSS Škofja Loka 
za vso nego, IPP UKC Ljubljana in osebju s Centra za geriatrično 
medicino Bolnišnice dr. Petra Držaja za strokovnost, prijaznost 
in veliko človeško toplino, ki ste ji jo izkazali v zadnjih dneh.
Vsem, tudi neimenovanim, še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu se je mnogo prezgodaj poslovil naš dragi

Robert Ušlakar
23. 5. 1974–5. 8. 2019

Preprosta beseda HVALA prihaja iz naših src in je namenjena 
vsem, ki ste skupaj z Robijem hodili skozi življenje, ga imeli radi 
in ga pospremili k njegovemu veliko prezgodnjemu počitku. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
vaščanom Tatinca, sodelavcem, bivšim sodelavcem, poslovnim 
partnerjem, OŠ Predoslje za tolažilne besede, stiske rok, podarje
ne sveče, cvetje in denarno pomoč. Hvala g. Rozmanu za ganljiv 
govor. Zahvaljujemo se tudi Nujni medicinski pomoči Kranj, go
spodu župniku, pevcem in pogrebni službi. 
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Britof, Tatinec

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta naš mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče,
da te več med nami ni.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi …
Med nami si.

Iščemo VOZNIKA TOVORNJAKA m/ž kot okrepitev 
naše ekipe, za delo v Avstriji in Nemčiji. Plača: 1725 evrov 
bruto. Dnevnice so prištete k plači in so neobdavčene.  

Stik: g. Varga +43 463 54510 24 (hrvaški jezik).
DIAPLAN STAHL + HOLZ INNENAUSBAU GESMBH, BAHNHOFSTRASSE 9, KLAGENFURT / CELOVEC

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

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

NEPREMIČNINE
HIŠE
ODDAM

2-stanovanjsko, opremljeno, odlično 
ohranjeno hišo, okolica Šenčurja, tel.: 
031/374-706  
 19002144

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Cordoba, letnik 2006, 1.4 
motor, 97.000 km, ugodno, tel.: 
041/406-966 19002075

KUPIM

ODKUP vozil v okvari ali poškodovanih. 
Avto Tojos, Tomislav Josipovič, s.p., 
Drulovka 23 a, Kranj, tel.: 031/629-
504 19001998

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter sym 300 i, ABS, letnik 
2018, garancija, cena 4.000 EUR, 
tel.: 041/209-066 
 19002149

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

18 stebričkov, višina 2,8 m, predna-
peti, beton, cena 15 EUR/kom., tel.: 
041/282-808 19002143

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 19001988

BUKOVA in mešana drva, razžagana in 
z dostavo, tel.: 031/282-734  
 19002148

SUHA bukova in mešana drva, mo-
žna dostava, cena po dogovoru, tel.: 
051/412-165 
 19002162

KUPIM

6 metrov bukovih drv, z dostavo na 
dom, metrskih, cena 65 EUR za meter, 
tel.: 041/315-635 19002155

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, ogled Stara po-
šta Kranj, ugodno, tel.: 040/567-544 
 19002042

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 19002132

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 19001994

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

LJUBKO, prijazno, popolnoma črno 
mucko, staro približno 2 meseca, ki 
išče topel dom, tel.: 051/373-428, 
Mojca  
 19002142

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

FREZO Tomo Vinkovič ali Pasquali, 
lahko tudi v okvari, tel.: 041/677-605 
 19002147

PRIDELKI
PRODAM

PLODOVE aronije, ugodna cena, tel.: 
040/730-958 19002130

RDEČO peso, tel.: 031/622-360  
 19002146

SEME enoletne trave, ajde in ječmena, 
tel.: 040/355-865 19002156

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 dni starega bikca LS/RJ, tel.: 
051/336-288 19002145

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113 19001991

MLADE purane različnih starosti za na-
daljnjo rejo, tel.: 031/499-143  
 19002152

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

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti, 
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285 19002092

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v treh dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A. d.o.o., Parmova 
53, Ljubljana, tel.: 064/130-081 19001990

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, tel.: 041/467-182  
 19002159

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

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

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

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 

Rezultati 65. kroga – 14. avgusta 2019
7, 8, 13, 17, 23, 26, 32 in 16

Loto PLUS: 3, 4, 29, 31, 34, 35, 36 in 37
Lotko: 4 4 2 1 4 9

Sklad 66. kroga za Sedmico: 3.980.000 EUR
Sklad 66. kroga za PLUS: 1.220.000 EUR
Sklad 66. kroga za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom ŽELIMO 
VAM PRIJETNE POLETNE DNI, objavljene v Gorenjskem glasu 
30.  julija 2019, ki prejmejo nagrado: so: 1. nagrado, vzglavnik 
Slovenske postelje, prejme Srečo Koren iz Mojstrane; 2. nagra-
do, knjigo Melanda, Erika Eržen iz Selc; 3. nagrado, knjigo Me-
landa, pa Vera Malovrh iz Kranja. 

Sponzor nagradne križanke, objavljene v Gorenjskem glasu 
2.  avgusta 2019, je bil ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CEN-
TER IDRIJA. Geslo križanke je bilo: OKUSITE TRADICIJO IDRIJE. 
Nagrajenci so: 1. nagrado, vstopnico v Antonijev rov in kupon 
za Praznik idrijskih žlikrofov v vrednosti 10 EUR, prejme Majda 
Jezeršek iz Škofje Loke, 2. nagrado, vstopnico v Mestni muzej 
in kupon za Praznik idrijskih žlikrofov v vrednosti 10 EUR, prej-
me Andrej Jakop iz Naklega, 3. nagrado, kupon za Praznik idrij-
skih žlikrofov v vrednosti 10 EUR, pa prejme Ana Zrim iz Kranja.

Nagrajencem čestitamo!

čičevi ulici. Pot je srednje zahtevna, dolga petdeset kilome-
trov. Če bo deževalo, bo izlet odpadel.

Na Monte Dimon
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet 
na Monte Dimon (2043 m n. m.) v Karnijskih Alpah, in si-
cer v četrtek, 29. avgusta, z odhodom posebnega avtobusa 
ob 7. uri izpred Globusa. Za planince bo hoje pet ur in pol, 
za pohodnike pa približno štiri ure. Tako za planince kot 
pohodnike je vzpon srednje težak. Hrano in pijačo imejte 
s seboj. Vrnitev v Kranj je predvidena za okrog 20. ure. Pri-
jave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do ponedeljka, 
26. avgusta.

Festival praženega krompirja in Ljubljansko barje
Naklo, Kokrica – Turistični društvi Naklo in Kokrica vabita 
člane in ostale občane v soboto, 7. septembra, na izlet na 
Ljubljansko barje, kjer si boste ogledali Plečnikovo cerkev 
in barjanska okna, in na 19. svetovni festival praženega 
krompirja v Postojni. Odhod udeležencev izpred kultur-
nega Doma Janeza Filipiča v Naklem bo ob 7. uri, izpred 
Mercatorja na Kokrici pa ob 7.10. Prijave zbirajo v Gostilnici 
Kresnik v Naklem do zapolnitve mest v avtobusu.

Z rednim avtobusom in kolesi po doživetja 
narave, zgodovine in podeželja
Sebenje, Tržič, Kovor – Center za trajnostni razvoj podeže-
lja Kranj in CIPRA Slovenija v torek, 20. avgusta, vabita, da 
se udeležite zanimivega popotovanja z naslovom Z rednim 
avtobusom in kolesi po doživetja narave, zgodovine in po-
deželja. Med dogodkom boste s kombinacijo različnih ob-
lik trajnostne mobilnosti spoznavali raznolikost zgodovine, 
kulture, narave, rekreacije in okusov občine Tržič. Začetek 
dogodka bo ob 8.40 na glavni avtobusni postaji v Kranju. 
Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno, zato 
so obvezne prijave. Več informacij na: info@ctrp-kranj.si, 
tel.: 040 303 752 ter na FB- in spletni strani omenjenega 
Centra.

KONCERTI

Večer pod zvezdami s Klapo More
Zasip – KUD Zasip vabi na glasbeni večer pod zvezdami z 
najlepšimi dalmatinskimi pesmimi. Od poletja se boste s 
Klapo More iz Splita lahko poslovili v četrtek, 22. avgusta, 
ob 19. uri v Gostišču Jurček na Homu v Zasipu pri Bledu. 
Vstop bo prost.

Koncert skupine Katrinas
Tržič – Bliža se zadnji glasbeni večer v Tržiškem muzeju. Pri-
hodnji petek, 23. avgusta, bodo ob 20.30 nastopile članice 
skupine Katrinas.

PREDSTAVE

Torkova kinoteka
Jesenice – V Banketni dvorani Kolpern na Stari Savi bo v 
torek, 20. avgusta, ob 20. uri Torkova kinoteka: humorna, 
pretresljiva in ganljiva drama Kapitan fantastični.



31Gorenjski glas
petek, 16. avgusta 2019 MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

Od nas se je poslovil dragi mož, oče, dedi in pradedi 

Alojz Vogrinčič
iz Stražišča

Ob njegovem slovesu se vsem sorodnikom, sosedom iz Stražišča 
in Pešnice, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih 
bolečine izrekli sožalje, iskreno zahvaljujemo. Iskrena hvala ose
bju Klinike Golnik – Negovalnemu oddelku in Domu starejših 
občanov Preddvor za skrbno in potrpežljivo nego ter Pogrebni 
službi Komunale Kranj za prijazno komunikacijo in lepo izpe
ljan pogreb. Posebno zahvalo izrekamo gospodu Stanku, pevcem, 
trobentaču in PGD Stražišče, ki ste ga tako lepo pospremili še 
poslednjič.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Karl Viktor Lokar
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, stric, tast, dedek in pradedek

Pavel Zevnik
po domače Kokolčev Pavel iz Praš

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena  
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebno zahvalo izrekamo gospodu župniku  

Janezu Šavsu za lepo opravljen pogrebni obred, govornici Tadeji Roblek za lep govor ter 
pogrebni službi Hipnos. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njegovi
Praše, avgust 2019

ZAHVALA

Ob nepričakovani in nenadni izgubi našega preljubega

Jureta Ribnikarja
iz Seničnega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, so
delavcem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, 
sveče ali kako drugače izkazali svojo pozornost in da ste bili z 
nami v teh najtežjih trenutkih.
Še posebej se zahvaljujemo g. župniku iz Križev za čutno op    r av
ljen obred slovesa in delavcem Komunale Tržič.

Vsi njegovi

V SPOMIN
Kam le čas beži,
kam se mu mudi,
leto za letom gre …

Že petindvajset let je, kar nas je zapustil in odšel v večnost 

Gašper Mihelič
Ostala je rana, ki je ne zaceli niti čas. V molitvi se ga bomo spom
nili v soboto, 17. avgusta 2019, ob 19.30 v farni cerkvi Podbrezje.

Pogrešajo ga starši in brat z družino.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 91. letu  
starosti zapustil

Blaž Ropret 
iz Cankarjeve ceste 1 v Tržiču

Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek, 19. avgusta 2019,  
ob 15. uri na pokopališču v Križah.
Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Žalujoči: brat Peter, sestra Marija in vsi njegovi

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo, da nas je v 82. letu zapustil naš dragi mož,  
oče, ata, tast, brat in stric

Franc Rafael Kalan
mesarski mojster v pokoju, iz Stražišča pri Kranju

Pogreb dragega pokojnika bo v soboto, 17. avgusta 2019, ob 13. uri na pokopališču  
v Zg. Bitnjah pri Kranju. Žara pokojnika bo v petek, 16. avgusta, od 15. ure dalje  

v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi domači

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

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 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

SLAMO, balirano v velikih kockah, tel.: 
041/628-065 19002161

KUPIM

HLODOVINO slabše kvalitete, tudi lu-
badarice, tel.: 040/528-665 19002157

PODARIM

MASIVNI skobeljnik s sekolarjem na 
isti osi, tel.: 040/708-754 19002160

IŠČEM

IŠČEM 3 OSEBE – v dopoldanskem 
času iščem 3 osebe za delo na kmetiji 
z zelenjavo, tel.: 051/815-687, Tone  
 19002153

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA in restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu kuharju/-ici za 
delo v restavraciji, nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Vse informacije na telefon 
031/327-620. Makarončki, d.o.o., 
Podgorica 21, Lj. Črnuče 19002131

IŠČEM

IŠČEM žensko za pomoč pri gospo-
dinjskih opravilih, lokacija Škofja Loka–
Kranj, tel.: 069/917-768  
 19002140

IŠČEM DELO – varstvo otroka na mo-
jem domu v Kranju, redno ali občasno, 
dolgoletne izkušnje, tel.: 041/532-
826  
 19002154

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, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 19001989

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 19001996

BELJENJE in glajenje sten, barvanje fa-
sad, napuščev, ograj, nadstreškov, sana-
cija plesni, dekorativni ometi in opleski, 
vam nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 
179, Naklo, tel.: 031/392-909 19002115

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 19001993

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19001992

LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo – nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 19001997

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19002044

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Garan-
cija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., Kranjska 
2, Radovljica, tel.: 041/229-246 19001165

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 19001987

IŠČEM

POTREBUJEM vsaj polurno pomoč na 
domu, občasno tudi večkrat na dan. 
Kličite z območja mesta Kranj, zlasti 
Planine, tel.: 040/245-543 19002163

RAZNO
PRODAM

KOMPLET za kapljično zalivanje, ko-
vinski regal 170x75x30 – 5 polic in 
cirkular za drva, tel.: 041/858-149 
 19002082

LESENE sklednike in kuhinjske deske, 
tel.: 031/387-321 19002158

IŠČEM

AVTO radio, če mi ga podarite, glav-
no, da delajo radijske postaje, tel.: 
041/864-172 19002151

MANJŠO hladilno omaro ali skrinjo, 
ni potrebno, da dela, le ohišje, tel.: 
041/220-856 19002150

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike, odpe-
ljem brezplačno, tel.: 070/385-956  
 19001715
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Anketa

Victor da Silva, Francija:

Obiskal sem glasbeni festival 
na Hrvaškem in se na poti na-
zaj ustavil v Sloveniji. Na Ble-
du sem se osvežil v jezeru, 
ki je izredno čisto. Navdušili 
so me Slovenci, ki so mnogo 
prijaznejši od Hrvatov. 

Owen Stephenson,  
Severna Irska:

Lepote Slovenije smo opazili 
na slikah, priporočili so mi jo 
tudi prijatelji, ki so tu že bili. 
Presenetila me je urejenost 
krajev, hrana je okusna, turist 
se res počuti dobrodošlega. 

Luis Belvis, Španija:

Že več mesecev potujemo po 
Evropi in za nekaj dni smo se 
ustavili v Sloveniji. Pokrajina 
je zelo zelena, le v nekaj urah 
pa si lahko z morja v hribih. 
Moj pogled so pritegnile Slo-
venke, ki so zelo lepe ženske. 

Heleen van Beugen, Philip 
Bambrough, Nizozemska:

Prišla sva na 14-dnevni do-
pust. Slovenija se nama zdi 
ena najlepših dežel, kar sva 
jih obiskala. Razmišljava, da 
bi po upokojitvi živela tu, ker 
je zelo sproščujoče.

Maša Likosar

Na višku poletne sezone smo 
v enem najbolj turistično obi-
skanih krajev na Gorenjskem, 
na Bledu, turiste povprašali, 
zakaj obiščejo Slovenijo, kaj 
se jim v naši deželi zdi naj-
bolj zanimivo, kaj menijo o 
Slovencih, naši hrani, kulturi, 
pokrajini ... 
/ Foto: Tina Dokl

Turisti o lepotah 
Slovenije

Antonio Ghiri, Italija:

Opažam, da je v tem času v 
Sloveniji ogromno turistov. 
Poskusil sem kremno rezino, 
ki je izvrstna. V jezeru nisem 
plaval, ker v bližini ni prh, da 
bi se lahko oprhal. Naslednjič 
obiščem slovenske gore. 

info@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Maša Likosar

Godešič – Med vsemi rastli-
nami, ki jih Vinko Hafner 
goji, največ zanimanja in ob-
čudovanja pritegne 15-metr-
ska ovijalka, imenovana jas-
minova troba, ki se ovija oko-
li smreke. Posadil jo je pred 
25 leti, podaril pa mu jo je 
prijatelja iz sosedne vasi 
Vinko Bergant. »Ne zahte-
va oskrbe, divje se zarašča, 
vzpela se je že vse do vrha 
smreke. Običajno zraste od 
šest do deset metrov, če ima 
oporo, moja pa je to povpre-
čje močno presegla,« je po-
vedal Hafner, ki ima še en 
sklop tovrstnih ovijalk, le da 
se te ovijajo okoli kovinske 
konstrukcije. Jasminova tro-
ba cveti v obdobju od kon-
ca julija naprej, cvetovi pa 
so oranžne barve. Kot pove 
Vinko, je ob morju, kjer je 
ovijalka bolj pogosta, opazil 
tudi rumene cvetove. 

Vinko Hafner vrtnari že 
več kot šestdeset let. Pravi, 
da se je kot otrok preživljal z 
gojenjem rož. »Pri sedmih 
letih sem začel gojiti srčke 
in kraljevske begonije. Po-
sadil sem jih v konzerve, ker 
za cvetlične lonce ni bilo de-
narja. Sestre, ki so delale v 
škofjeloški predilnici, so 

opravile distribucijo in ves 
zaslužek izročile meni. To 
je bil moj prvi zaslužek.« 
Ljubiteljski vrtnar danes v 
svojem malem naravnem 
raju goji še mnogo zanimi-
vih in redkih rastlin – med 
drugim modro metuljnico, 
ki jo oprašujejo le metulji, 
dvokrpi ginko, himalajsko 
cedro, več vrst tise, sončni-
ce, japonsko kutino, oreh, 
»tajberi« oziroma tajvan-
sko jagodo, ki je mešanica 
med robido in malino, le da 
je v primerjavi z robido bo-
deča, sadež pa nevtralnega 

nekoliko kiselkastega oku-
sa. Posadil je tudi bambus, 
ki zaustavlja hrup z bližnje 
ceste, z ženo pa ga uživa-
ta kot beluše, popražita ga 
skupaj z jajci. 

Vinko je od nekdaj zelo 
povezan z naravo, blizu 
mu niso le rastline, temveč 
tudi gore. Bil je varuh nara-
ve, gorski stražar, gorski re-
ševalec, vodi naravovarstve-
ne tečaje. Dom, kjer živi, je 
izbral s posebnim razlogom. 
»Od tu se vidi osem planin-
skih koč, od Ratitovca, Jošta, 
Stola, Robleka do Krvavca,« 

je povedal Hafner, ki je opra-
vil že osem slovenskih tran-
sverzal. Njegov vrt krasi tudi 
velika skala, ki jo je pripeljal 
iz Julijcev in ima apnenče-
ve kristale. »Ko ne bom mo-
gel več v hribe, bom pogle-
dal skozi okno in opazoval to 
skalo. Z mislimi me bo po-
peljala v čudoviti svet gora,« 
je še povedal Vinko Hafner, 
ki se pri osemdesetih letih 
še vedno vsaj enkrat na te-
den povzpne na enega od 
bližnjih vrhov, želi pa si, da 
bi letos lahko obiskal vsaj še 
Grintovec. 

Občudovana jasminova troba 
Osemdesetletni Vinko Hafner je kot otrok želel postati vrtnar, a mu oče tega ni dovolil. Danes mu 
vrtnarjenje poleg planinstva in narave pomeni največji užitek in sprostitev.

Vinko Hafner ob jasminovi trobi / Foto: Tina Dokl

Danes dopoldne se bo delno zjasnilo, sredi dneva in popoldne 
pa bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bo nastalo 
nekaj ploh ali neviht. Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno in 
postopno topleje.

Vilma Stanovnik

Kranj – S kranjske občine so 
ta teden sporočili, da je po 
dolgotrajni izvedbi javnega 
naročila končno izbran izva-
jalec za gradnjo komunalne 
infrastrukture na območju 
Mlaka pri Kranju v sklopu 
operacije Gorki 2. To je naju-
godnejši ponudnik Riko, d. 
o. o., s partnerjem Pirc Grad-
nje, d. o. o., katerih ponud-
ba znaša približno 3,8 mili-
jona evrov.

Postopek je trajal več kot 
dve leti. Kot pričakujejo na 
kranjski občini, naj bi konec 
avgusta predvidoma podpi-
sali pogodbo, dela pa bi lah-
ko začeli že v oktobru. 

Investicija v komunal-
no infrastrukturo na obmo-
čju Mlake pri Kranju bo ob-
segala približno 4,3 kilo-
metra fekalne kanalizacije. 
Hkrati bo obnovljeno tudi 

vodovodno omrežje v dolži-
ni približno 4,3 kilometra in 
zgrajena meteorna kanaliza-
cija dolžine približno 3,6 ki-
lometra. Zgraditi namera-
vajo tudi manjkajočo javno 
razsvetljavo. 

Stroški izvedbe dela fe-
kalne kanalizacije s pripa-
dajočo cesto bodo v določe-
nem deležu sofinancirani iz 
sredstev Kohezijskega skla-
da Evropske unije in Repu-
blike Slovenije. Izvedbo del 
v zvezi s preostalimi komu-
nalnimi vodami bo v celo-
ti financirala Mestna obči-
na Kranj. 

Poleg Mlake pri Kranju 
obsega celotni projekt Gorki 
2 (2. sklop, 2. faza) tudi in-
vesticijo v komunalno infra-
strukturo na območju Pre-
doselj in Britofa, kjer dela že 
potekajo. Oba sklopa skupaj 
obsegata investicijo projekta 
v višini 13,6 milijona evrov.

Oktobra še na Mlaki
Po več kot dveh letih je izbran izvajalec za gradnjo 
komunalne infrastrukture na območju Mlaka 
pri Kranju, začetek del pa je predviden že letos 
oktobra.

Dela pri projektu Gorki 2 trenutno potekajo tudi v križišču v 
Britofu, oktobra pa naj bi se začela še na Mlaki pri Kranju. 

Bitnje – Jutri in v nedeljo sta, zaradi del v krožišču v Bitnjah na 
glavni cesti Kranj–Škofja Loka, predvideni delna in popolna 
zapora. Zaradi predpriprav za asfaltiranje bo delna zapora jutri 
med 7. uro zjutraj in 17. uro popoldne, zaradi asfaltiranja pa 
bo nato popolna zapora v nedeljo med 6. uro zjutraj in 18. uro 
popoldne. Pri delni zapori bo promet še mogoč, pri popolni 
zapori pa v nedeljo preko celega dneva ne. Obvoz bo urejen 
po vzporednih cestah.

V nedeljo v Bitnjah popolna zapora
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